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Examinînd posibilitățile amplasării unui puternic șantier naval

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A VIZITAT IERI ORAȘUL MANGALIA

Data de 27 iulie 1973 se în
scrie în viața Mangaliei și a lo
cuitorilor ei ca un moment de 
seamă, cu profunde semnificații.

în această zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
«. vizitat orașul, examinind aici 
posibilitățile amplasării unui 
șantier naval puternic, a cărui 
realizare va deschide largi pers
pective bătrinei așezări ma
ritime, înscriind-o plenar în cir
cuitul industrial al țării.

Această vizită a fost prece
dată de o întilnire a secretaru
lui general al partidului cu fac
tori de răspundere, in cadrul 
căreia au fost analizate coordo
natele programului de dezvolta
re a șantierelor maritime și flu
viale — program aflat în curs 
de elaborare — corespunzător 
cerințelor și exigențelor actuale 
ale modernizării transportului pe 
apă. ale economiei noastre, în 
ansamblu.

Vizita la Mangalia a repre
zentat, în fapt, continuarea aces
tei discuții rodnice, de data a- 
ceasta pe teren, acolo unde 
programul prevede construirea 
unui puternic șantier naval. La 
această dezbatere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Vasile 
Vilcu. Ion Inniță, loan Avram, 
ministrul industriei construcției 
de mașini grele, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, reprezentanți 

ăi organelor locale de partid și 
de stat, membri ai conducerii 
Șantierului naval din Mangalia, 
specialiști.

Fructuosul 
încă o dată, 
conducătorului 
statului nostru, preocuparea sa 
constantă de a studia în mod 
nemijlocit și concret modalitățile 
cele mai adecvate de realizare 
a marilor obiective industriale 
ale țării. Și de această dată, in
dicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au oferit un 
cadru generos de finalizare și 
la un ridicat grad de eficiență 
economică a lucrărilor proiec
tate, ele mobilizind eforturile și 
capacitatea creatoare ale tuturor 
celor chemați să contribuie la 
extinderea și modernizarea Șan
tierului naval — Mangalia.

...Orașul Mangalia, cu infăți-

dialog a ilustrat, 
Stilul dinamic al 

partidului și

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a 
luat parte, vineri, în stațiunea 
Neptun, la un dineu oferit în 
onoarea sa de președintele 
Republicii Africa Centrală, ge
neral de armată Jean Bedel 
Bokassa.

La dineu au participat tova
rășii Manea Mănescu, Vasile 
Vilcu, Miron 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai

Constantinescu,

guvernului, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai vieții noastre 
economice și culturale, precum 
și ambasadorul României la 
Bangui.

Din partea centrafricană au 
fost prezenți Louis Alazoula, 
Alberto Sato, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la 
București, Alexis Tacheouti și 
celelalte persoane care îl în
soțesc pe președintele Bokassa 
în vizita întreprinsă în țara 
noastră.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de

IN PAG. A 7-A

caldă prietenie, de stimă 
considerație 
a caracterizat întreaga 
în România 
centrafrican 
ședinți s-au 
dialitate. A 
ment caracteristic al bunelor 
relații existente între poporul 
român și poporul centrafrican, 
intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republică Africa 
Centrală, jalonate de conducă
torii celor două state în 
cursul convorbirilor fructuoase 
pe care le-au avut, in aceste 
zile.

Și 
atmosferă ce 

vizită 
a șefului statului 
— cei doi pre- 
întreținut cu cor- 
fost un nou mo-

Acord general de colaborare 
între Republica Socialistă România 

și Republica Africa Centrală

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• ZIARISTUL SUDANEZ SHARIF ȚAMBAL
Vineri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe Sharif Țambal, 
redactor-șef adjunct al ziarului sudanez „El 
Sahafa“, vicepreședinte al Consiliului de Direc
ție.

La întrevedere au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. aî P.C.R., Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu ziaristului sudanez.

• AMBASADORUL REPUBLICII BURUNDI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, 27 iulie, pe ambasadorul Repu
blicii Burundi, Francois Kisukurume, in vizită

bun, cu ocazia plecării sale definitivede rămas
din țara noastră.

A avut loc, cu acest prilej, o convorbire cor
dială.

in pagina a 4-a

• Literatură și 
accesibilitate

Bun venit

șarea sa — astăzi mult întinerită, 
unde însemnele înnoirii socia
liste se întilnesc pretutindeni, a 
trăit cu însuflețire, in după- 
amiaza zilei de vineri, bucuria 
reintilnirii cu conducătorul par
tidului și statului nostru. Nu
meroși localnici au venit să sa
lute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să exprime direct, 
din toată inima, sentimentele lor 
de profundă dragoste și recu
noștință, hotărîrea lor de a con
tribui cu toate forțele la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, la con-

tinua înflorire a patriei socia
liste.

în ovațiile și aclamațiile mul
țimii, coloana de mașini se o- 
prește la porțile șantierului 
naval, unde secretarul general 
al partidului este intîmpinat de 
directorul șantierului, căpitan de 
rangul I ing. Iuliu Chioreanu. de 
contraamirali, generali și ofițeri 
superiori.

O gardă militară prezintă ono
rul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare.

Muncitorii de aici fac, la rîn- 
dul lor, o însuflețită primire 
înaltului oaspete, scandind cu in-

flăcărare ..Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Iată atmosfera în care incepe 
vizita t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu.

Șantierul naval oferă imagi
nea unei activități prodigioase, 
concentrată pe o suprafață res- 
trinsă, cu multă chibzuință, pe 
baza unor procedee tehnologice 
moderne — fapt ce reține aten
ția secretarului general al par
tidului, care apreciază preocu
parea constructorilor de a asi
gura o eficiență economică supe
rioară.

Rezultatele obținute de ei in 
acest sens a reprezentat de alt
fel' un prilej propice . analizării 
avantajelor metodelor aplicate, 
concluziile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu jalonînd direcțiile 
spre care trebuie să se îndrepte 
organizarea viitoarelor șantiere 
navale, modernizarea celor exis
tente.

Astfel, remarcind calitățile 
calei de ridicare și coborire pe 
verticală, folosită atit la con
struirea navelor cit și la repa-

despre unele criterii de eva
luare critică a literaturii de 
analiză.
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• Gînduri despre 
„Lupta pentru timp" 
(ancheta „Scînteii tineretului”)

(Continuare în pag. a Il-a)
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in țara noastră
tovarășului

Fam Van Dong
Astăzi sosește în țara noastră delegația de partid și guver

namentală a Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovară
șul Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Celor ce Muncesc din Vietnam, primul ministru al Gu
vernului Republicii

CREȘTEREA PE SUTE DE MII DE HECTARE

BENEFICIILOR, Ritmul lent înseamnă saci
un deziderat al fiecărei întreprinderi mai puțini in hambare!A

— Realizarea de beneficii, 
amplificare?, eforturilor pentru 
sporirea acumulărilor bănești 
constituie un obiectiv major al 
tuturor întreprinderilor econo
mice în bătălia pe care o dau, 
in acest an hotărîtor al cinci
nalului, pentru ridicarea renta
bilității producției, pentru creș
terea calitativă a activității eco
nomice. în acest sens, vă rugăm 
să faceți, mai întîi, un scurt 
bilanț privind beneficiile supli
mentare realizate, pînă in 
zent, în întreprinderile din 
trala dumneavoastră.

— După cum se știe, o

Interviu cu
VASILE TEIȘANU,

director, control financiar, 
Centrala industrială 

tehnologic chimic, 
minier

utilaj 
petrolier,

acestor

pre- 
cen-

cale 
principală de creștere a venitu
lui național, deci și de creștere 
a posibilităților de dezvoltare 
accelerată a economiei națio
nale, o constituie sporirea per
manentă a eficienței activității 
economice, obținerea de benefi
cii tot mai mari. încadrindu-se 
in eforturile pe care le depun 
toate unitățile din țară pentru 
înfăptuirea acestei sarcini tra
sate de partid, întreprinderile 
din cadrul centralei industriale 
utilaj tehnologic chimic, petro
lier și minier, in marea lor ma
joritate. dovedesc o grijă deo
sebită în gospodărirea rațională 
a resurselor lor bănești și ma
teriale. în felul acesta ele reu
șesc să realizeze și să depă
șească indicatorii definitorii 
pentru creșterea eficienței eco
nomice. Astfel, planul de bene
ficii pe semestrul I a.c. a fost 
depășit cu 17 milioane lei.

— Ce întreprinderi din ca
drul centralei puteți remarca ?

— Printre unitățile cu bune 
rezultate se evidențiază Uzina 
de utilai chimic „Grivița ro
șie", UZUC Ploiești, întreprin
derea mecanică de utilaj teh
nologi" Moreni, „Unio“ — 
Sătu-Mare și „1 Mai“ Ploiești.

— Care au fost principalele

căi pentru obținerea 
beneficii ?

— în principal, s-a 
vedere reducerea 
cost cu 2,8 lei la 1 000 iei pro- 
ducție-marfă, ceea ce repre
zintă o economie de 10,6 mili
oane lei. Pentru a se putea 
realiza acest indicator, un accent 
deosebit s-a pus pe reactualiza- ■ 
rea planurilor de măsuri teh- 
nico-organizatorice pe 1973 și 
pe completarea lui cu acțiuni 
în măsură să conducă la îmbu
nătățirea rezultatelor financiare 
în ansamblu. Așa se face că la» 
„Grivița roșie" s-a realizat „un 
volum de economii de 4,9 mi
lioane lei, la UZUC Ploiești 
1.3 milioane lei, iar la „1 Mai“ 
Ploiești 4,6 milioane lei.

O altă cale care a dus la de
pășirea . planului de beneficii pe 
primele 6 luni a constituit-o de
pășirea planului de producție- 
marfă vindută și incasată cu 
circa 6,8 milioane lei.

— Ce altă semnificație au 
toate aceste depășiri pentru 
economia națională ?

— Dat fiind profilul unită
ților din centrala noastră, care 
se axează pe producerea de uti
laj tehnologic pentru industria 
chimică, petrolieră și minieră, 
realizările obținute in sporirea 
acumulărilor bănești au condus 
la livrarea in plus a unor uti
laje pentru economia națională, 
la realizarea inainte de termen 
a Blănurilor de, investiții la 
G.I.P. Pitești, la Combinatul

înavut 
prețului de

chimic din 
la cel de 
Tg.-Mureș.

— Cum 
continuare 
căi de obținere a beneficiilor de 
care ne-ați vorbit ?

— Ne propunem să urmărim 
utilizarea tuturor posibilităților 
pentru realizarea 
cit mai mare de 
obținerea unui. plus de marfă 
vindută și încasată care să aibă 
drept consecință creșterea vo
lumului 
în

Rîmnicu-Vîlcea 
ingrășăminte

sau 
din

invor fi folosite 
cele două principale

unui volum 
economii și

acest

ION

absolut al beneficiilor, 
sens, biroul centralei

VADUVA-POENARU

(Continuare în pag. a Ill-a)

în județul Vilcea, oamenii 
muncesc pentru stringerea re
coltei. Am încercat insă, și aici, 
să descifrăm de-a lungul itine- 
rariului vîlcean plusul de efort, 
de dăruire pe care lucrătorii o- 
goarelor sint 
vestească 
întreprind 
binți de 
campanie.
tilnește peste tot, de aceea vă 
propunem citeva capitole din- 
tr-un posibil program al unei 
brigăzi artistice de agitație :

Chiar fără piine pe masă 
Numai planul meu să iasă I
Cooperativa agricolă de pro

ducție din comuna Nicolae Băl- 
cescu. Ne aflăm in punctul de 
lucru Grădina Burcii. Lanul e 
copt, spicele se încovoaie uscate 
la pămint. Pe tăria, două com-

datori
in tot 

în aceste
vîrf și

Acest plus nu se in-

DIN JUDEȚUL VÎLCEA
bine ; de fapt una singură, 
pentru că numai aceasta lucrea
ză. „E puțin defectă — ne spune 
șeful secției de mecanizare, 
Gheorghe Moraru, o s-o repa-

e
înțeles că numai două

răm“. Dar chiar reparată, nu 
greu de ‘ ‘ “ .J.L
combine nu pot face față supra
feței de griu. Cu atit mai mult 
cu cit a trecut de perioada de 
coacere și acum fiecare zi de 
întîrziere aduce după sine pier
deri din recoltă.

Medităm la o posibilă lipsă 
de mașini. Șeful secției insă ne 
contrazice prompt. „Am fi putut 
primi in ajutor, alte combine 
din cadrul S.M.A.-ului nostru, 
dar nu ne convine. Socotiți și 
dumneavoastră. Avem planul 
nostru. Eu trebuie să execut 
pinâ la sfîrșitul anului, lucrări 
in valoare de 500 000 lei, iar 
recoltatul se plătește bine. O

ION ANDREIȚA 
OVIDIU MARIAN

DORU MOȚOC
(Continuare în pag. a lll-a)

ABSOLVENȚII
de ACULIN CAZACU

Un nou contingent de specialiști de înaltă pregătire iși 
va distribui competențele pe întreg teritoriul țării. Noua serie 
de absolvenți ai invățămîntului superior beneficiază de in
fuzia de perfecționare și modernizare pe care a cunoscut-o 
în ultimul timp întreaga școală superioară. Absolventul unei 
facultăți are o psihologie traversată de confruntări majore și 
profunde. In reprezentările sale imaginea viitorului loc de 
muncă revine ca un leit-motiv, îi domină deschiderea spre 
perspectivă, îl incită și îl stăpînește. Se gindește dacă va 
putea sau nu va putea să-și pună în mișcare cunoștințele 
acumulate, dacă va întîlni sau nu oameni receptivi la nou, 
dacă se va bucura de încredere, dacă va fi imediat asaltat 
de sarcinile cele mai variate, dacă va rezista depărtării de 
casa părintească, dacă primarul comunei (sau directorul de 
întreprindere) se va uita la el din fugă sau cu atenție șiîntreprmdere) se va uita la el din fugă sau cu atenție 
receptivitate.

Am întreprins unele anchete în rindurile absolvenților în 
anii trecuți și am constatat, aproape invariabil, că imaginea 
viitorului ioc de muncă, deși se constituie intr-o dominantă 
psihologică evidentă, este totuși - in articulațiile sale - 
destul de palidă. Sint absolvenți la care apare chiar și un 
sentiment de nesiguranță, atunci cînd 
lor contact cu viitorul loc de muncă, 
recruta cei care vor cunoaște un prea 
stagiu de adaptare, de acomodare cu 
sionaie cărora trebuie să le facă față.

Neîndoielnic, utilizarea socială a specialiștilor este o pro- 
blemă-cheie pentru dezvoltarea economică și socială în eooca 
actuală, atit de puternic dominată de ritmurile accelerate ale 
revoluției științifice și tehnice. Am obținut multe succese, în 
ultimii ani, în direcția raționalizării distribuției specialiștilor in 
sferele de activitate materială și spirituală nemijlocită. Mai 

și atenția deosebită de care se 
ea însăși revelatoare. Altfel pri- 
atare a specialistului pre astăzi

sint încă lucruri de făcut 
bucură problema este prin 
vind lucrurile, pregătirea ca

(Continuare

se gîndesc la prirnui 
Dintre aceștia se vor 
lung, mult prea lung 
noile exigențe profe-

în pag. a IV-a)

Născut in anul 
1906, tovarășul 
Fam Van Dong 
a aderat 
vitatea 
ționară 
1925. La 
tul anului 1929, 
a fost ales in 
Comitetul regio
nal al părții de 
sud a Vietna
mului al Asocia
ției Tineretului 
tovărășesc revo
luționar — orga
nizație care a 
precedat Parti
dul Comunist 
Indochinez. m 
prezent Parti
dul Celor ce 
Muncesc din 
Vietnam. In mai 
1929, el a fost fi
les în Comite
tul general al 
Asociației Tine
retului 
șese 
nar, 
lie 1929, pentru ,■■■
triotică desfășurată, a fost exi
lat în Insula Poulo Condor, cu
noscută prin locurile sale de de
tenție.

în iunie 1936, tovarășul Fam 
Van Dong a fost eliberat, dar 
a fost pus sub urmărire de co
lonialiștii francezi. In luna mai 
1940, a plecat clandestin in Chi
na. Aici, el a primit din partea 
tovarășului Ho Și Min sarcina 
de a se reîntoarce împreună cu 
alți tovarăși în țară spre a crea 
baza revoluționară și a declanșa 
mișcarea denumită Liga pentru 
Independența Vietnamului în 
rbgiunile de frontieră cu China.

La Congresul Național al po
porului a fost adoptată hotărî
rea de a se declanșa insurecția 
generală și de a se înființa Co
mitetul Național de Eliberare. 
Cu acest prilej, tovarășul Fam 
Van Dong a fost ales în Comi
tetul Național de Eliberare, care 
și-a schimbat apoi denumirea în 
Guvern Provizoriu.

Victoria revoluției din august 
1945 a dus la crearea guvernu
lui R. D. Vietnam, in care to
varășul Fam Van Dong a fost 
numit ministru. în mai 1946 a 
fost numit șeful delegației de 
prietenie a Adunării Naționale 
vietnameze care a efectuat o 
vizită in Franța, iar în luna iu
nie 1946 a condus delegația gu
vernamentală la Conferința de 
la Fontainebleau, unde au avut 
loc tratativele cu guvernul fran
cez. în cadrul rezistenței națio
nale împotriva colonialiștilor, to
varășul Fam Van Dong a fost 
numit trimis special al partidu
lui și al guvernului în Vietna
mul de Sud.

la acti- 
revolu- 
în anul 
începu

tovără- 
revoluțio- 

iar in iu-

Democrate Vietnam.

activitatea pa- în anul 1947, tovarășul Fam 
Van Dong a fost ales membru 
supleant al Comitetului Central, 
iar în 1949 a devenit membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Indochinez. In au
gust 1949, a fost numit viceprim- 
ministru al guvernului. La Con
gresul de constituire a Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, în februarie 1951, a fost fi
les membru al Comitetului Cen
tral și al Biroului Politic.

In luna mai 1954. tovarășul 
Fam Van Dong a fost numit șef 
al delegației guvernamentale la 
Conferința de la Geneva cu 
privire la Indochina, iar în luna 
sentembrie 1955. a fost numit 
nrim-ministru al Guvernului 
R. D. Vietnam, activînd in a- 
ceastă funcție fără întrerupere 
pînă in prezent. Din luna sen- 
tembrie 1954 și pînă în luna ia
nuarie 1961. el a deținut, de ase
menea. funcția de ministru al 
afacerilor externe. La Congre
sul al ITI-lea al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, in 
septembrie 1960, el a fost reales 
membru al Comitetului Central 
și al Biroului Politic.

Urînd un călduros „Bun 
nit !“ delegației de partid si 
vernamentale a Republicii 
mocrate Vietnam. în frunte 
tovarășul Fam Van Dong, 
porul român iși exprimă con
vingerea că actuala vizită a so
lilor poporului vietnamez va a- 
duce o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor de prietenie șl 
solidaritate frățească dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Celor ce Muncesc, dintre Re- 
nublica Socialistă România si 
Republica Democrată Vietpam, 
dintre popoarele român și viet
namez.

ve- 
gu- 
De- 

cu 
po-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
TINERII ÎNTREABĂ

Ministerul Educației

A VIZITAT IERI ORAȘUL MANGALIA
(Urmări: din pag. I)

rarsa lor, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu relevă, in cadrul dia
logului cu primul secretar al 
Comitetului de partid al jude
țului Constanța. Vasile Vilcu. și 
cu ministrul loan Avram nece
sitatea extinderii acestui proce
deu.

în centrul discuțiilor de spe
cialitate a stat.- de asemenea, 
realizarea navelor pe bloc-secții 
sau părți mai mari pe platforme 
In aer liber, aceste componente 
urmind să fie asamblate la ca
pătul fluxului tehnologic, meto
dologie ce prezintă evidente a- 
vantaje. atit in planul p.rod”'’'.'- 
vității și prețului de cost, cit și 
in ceea ce privește eliminarea 
construirii unor mari hale.

Răspunzind intrebărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. mun
citorii care lucrează pe platfor
me. in aer liber, arată că mun- 
ra lor se desfășoară aici în mai 
bune conditiuni și cu un ran
dament spo-it. Un nou argu
ment in plus al concluziilor se
cretarului general cu privire la 
-«.-oțitntoa utilizării no scară 
largă a acestei metode. Con
structorii de nave 11 salută pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă bucurie, inconjurindu-1 cu 
dragoste.

Pretutindeni de altfel, tovară
șul Nicolae Ceaușescu est*  in- 
«mpinat — de-a lungul diferite
lor sectoare de muncă — cu vii 
aplauze, cu urale.

• SUR CUPOLA JUSTIFI
CĂRILOR

Apărut în nr. 7487 al 
„Seîhteii tineretului", artico
lul „Cămine pe hîrtie" arăta 
că în Brașov, oraș în ale că
rui întreprinderi lucrează zeci 
de mii de tineri, trebuiau să 
se construiască în acest an 31 
de cămine pentru nefamilițti 
Cu o capacitate de 9416 
Incuri. Datorită lipsei de pre
ocupare atit din partea între
prinderilor de construcții cit 
și din partea beneficiarilor în 
1972 au rămas restante, fiind 
replanificăte pentru anul în 
curs, 12 cămine cu o capaci
tate de 3679 locuri. Din aces
tea au fost date în folosință 
5. Analizînd situa’ia existen
tă, articolul propunea mobili
zarea tuturor factorilor în ve
derea asigurării unor condiții 
optime de cazare a tinerilor 
muncitori nefamiliști. adică 
respectarea olanului. Răspun
sul primit din partea între
prinderii de construcții indus
triale și montaje Brașov, a- 
duce cîteva argumente, care 
încearcă să justifice întîrzie- 
reâ lucrărilor. Sub cupola a-

Aprecierile secretarului gene
ra! onorează hărnicia, priceperea 
și inițiativele constructorilor 
-avali. capacitatea lor creatoare, 
întreaga activitate a șantierului, 
evidențiind rezultatele bure ob
ținute in ceea ce privește rațio
nalizarea fluxurilor tehnologice, 
concentrarea lor pe o suprafață 
restrînsă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
examinează împreună cu mem
brii conducerii partidului și mi
niștrii care-1 însoțesc posibilita
tea dezvoltării acestui șantier în 
vederea folosirii potențialului 
său, a dotărilor existente și a 
celor preconizate in strînsă co
relare, și cu necesitățile viitoru
lui centru de construcție a na
velor de mai mare tonaj care 
se va ridica lingă Mangalia.

înfăptuirii acestui obiectiv i-a 
fost consacrată de altfel cea mai 
mare parte a vizitei. După ana
lizarea unor posibile variante 
de amplasare, atenția a fost re
ținută de zona aflată în dreptul 

i portului Mangalia. Terenul de 
aici, neproductiv pentru agri
cultură. străbătut de canalul- ce 
face legătura între, port și Ghiol, 
la capătul căruia se află actua
lul șantier de construcții navale

~LA SEMNALELE' 
L ZIARULUI^

• AU FOST ÎNLĂTURA
TE LIPSURILE...

„semnalate în articolul 
„Știm să alcătuim un pro
gram de activitate apărut 
în nr. 7382 al „Seîhteii tine
retului", ne asigură Comite
tul municipal București al 
U.T.C. Critica adusă a deter
minat luarea unor măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de 
îndrumare și control, astfel 
încît munca în organiza Iii să 
se desfășoare la înălțimea 
responsabilităților pe care 
partidul Ie pune organizației 
de tineret, pentru sporirea 
contribuției acesteia Ia în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție și obștești.

Odată cu mulțumirile pen
tru sprijinul acordat prin pu
blicarea articolului, comitetul 
municipal al U.T.C. ne asi
gură „de mobilizarea organi
zațiilor respective la realiza- 
zarea unor activități concrete, 
atractive, educative în rindul 
tineretului".

și reparații, întrunește toate 
atributele in favoarea alegerii 
sale : scatiul suficient de am
bele părți ale canalului. însuși 
acest braț dc apă a cărui adin- 
cime poate fi ușor accentuată 
prin dragare, portul-ce oferă un 
loc ideal de lansare, digurile 
sale care pot fi utilizate, prin 
amenajări corespunzătoare,.... la
armarea vaselor, apropierea.de 
oraș unde se află o importantă 
forță de muncă.

Se face un prim popas la po
dul de peste canal, de la înăl
țimea căruia poate fi cuprinsă 
Spre nord zona viitorului șan

cestor justificări nu credem 
că tinerii interesați vor găsi 
up adăpost confortabil. Din 
răspunsul primit din partea 
întreprinderii de construcții 
Căi Ferate Brașov, aflăm că 
în urma apariției articolului 
amintit, a fost reintrodusă în 
planul întreprinderii construi
rea acelui cămin de 300 de 
locuri. bcreficiar fiind 
U.M.M.R. — Brașov. Lucra
rea va fi terminată li data 
de 30 decembrie 1973.

„Considerăm că un spri
jin efectiv critica adusă și vă 
asigurăm că ne vom respecta 
termenul fixat pentru darea 
în folosință a căminului 
U.M.M.R.", se afirmă în con
tinuarea răspunsului.

Rezultatele vor fi consem
nate într-o viitoare anchetă.

• CE RĂSPUNS DAU ÎN
TREPRINDERILE FURNI
ZOARE ?

La această întrebare care 
este și titlul articolului apă
rut în nr. 7485 al ziarului 
nostru răspunde deocamda
tă doar înhenrinderea de con
strucții metalice Bocșa, jude
țul Caraș-Severin : „Conside
răm că acțiunea dv., a fost 
utilă și de un real folos și a 
mobilizat tineretul pentru re
cuperarea grabnică a întîrzi- 
erilor în livrarea utilajelor la 
noile capacități de producte 
de la Combinatul petrochimic 
Pitești.

Din cele patru utilaje re
distribuite la I.C.M. Boem 
spre execuție, trei se vor rea
liza pînă la finele lunii iulie, 
urmind ca U.Z.U.C. să asigure 
și cele trei repere la ultimul 
utilaj pentru a putea fi și a- 
cesta finalizat în luna iulie", 
menționează răspunsul.

Reamintim întreprinderilor 
restante că „O oră de întîr- 
ziere pe masa de montaj 
unui utilaj poate însemna la 
Pitești piețderea unei pro
ducții în valoare de 104120 
lei". Așteptăm și răspunsul ce
lorlalte întreprinderi restan
te, avizate de articol.

Rubrică redactată de
DOMNIȚA VĂDUVA 

tier naval, iar mai departe pa
norama acestui străvechi oraș, 
dar totodată atit de tînăr prin 
construcțiile sale ridicate aici, 
in anii din urmă, atit pentru 
locuitorii săi cit și pentru tu-, 
riștii români și străini, iar in 
dreapta, spre sud, plaja ce se 
întinde pe kilometri întregi, 
pină la satul 2 Mai de-a lungul 
golfului unde odinioară se afla 
portul genovez.

— -în perspectivă — atrage a*  
tențiâ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este bine să mai 
avem un port amplasat în acest 
golf. Pină atunci insă, trebuie

încheierea repartizării 
absolvenților promoției 1973

Comisiile de repartizare a ab
solvenților din promoția 1973 a 
universităților și institutelor 
tehnice și-au încheiat lucrările. 
Timp de o săptămină, ele au 
oferit tinerilor ingineri, econo
miști, profesori și alți specialiști 
locuri de muncă potrivite pre
gătirii dobindite de-a lungul stu
diilor : in uzine și întreprinderi, 
instituții de invățămint. Dis
tribuirea absolvenților s-a e-

„O nouă inițiativă remarcabilă 
a României". Astfel caracteriza 
Jujld Radoslaw, unul din invi
tații de peste hotare la ..Stagiul 
internațional pentru formarea 
animatorilor mișcărilor de copii 
și adolescenți in domeniul edu
cației pentru conservarea me
diului înconjurător". Și n-a fost 
unica apreciere pozitivă asu
pra acestei intîlniri inițiate de 
Organizația pionierilor din țara 
noastră cu sprijinul Ministeru
lui Educației și Învățămîntului.

Bucurindu-se de o largă par
ticipare, Stagiul, ale cărui lu
crări s-au desfășurat la Bucu
rești Și în orașul Victoria, se în
scrie pe linia preocupărilor per
manente din țara noastră pentru 
întreținerea și ocrotirea mediu
lui natural. în ceea ce privește 
insă caracterul specific al aces
tei reuniuni, el a fost conferit 
de accentul pus pe latura edu
cativă ca indispensabilă acțiuni
lor de protejare a naturii, fapt 
subliniat, de altfel. în cuvintul 
de deschidere de tovarășul Vir- 
giliu Radulian. președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor din Republica 
Socialistă România, adjunct al 
ministrului educației și invăță- 
mîntului. „Intensificarea efortu
rilor în direcția formării unui nu
măr cit mai mare de specialiști, 
a celor ce vor dirija acțiunile 
de protecție a naturii, a deve
nit o necesitate actuală. Reuniu
nea de lucru pe care o inaugu
răm acum are în vedere pe a- 
cei specialiști ce se vor ocupa 
însă cu educarea membrilor ti
neri ai societății".

Sub semnul acestui deziderat 
s-au înscris comunicări științi
fice. vizitele de lucru din școli 
și întreprinderi, în sediije cercu
rilor pionierești, dezbaterile 
prilejuite de expunerea modali
tăților prezente și a celor de 
perspectivă privind educarea ti
nerei generații în spiritul res
ponsabilității față de condițiile 

să organizăm mai întîi șantierul 
naval, aici, intre pod și oraș, 
și care âpoi va fi legat și de 
viitorul port. Condițiile natu
rale sînt bune — relevă în în
cheiere secretarul general al 
partidului.
1 Și aici, ca pretutindeni în vi
zitele sale de lucru la obiective 
construite sau in locuri unde 
vor prinde contururi noi obiec
tive, secretarul general manifes
tă o permanentă preocupare 
pentru găsirea celor mai efici
ente soluții, ascultind cuvintul 
muncitorilor, specialiștilor.

Se conturează cu pregnanță 

fectuat prin alegerea postu
rilor . de către Cei intere
sați, în ordinea rezultatelor ob
ținute la invățătură, cu respec
tarea planului anual de reparti
zare numerică in producție. Au 
avut prioritate, indiferent de 
medie, cei care au solicitat să 
lucreze în comunele unde do
miciliază ei, soțul (soția) sau 
părinții lor, ori în comune a- 
propiate. Așa cum precizează 

naturale ale țării. Totodată re
uniunea a prilejuit un fructuos 
schimb de opinii între cadrele 
didactice, cercetătorii științifici, 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret din țara noastră și de 
peste hotare.

Gazdă și organizatoare a pri
mei întilniri de acdst fel în țară 
și în Europa. Organizația pio
nierilor din România a furnizat 
in același timp nenumărate e

PROTECȚIA NATURII -
IMPERATIV AL EDUCAȚIEI 

CONTEMPORANE
xemple de acțiuni, pe linia o- 
crotirii și conservării mediului 
natural. Aceste acțiuni, concepu
te ca parte integrantă a proce
sului complex al educației con
temporane, au fost pregătite 
printr-o largă serie de măsuri 
eu caracter instructiv cum ar 
fi : suplimentarea și consolida
rea cunoștințelor ecologice do
bindite in procesul de învăță- 
mînt, formarea unor deprinderi 
gospodărești de refacere și pro
tejare a mediului, cultivarea la 
pionieri și elevi a unei atitudini 
Civice manifeste. Toate aceste 
obiective au putut fi realizate 
in cadrul cercurilor pionierești, 
a microcooperativelor agricole 

direcțiile fluxului de fabricație, 
organizarea șantierului, modul 
cum trebuie să fie amenajat 
pentru a avea un randament e- 
conomic sporit. „Construcțiile de 
la șantierul actual să le folo
sim pentru anumite prelucrări, 
apoi pe acest teren liber să or
ganizăm debitarea, lucrările gre
le, platformele de beton pentru 
asamblarea părților de nave sub 
cerul liber și la ieșirea cana
lului în bazinul portului locu
rile de. montare și lansare", re
comandă tovarășul Ceaușescu.

în timpul discuțiilor care au 
loc, se indică locurile de ampla
sare a diferitelor sectoare ale 
șantierului, subliniindu-se nece
sitatea dragării canalului și por
tului. De asemenea, se accentu
ează asupra obligației de a se 
concentra cea mai mare parte a 
lucrărilor — cu excepția celor 
care reclamă intr-adevăr hale 
de producție — pe platforme în 
aer liber, cu atit mai mult cu 
cit aici este zona cea mai caldă 
a țării.

Străbaterea terenului confir
mă intrutotul justețea indicații
lor. Cîmpia în pantă de ambele 
părți ale canalului, lățimea a- 
cestuia de circa 60 de metri 0- 
feră bune condiții pentru lucră
rile de amenajare a șantierului; 
la capătul canalului, ocrotit prin 
diguri de apele mării, bazinul 
portului — viitorul loc de lan
sare. în plus calea ferată și 
legătura pe mare — iar in vii
tor, canalul Dunărea-Marea Nea
gră — asigură un transport les
nicios al marilor cantități de 
metal de care va avea nevoie 
șantierul.

La capătul drumului parcurs, 
un ultim popas, prilej de sub
liniere de către participanții la 
vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a faptului 
că acest amplasament întrunește 
condițiile necesare.

Primarul orașului ține să mul
țumească tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in numele locuitori
lor, pentru această opțiune, se 
face mesagerul sentimentelor lor 
de satisfacție și bucurie pentru 
faptul că nu peste mult timp 
Mangalia va cunoaște o viață 
economică înfloritoare, înscriin- 
du-se ca un puternic centru pe 
harta industrială a țării. El asi
gură pe secretarul general că 
oamenii muncii din această lo
calitate își vor închina toate 
forțele înfăptuirii acestui im
portantobiectiv. ......

Sentimente care și-aii" găsit 
expresia. .și. în,. manifestarea de 
dragoste fierbinte cu care. lo- 
cuitorii Mangaliei l-au condus 
la plecare pe conducătorul par
tidului și - statului nostru.

ADRIAN IONESCU 
NICOLAE VAMVU

Foto: R. CRISTESCțU

Ministerul Educației și învăță- 
mintului, anul acesta a fost in
terzisă repartizarea absolvenți
lor în aparatul administrativ 
sau funcționăresc al ministere
lor și instituțiilor centrale.

Promoția anului 1973 a insti
tuțiilor . de invățămint superior 
— cursuri de zi — numără a- 
proape 23 000 de absolvenți.

(Agerpres)

de producție, în timpul excur
siilor și drumețiilor, pe șantie
rele muncii patriotice etc.

în ceea ce privește munca 
propriu-zisă a celor ce i-au ini
țiat pe micii îndrăgostiți de 
frumusețile naturale ale patriei, 
ea a reprezentat obiectul unor 
stnalize multiple efectuate de 
participanții la Stagiul interna
țional. Au fost puse in evidență 
cu acest prilej unele modalități 

necorespunzătoare de transmi
tere a cunoștințelor științifice 
în școli. S-au propus ca reme
diu eliminarea unor viziuni cum 
ar fi cea neecologică practicată 
mult timp în procesul de invă- 
țămint. De asemenea, s-a propus 
extinderea și perfecționarea re
zultatelor obținute de Organiza
ția pionierilor din România.

Am profitat de timpul rămas 
liber după încheierea lucrărilor 
pentru a solicita citeva opinii 
participanților veniți din străi
nătate la acest prim stagiu.

GUNTHER HOFFMAN, ingi
ner silvic, responsabil cu pro
bleme de ocrotire a naturii în 
Ministerul silviculturii și agri
culturii din R.D.G. :

și Învățămîntului răspunde
ASTĂZI : Ce posibilități de frecventare a 

liceului au actualii elevi ai claselor a IX-a și

a X-a ale școlii generale ?

Un grup de elevi afloți in ultimele clase ale școlii generale 
ne-au adresat o scrisoare conținind întrebarea din titlu. Tot
odată doreau să știe dacă ei intră în categoria tinerilor care 
vor beneficia de avantajul frecventării obligatorii a primei 
trepte de liceu, așa cum va fi el organizat in lumina Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunip anul acesta. La ambele în
trebări am solicitat răspuns tovarășei Marieta Sava, director 
in M.E.I.

- Nicicînd tinerii noștri n-au avut posibilități mai largi de 
a invăța ca în prezent. Dispunem de un invățămint deschis, 
care nu pune nici un fel de stavile celor doritori să străbată 
toate treptele sale. Singura condiție este să muncească, să-și 
dezvolte și valorifice deplin capacitățile intelectuale. Din 
acest punct de vedere cititorii care vi s-au adresat pot frec
venta liceul in următoorele condiții : la absolvirea clasei a 
IX-a ori a clasei a X-a pot deveni liceeni, in limita locurilor 
rămase disponibile pentru anul II si. respectiv, anul III, in uni
tățile liceale, atit de cultură generală cit și de specialitate, 
cu condiția promovării examenelor de diferență care au loc 
toamna, după examenele de corigențe. Aceasta în ceea ce 
privește cursurile de zi. Dar absolvenții claselor a X-a pot de
veni ulterior elevi ai liceelor, la cursurile serale ori fără frec
vență cu condiția să fie încadrați în producție. Ele au fost 
organizate tocmai în scopul de a oferi tinerilor muncitori po
sibilitatea completării studiilor liceale, fără să-și întrerupă ac
tivitatea in producție.

In ceea ce privește a doua informație cerută : organizarea 
învățămîntului general obligatoriu, cu durata de 10 ani, cu cele 
trei forme ale sale - primar,- gimnazial și prima treaptă de 
liceu - așa cum prevede Hptărirea Plenarei C.C. al P.C.R. - 
intră in vigoare începînd cu anul școlar 1974-1975, înseamnă 
că de această nouă organizare vor beneficia 
clasei a Vlll-a din anul școlar 1973-1974.

Toate detaliile privind admiterea în liceu 
1974-1975 le vom face cunoscute din vreme.

toți promovații

in anul școlar

M. V.

„Am considerat acest Stagiu 
organizat pentru prima oară în 
România, de o reală importanță, 
un început de colaborare inter
națională in acest domeniu. Pro
blema educației copiilor in ve
derea ocrotirii naturii se bucură 
și în țara noastră de atenția și 
preocuparea forurilor conducă
toare. Pericolul poluării, al de
gradării mediului natural nu 
poate fi prevenit intr-un timp 

scurt și fără o colaborare intre 
state ; iată de ce inițiativa Or
ganizației pionierilor din Româ
nia îmi apare ca remarcabilă".

Prof. TOTH JOZSEF, R.P. 
Ungară :

„O inițiativă minunată cu 
multe posibilități de dezvoltare 
în viitor, pe care o valorifică 
fiecare la el acasă. Entuziasmul 
participanților la această intîl- 
nire este pornit din convingerea 
că ce S-a discutat aici se reali
zează".

— Cum înfăptuiți educația 
pentru protecția naturii în țâra 
dumneavoastră ?

— Avem forme indirecte de o- 
crotire a naturii. Turismul, care 

are tradiție în țara noastră, per
mite observarea, cunoașterea și 
ocrotirea naturii. în grădinițe, 
fiecare copil are în grijă col
turi ale naturii, copiii mai mări 
sînt cuprinși în cercuri de natu- 
raliști. de biologie, îngrijesc 
parcurile, plantează pomi ; pa
tronează parcuri, monumentele 
naturii, au tabere migratoare 
care-și schimbă sediul după un 
traseu dinainte stabilit.

— Ce pot face copiii in mo
mentul de față ?

— în Ungaria a fost decla
rată o zi din primăvară — ziua 
pomilor și a Dăsărelelor — și a- 
ceastă zi a fost sărbătorită in 
fiecare an in toate școlile. Punc
tul nr. 11 riin statutul pionieresc 
este „Pionierul iubește și ocro
tește natura".

Ne-am adresat în incheiere 
tovarășului VIRGILIU RADU
LIAN cu rugămintea de a ne 
prezenta căile cele măi adecvate 
realizării dezideratului de a for
ma la tineri dragostea pentru 
n-atură, pentru ocrotirea ei : „Se 
impune o mai bună conjugare a 
eforturilor școlii, care are indis
cutabil cel mai important loc și 
rol in sistemul factorilor, care 
acționează în această direcție 
împreună cu organizațiile de 
copii și tineret. Mass-media, 
presa, radioul și televiziunea, 
instituțiile de cultură ca și or
ganismele special destinate să 
se ocupe cu această problemă : 
consiliile conservării și protec
ției naturii din fiecare județ in 
parte trebuie să-și conjuge e- 
forturile pentru reușita scopuri
lor propuse. Un loc deosebit 
trebuie să-l ocupe unitatea și 
continuitatea acțiunii Organiza
ției de pionieri și ale Uniunii 
Tineretului Comunist, asigura
rea unui proces firesc de trece
re, de îmbogățire și aprofun
dare a procesului educativ de 
la virsta pionieriei la cea a a- 
dolescenței".

ELENA RUBELI

găzile de muncă patriotică au 
împlinit virsta generației ti
nere, răscolind memoria pa
ginilor de ziar sau a pelicu
lei cinematografice de la în
ceputurile prezenței masive 
a tineretului pe vastele șan
tiere de construcție, am avut 
o nouă confirmare a șansei 
pe care o au tinerii de a in
tra eu fruntea sus in istorie.

Kind pe rînd această șansă 
a purtat numele șantierelor 
Bumbești-Livezeni, Lunca 
Prutului, a Combinatului si
derurgic de la Hunedoara, 
este apoi ceasul norocos pen
tru tinerii săi constructori a 
marilor complexe petrochimi
ce de Ia Brazi, Săvineșli, Pi
tești, Craiova (și celelalte), 
a celui mai tînăr oțel de la 
Galați, a constelației marilor 
hidrocentrale al cărui arc 
transcarpatic pornește de la 
Bicaz și se sprijină pe umă
rul Porților de Fier etc. Ma
rile obiective (pe care aici 
le-am numit cu zgîrcenie) 
sînt tot atîtea șanse de a in
tra cu fruntea sus in istorie, 
au fost tot atîtea probe ac 
cutezanță profesională și de 
abnegație patriotică trecute 
cu succes de tineri.

Faptele mari, implicarea in 
ctitorirea lor, iată o vocație 
prin excelență a oamenilor 
tineri. Dar nu numai a unora 
dintre ei.

La Constanța, acolo unde 
se înalță intr-un ritm rapid 
catargele noului șantier naval 
se petrece un act economic 
din seria marilor împliniri 
ale economiei noastre socia
liste. Grație acestui șantier 
naval România va intra in 
primele 10 țări din lume prin 
navele gigant care pot fi con
struite aici. Firesc, firesc prin 
vocația faptelor mari care-1 
caracterizează pe oamenii 
noștri tineri, șantierul noului 
șantier naval, este un șantier 
al tineretului. Pe umerii bri
gadierilor se inalță catargele 
acestei uzine de construit 
nave gigant.. _

Aici, unde proporțiile șan
tierului scapăVh'iar'linei re
tine dilatate de mirare, tem
peratura entuziasmului poate 
fi măsurată în oricare colț al 
Vastului patrulater. Intr-un 
astfel de punct, aparent ne
spectacular, am cunoscut, 
ceea ce pafe să‘fie pe un 
șantier de gigantice proporții, 
o modestă echipă de mozai
cari. Aș vrea să scriu despre 
ei ca despre o dovadă con
cludentă că entuziasmul fap
telor mari nu e un atribut 
doar al unora, al celor mai 
buni dintre cei mai buni, că 
implicarea în marile construc
ții declanșează, ca o reacție 
în lanț, și cele mai ascunse 
energii. Băieții — acum toți 
brigadieri, au muncit pe di
ferite șantiere edilitare de pe 
litoral. Bătălia cu timpul, cu 
înscrierea inaugurării șantie
rului in actualul cincinal i-a 
adus aici, la stația electrică 
de 110 kilovolți. reper vital 
pentru șantier. Firesc — fi
resc doar intr-un anumit flux 
tehnologic — mozaicarii ur
mează betoniștilor. Aici. la 
cota 17 a stației, s-a întîm- 
plat un fapt care merită con
semnat. Angajamentul luat 
la constituirea, in toamna 
trecută a Șantierului local al 
tineretului, de dare in folo
sință a stației electrice cu 6 
luni înainte de termen se ce
rea respectat. Timp de o săp
tămină mozaicarii au lucrat 
continuu, pînă la unu și două 
noaptea cot la cot cu beto- 
niștii, Și aceasta în condițiile 
în care a doua zi în zori tre
buiau să fie prezenți cu forte 
reîmprospătate pe șantier, in 
condițiile în care furtuni și 
ploi năpraznice făceau să 
penduleze, sus. la 17 metri 
înălțime, schela pe care erau 
împinse roabele cu beton. Ni
meni n-a Iinsit. nimeni n-a 
spus că treaba de betonist s-o 
facă hetonistii și nu mozai
carii. sau cite alte scuze De 
care le poate scorni comodi
tatea.

Mirați de insistența cu ca- 
re-i descoseam. de ..de ce
tirile" dc reporter, băieții din 
echipa Iui Gheorghe Gheor- 
ghiță mi-au adus in sprijin 
alte fapte din șantier, fapte 
poate mai spectaculoase și 
oricum mai cu specific de 
șantier naval decit o treabă 
de betoniști făcută de mo
zaicari preț de o săptămină 
cam cite 16 ore pe zi. Da, 
entuziasmul faptelor mari e 
contagios tocmai prin vocația 
firească pentru astfel de fap
te, a vîrstei tinere.

Semnificația acestui entu
ziasm este cel puțin bivalentă. 
Mă gîndesc că el explică, in 
primul rînd, dc ce ambițioa
sele noastre planuri dc dez
voltare economică sint o șan
să de neprețuit pentru tineri 
de a intra cu fruntea sus în 
istorie. Și. in al doilea rind, 
asemenea dovezi de contagiu
ne pot fi un argument că 
mobilizarea energiilor tinere 
— indiferent în care din ac
tivitățile noastre de organiza
ție — pot fi catalizate cu spo
rită eficacitate de fapte mari 
și ambițioase. E o șansă, deci, 
dar și o necesitate.

VARTAN ARACHELIAN

<

apropierea.de
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Un drum al pîinii care naște-n fiecare spic. Mii, miliarde și miliarde de drumuri pe care cîmpia noastră românească le ridică, în aceste zile, la rangul de simbol al unei colosale bucurii. O adevărată 
orgă, parcă, un imn. Prin mii, miliarde și miliarde de tuburi de bronz picură caldă lumina mîinii și frunții omenești. Deopotrivă cu lumina stelelor încremenită într-un minuscul, fantastic bob de 
grîu. Pentru ca să vînturăm prin fața ochilor și pulberea soarelui mai apoi, să pornim cosmice mori mai pe urmă, aerul să dogorească și să miroasă a pîine și într-adevăr să rupem o pîine pe 
masă, să avem în toate zilele muncii și vieții noastre bucuria unei rumene și mereu proaspete pîini. Și gîndul nostru să se întoarcă atunci, cu un suprem gest de mulțumire, către cei de la 
care a pornit și care au vegheat întreg acest drum de pîini. Către acei oameni ai cîmpurilor, bătuți de vînturi și ploi, arși de soare și nori, prin mîinile cărora pă'mîntul însuși a învățat să-nflorească 

într-un superb spic de grîu. ........ Foto-.sTWEisB
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Se răspunde prin fapte obiectivelor cuprinse în Chemarea C.C. al
U.T.C., a Consiliului U.A.S.C.R. și a adunării reprezentanților brigadierilor

Competiția cu 
45000 de participant

JUDEȚELE DOLJ 
Șl MEHEDINȚI 
AU ÎNCHEIAT 
RECOLTATUL 

GRIULUI
Telegrame adresate C.C. al
P.C.R., tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU

Chemarea recent lansată către întregul tineret 
al patriei de către C.C. al U.T.C., Consiliul 
U.A.S.C.R. și reprezentanții brigadierilor a fost 
recepționată și aici, în județul Olt stimulind 
întrecerea pentru autodepășire. De fapt, atit în 
industrie cit și. în agricultură, pe șantierele de 
investiții și pe cele ale muncii patriotice, anga
jamentele au fost cu muit suplimentate. Citeva 
cifre : la acțiunile nefinanțate, tinerii județului 
Olt și-au propus adăugarea de realizări însumînd 
peste 1 003 000 de lei, iar la acțiuni finanțate 
lucrări de aproape o sută de mii de lei. De 
asemenea, vor fi realizate suplimentar pînă la 
sfîrșitul anului, 400 tone aluminiu primar și aliaje, 
S00 tone laminate din aluminiu, mobilier în va
loare de 500 000 de lei ; prin adoptarea de noi 
tehnologii, reproiectarea unor produse și rațio-

nalizarea transporturilor vor fi economisite 916 
tone metale, 322 tone combustibili și material 
lemnos echivalînd cu 21 garnituri de mobilă 
tipul „llva". Vor fi depozitate cu zece mii de tone 
mai multe furaje decît se prevăzuse ințial, iar 
volumul lucrărilor agricole executale cu tractoa
rele și mașinile agricole ajunse la vîrsța casării 
și a căror viață productivă a fost prelungită va 
depăși, valoric, cu un milion de lei planificarea 
inițială ; în trei unități agricole adăposturile 
zootehnice vor fi tnOcfStnizăfe prin ‘ acțiuni co
mune ale tinerilor ’ cooperatori și din unitățile 
industriale ale județului. Inițiativele Uteciste sub
sumează efte'fjgiai'urtor colective întregi depusă în 

I scopuT depoșwf'-planurilor de producție, la . toți 
I indicatorii. Re.țtaem din cartea intrecerii.

TREI APARTAMENTE REA
LIZATE DIN MATERIALE 
ECONOMISITE. Inginerul Mir
cea Târlei, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
județeană de construcții mon
taj Olt, se referă in detaliu la 
inițiativa : „La 100 apartamente 
— unul din materiale economi
site". „A stimulat dezvoltarea 
simțului gospodăresc — gramul 
de ciment, centimetrul de fier 
beton, cărămida sau centimetrul 
cub de masă lemnoasă, totul 
este tratat cu maximă chibzuia
lă. Au fost propuse și aplicate 
douăzeci de raționalizări con- 
slînd în modalități de depozi
tare, transport, folosire a mate
rialelor și de finisare a lucrări
lor. Iar în bilanț. la capătul a 
numai patru luni de la declan
șarea acțiunii, înscriem acum 
construirea a trei apartamente 
fără a scoate din magazie mate
riale nici măcar în valoare de 
un leu 1".

UN MUNCITOR ECONOMI
SEȘTE ÎNTR-O LUNA MATE
RIALE VALORIND 90 DE LEI : 
ÎNTR-UN SEMESTRU COLEC
TIVUL A REUȘIT SA FACĂ 
ECONOMII DE 4 037 455 DE LEI. 
Cei evidențiați sînt muncitorii 
(90 la sută dintre ei fiind ute- 
ciști) de la Trustul de construcții 
industriale Slatina, autori ai va
loroasei inițiative vizînd reduce
rea consumurilor de metal și a 
normelor de timp generalizată 
acum in tot județul. Iar acest 
succes este completat cu altele : 
realizarea peste plan a unui 
volum de lucrări care însumea
ză 8,5 milioane lei, creșterea cu 
2.8 la sută a productivității 
muncii și sporirea cU opt la 
sută a indicelui de utilizare a 
mașinilor din dotare.

PRODUCȚIA REALIZATA 
SUPLIMENTAR ÎNSUMEAZĂ

(Urmare din pag. I) 
combină in plus înseamnă o 
pierdere în planul meu“...

Ciudată optică. Pe „șef" nu-i 
interesează pîinea oamenilor. 
Planul lui să iasă. Să ne expli
căm. Aducerea unor noi combine 
nu diminuează cu nimic veni
turile reale ale S.M.A. Galicea, 
de care aparține secția condusă 
de Gheorghe Moraru. Banii ar 
intra în aceeași casă, aduși însă 
de un alt... membru al familiei 
(citit : altă secție). Dar Gheor
ghe Moraru suferă de boala 
birocrației, cu efecte din cele 
mai grave.

E cu atit mai contestabilă o 
atare atitudine, cu cit coopera
torii din comuna Nicolae Băl- 
cescu au pierdut datorită cala
mităților naturale, rodul de pe 
35 hectare.

La noi ritmul merge bine 
Două tone - trei combine I
Ne continuăm drumul pe Valea 

Topologului. Popas la coopera
tiva agricolă din Stoiceni. Pe 
tarlaua de 'a Gînțu. combinele 
conduse de Nicolae Iditoiu, Vic
tor Dobre și Nicolae Tebănuș, 
treieră — staționar. Au început 
lucru la ora 9. Acum e ora 14. 

5 000 000 lei. Avînd permanent 
in vedere depistarea rezervelor 
de creștere a producției, tinerii 
de la Uzina mecanică pentru 
agricultură și industria alimen
tară Balș, alături de întregul 
colectiv, au inițiat o largă ac
țiune de fundamentare a norme
lor de muncă și de extindere a 
acordului global, pentru folosi
rea intensivă a capacităților de 
producție. Urmare a dăruirii cu 
care s-a lucrat s-a reușit obți
nerea, pe primul semestru al 
anului, a unei producții supli
mentare însumînd cinci milioane 
de lei, creîndu-se totodată con
diții ca angajamentul anual (de 
a depăși prevederile de plan cu 
7 milioane de lei la producția 
marfă) să fie onorat în cinstea 
zilei de 23 August.

O IDEE CARE VALOREAZĂ 
1 000 000 DE LEI. Ea aparține 
tinărului colectiv de la între
prinderea de osii și boghiuri 
din Balș și constă în utilizarea 
capetelor de osii, rezultate în 
urma debitării, la confecționarea 
inelelor labirint. în felul aces
ta, anual, 240 tone metal nu mai 
merg la retopit, ci capătă formă 
in atelierele întreprinderii de- 
terminind, astfel. reducerea 
cheltuielilor materiale de pro
ducție cu aproximativ un milion 
de lei. în urma dezbaterii con
ținutului Chemării uteciste. ti
nerii specialiști ai întreprinderii 
amintite au găsit soluția redu
cerii consumului de energie 
electrică cu 5.2 milioane kwh, 
concomitent realizîndu-se peste 
prevederile de plan 30 osii, 
montate cu roți monobloc și 
asimilarea noului tip de boghiu 
¥-25 destinat exploatării in 
regim viteză mărită (120 km/h).

Referindu-se la efectul iniția
tivelor uteciste vizînd creșterea 
producției, reducerea cheltuieli
lor materiale și îmbunătățirea

In cele 5 ore cele trei combine 
au treierat 2 800 kg griu. Aceas
ta înseamnă 933 kg de combină. 
Deci, o viteză orară de 186 kg. 
Oile care invadaseră terenul 
printre combine, credem că ar 
fi avut maj mult spor.

La sediul cooperativei s-a în
cercat să ni se ofere „explica
ții" în legătură cu ritmul lent 
al recoltării. Am rămas însă cu 

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI**  
TRANSMITE DIN JUDEȚUL VÎLCEA

La 27 iulie, oamenii muncii 
din unitățile agricole ale jude
țului Dolj au încheiat recolta
tul griului de pe întreaga su
prafață de 146 000 ha cultivată 
in acest an. In telegrama adre
sată cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul 
județean de partid, se spune 
printre altele : Această impor
tantă realizare este răspunsul 
oamenilor muncii din județul 
Dolj, la sprijinul permanent pe 
care l-am primit din partea 
conducerii partidului, la hoțâri- 
rile recentei ședințe comune a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și a guver
nului, la grija și dragostea cu 
care Dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general. În
conjurați pe cei care lucrează 
in agricultura țării românești.

★

In aceeași zi au încheiat se
cerișul griului și țăranii coope
ratori și lucrătorii întreprinde
rilor agricole de stat din jude
țul Mehedinți.

în încheierea telegramei adre
sate C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comite
tul județean de partid se spune:

Asigurăm și cu acest prilej 
conducerea partidului, pe Dum
neavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din agricul
tura județului Mehedinți în 
frunte cu comuniștii, vor ac
ționa in continuare cu înaltă 
responsabilitate pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, ale Con
ferinței Naționale și a măsuri
lor stabilite în ședința comună 
din 13 iulie a.c. pentru dezvol
tarea și modernizarea agricul
turii noastre, pentru a intimpina 
cu noi și importante succese 
ziua de 23 August.

*

Recent, a avut loc adunarea 
mecanizatorilor din județul Brăi
la, prilejuită de încheierea cu 
succes a campaniei de recoltare 
a griului. Exprimindu-și. satis
facția pentru această realizare 
pe care o înscriu în cadrul iz- 
bînzilor obținute de întregul 
nostru popor în cinstea celei 
de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste arma
te, și pentru emoționantele fe
licitări adresate de secretarul 
general al partidului, cei peste 
1 500 de mecanizatori au trimis 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAF CEAUȘESCU.

A

explicația sigură că și la sediu 
— tot în „staționar" — se treieră 
186 kg de vorbă pe oră.

Intre calcul și cimpie 
Tone-ntregi de lenevie

Și totuși speranța nu ne pă
răsește. Cea de a patra foaie a 
trifoiului trebuie să existe ! Ii 
semnalează prezența eforturile 
susținute, ritmul tot mai intens 
cu care lucrătorii ogoarelor din 
intreagă țară grăbesc, în aceste 
momente decisive, stringerea 
griului. Ecourile acestor eforturi 
se răsfrîng plenar prin situațiile 

calității produselor, tovarășul 
Gheorghe Florea, președintele 
consiliului tineretului munci
toresc, amintea că „în prezent, 
în întreprinderile județului Olt 
nu există ținăr în afara com
petiției uteciste : „Tineretul-fac- 
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen". Iar 
participarea conștientă a acestuia 
în producție se dovedește și în 
cifrele cuprinse în bilanțul pri
mei jumătăți a anului cînd, 
peste plan au fost realizate 101 
tone aluminiu. 152 tone laminate 
din aluminiu. 8 224 tone zahăr 
rafinat.. 1 916 tone-cocs petrol- 
calcinat, 142 tone conserve din 
carne ; au fost asimilate aproape 
o sută de produse noi și s-au 
înregistrat economii de o sută 
tone benzină și motorină și 
peste două sute tone de oțel și 
aliaje".

„LA SATE, CEA MAI DE 
SEAMA REUȘITA ESTE IN
TEGRAREA ÎN MUNCA A TU
TUROR TINERILOR", sintetiza 
tovarășul Traian Dicu, prim se
cretar al Comitetului județean 
Olt al U.T.C. Iar in sprijinul 
afirmației sînt aduse cifre, fapte 
de muncă. Comparativ cu doi ani 
în urmă, în vara aceasta supra
fața lucrată în acord global de 
către tinerii cooperatori aproape 
s-a dublat ; creșteri substanțiale 
— nu în puține locuri înregis- 
trînd chiar și dublări — au 
înregistrat și producțiile me
dii. O mie de uteciști lucrează 
ca îngrijitori de animale, iar 
numărul tinerilor care asigură 
buna funcționare a sistemelor 
de irigații (89 000 de hectare în 
total) reprezintă două treimi din 
motopompiști, aspersoriști și 
vadagii. Aproape două mii de 
familii tinere s-au angajat să 
crească vaci cu lapte, răspun- 
zind astfel'; prin fapte documen
telor adoptate de ultima Ple

operative, teleconferințe, din 
buletinele de știri ale radioului, 
din imaginile televiziunii, din 
rindurile pulsind de emoții ale 
ziarelor.

Nu putem crede deci că Vîlcea 
se poate păstra în dulcea tem
peratură normată.

Căutăm.
Cooperativa agricolă din co

muna Galicea e cunoscută - ca 

unitate bună. In unele sectoare 
de activitate, rezultatele sînt 
chiar excelente. Bănuim deci că 
și pe frontul auriu al griului, 
victoriile se succed cu aceeași 
dinamică.

— Din cele 246 hectare am 
recoltat, pînă la această oră, 146, 
ne spune ascunzind cu greu un 
sîmbure de satisfacție, contabi
lul șef Toma Clenci.

într-adevăr, față de alte uni
tăți cooperatorii din Galicea au 
raportat deja recoltarea griului 
în proporție de peste 50 la sută 
din plan. în sfîrșit avem impre
sia că mult căutatul „trifoi cu 

nară a Comitetului ■ Central al 
partidului. Prin acțiunile lor 
specifice, tinerii - cooperatori și 
mecanizatori au recoltat și de
pozitat furajele de- pe mai bine 
de o. mie de hectare, au între
ținut o suprafață de șase mii 
de hectare pajiști naturale și au 
amenajat pentru irigații, au 
desecat și au îndiguit aproape 
trei mii de hectare. Și. firește, 
acțiunea este în plină desfășu
rare. Pentru că angajamentul de 
a se obține producții m.edii de, 
cel. puțin cinci tone porumb, 
boabe, două mii de kilograme 
flo»<tea-soarelui și trei vagoane' 
de : sfeclă la hectar este și un 
angajament al tinerilor coope
ratori. mecanizatori și specia
liști din agricultura județului. 
Iar pentru intensificarea pro
ducției zootehnice, fiecare ute- 
cist și-a asumat răspunderea 
întreținerii a o jumătate de 
hectar cultură furajeră dublă ; 
in toate cooperativele agricole 
sprijinindu-se acțiunea de mo
dernizare a adăposturilor și de 
realizare a bucătăriilor furajere.

ELEVI LA FABRICILE DE 
CONSERVE, ÎN GRĂDINILE 
DE LEGUME ȘI LA IRIGAT. 
Pe timpul vacanței de vară, în 
toate localitățile județului Olt, 
elevii au îmbrăcat hainele de 
lucru. La Fabrica de conserve 
Caracal zilnic lucrează patru 
sute de elevi.— circa o cincime 
din producția actuală fiind re
zultatul participării lor. La 
Orlea, Corabia. Ștefan cel Mare, 
Ianca și Grojdibod, elevii sînt 
cei care deservesc instalațiile de 
irigat, eliberînd — pentru a par
ticipa la executarea altor lucrări 
— peste o mie de membri co
operatori. Am reținut și numele 
citorva elevi integrați muncii 
din unitățile agricole din satele 
xatale : Paul Mircea-elev la 
școala profesională din Cora
bia, Verigă Condoi și Eugen 
Milea — elevi la Grupul școlar 
profesional „Electroputere" Cra
iova, Nicolae Coteț și Ma
ria Pudoi — elevi la Școala 
profesională îmbunătățiri fun
ciare Corabia. Titi Delcea-elev 
la Liceul industrial Caracal, Ro- 
dica Neșa, elevă la Liceul silvic 
Rm. Vilcea, Virgil Dinulescu, 
elev Ia Liceul teoretic din Lu- 
peni... Și enumerarea ar putea 
fi continuată. Se impune reținut, 
însă, faptul că elevii sînt cei 
care în aceste zile asigură exe
cutarea a aproape jumătate din 
muncile de sezon în legumi
cultura, că au deprins secretul 
meseriei și lucrează cu succes 
în perimetrele amenajate pen
tru irigații.

GH. FECIORU

patru foi" se află aici la Gali- 
cea. Impresia pe care „contabilul 
șef se străduiește să ne-o con
solideze pririfrtun calcul’:.

— Ritmul nostru de lucru e 
bun, dispunem de 5 combine 

.. CL—C3 și de o Glorie. Fiecare 
■ realizează zilnic intre 4 și 6 
hectare.

Deși/ mărturisim, nu avem 
pasiunea birocratică a cifrelor, 

acceptăm calculul. Dar atunci 
să-l ducem pînă la capăt. Aici 
recoltatul a început pe 9 iulie, 
adică de 14 zile. Considerăm că 
s-a lucrat numai la limita de jos 
a randamentului combinelor, 
reiese faptul că zilnic au fost 
recoltate cite 26 hectare. La ca
pătul a 14 zile suprafața secerată 
ar fi trebuit să însumeze 364 
hectare. Iar cooperativa are doar 
246 hectare, din care recoltate 
146.

— Știți, vreo 4 zile nu s-a 
putut lucra. Nu ne-a permis 
timpul — intervine contabilul 
șef.

M-am aflat, timp de aproape 
o lună, în mijlocul tinerilor de la 
„Docuri uscate". Am fost alături, 
de brigadierii de la hala joasă 
construcții nave, de la stația HO 
sau de la hala tubulatură, atunci 

’ ciad aceștia rqmîneau peste pro
gram o jumătate de. .ceas, un. 
ceas sau chiar dotlă, fiindcă im- 
perativul depășirii (mut termen 
de predare o cerea sau fiindcă, 
ca uteciști, își luaseră, în cădrllt 
organizației, un anumit angaja
ment.

— Cu citeva luni în urmă — 
îmi spunea fierarul betonist Va- 
leriu Butnaru, unul dintre ute
ciștii care, lună de lună, se nu
mără printre fruntașii de la luda 
tubulatură — exsistau încă unii 
tineri care nu reușeau să dea 
totul în spațiul celor 4S0 de mi
nute ale fiecărei zile de muncă. 
Odată îi vedeai oprindu-se din 
lucru pentru a sta la taifas citeva 
minute, altă dată lăsau pentru a 
doua zi o anumită operație ce 
putea fi realizată — cu prețul 
unui efort mai deosebit — chiar 
în ziua aceea. Aceste secvențe 
izolate se petreceau însă sub 
ochii noștri, ai întregului colec
tiv ; influențau di'ect rezultatele 
muncii tuturor. Organizația 
U.T.C. nu a rămas pasivă: am 
cerut sprijinul comandamentului 
șantierului de tineret, am discu
tat cu fiecare dintre ei, le-am 
demonstrat că fiecare minut iro
sit înseamnă pierderi bănești 
care se răsfrîng asupra întregii 
noastre activități economice. Pu
teți verifica și dv. că acum Nico
lae Her eseu, de pildă, sau Sandu 
Eeca (doi dintre uteciștii care ri
dicau probleme în acest sens) nu 
numai că cunosc — la fel de 
bine ca oricare altul — ceea ce 
înseamnă această noțiune atit de 
concretă, de palpabilă, care se 
numește disciplină de șantier, 
spirit de echipă, dar o și aplică 
ca pe o necesitate de la sine 
înțeleasă. Mai mult, Herescu 
este cel de la care a pornit, cu 
citeva săptămîni în urmă — în 
cadrul unei adunări U.T.C. ful
ger, desfășurată chiar lingă ar
măturile și cofrajele „în urcare" 
ale halei — inițiativa ca fiecare 
brigadier să realizeze, în cadrul

Scădem aceste 4 zile, adică 
105 hectare. Rămîn 260 hectare. 
Practic, chiar și așa recoltatul 
ar fi trebuit încheiat. Dar ceea 
ce pare a nu înțelege contabilul 
șef, e adevărul simplu, adevă
rul adevărat, că între calculele 
optimiste ale tovarășilor din 
conducerea cooperativei și rea
litățile incontestabile ale cim- 
piei se interpun tone de nepă
sare.
Cei șapte, dar nu... magnifici 

Se încurcă printre replici
In curtea S.M.A. Galicea, în 

jurul unui tractor defect stau 
roată 7 tineri mecanizatori tră- 
gind nepăsători din țigări. Din 
cînd în cind, cile unul mai scapă 
o vorbă, în replică altul ii răs
punde : vorbă de clacă. încer
căm să-i cunoaștem. Fără suc
ces. Tinerii își ascund numele. 
Nu dintr-un exces de modestie, 
desigur...

Aflăm totuși, după subtile in
vestigații, că tractorul e al me- 
manizatorului Ion Popescu. Cit 
de „bolnav" era tractorul și ce 
căutau „doctori" in jurul lui 
(cînd în cimp ardea bobul în 
spic) rămîne să stabilească con
ducerea stațiunii. 

unei săptămîni, o «ută de minute 
de muncă peste program,

— Acesta este de fapt — in
tervine șeful de secție Gh. Gheor
ghe — unul din imperativele 
secției, prin intermediul căruia 
ne străduim să scurtăm cu circa 
două "săptămîni turnările beton 
în „paharele" de fundație și 
montarea- primei serii de prefa
bricate.

...L-ăm găsit, cu vreo două
sprezece zile în urmă pe Grigore 
Constantinescu, comandantul de
tașamentului de tineret nr. 2, de 
la Stația 110, frămîntat de. două, 
probleme: 1) stația trebuia pre
dată pentru utilare cu circa 3 
săptămîni mai devreme și lucrul 
era dificil de realizat dacă în 
calcul intrau doar cele 480 de 
minute zilnice ale fiecărui con
structor ; 2) „Am aflat despre an
gajamentul de a munci peste 
program cite o sută de minute 
săptămînal al celor de la „tubu
latură" și îl consider o... pro
vocare" directă (!)“. Subinginerul 
Constantinescu îmi cere sfatul.

— Fă în așa fel incit să scadă 
la maximum numărul absențelor, 
al întîrzierilor de la lucru, poate 
că așa...

— Nu am nici o absență în 
secție pe luna aceasta, iar întîr- 
zierile se reduc la vreo 5—6 ore. 
Trebuie găsită o altă modalitate.

„■Statin 110 kw, o săptămînă 
mai tîrziu: soluția a fost găsită 
și aplicată. Timp de citeva zile, 
adică tocmai atit cit a fost ne
voie pentru a-și îndeplini sarci
nile, uteciștii, de la „110" s-au 
mobilizat pentru a lucra peste 
program 5—6 ceasuri zilnic. Cifra 
la care s-a situat, in acest' inter
val, coeficientul de utilizare a

(Urmare din pag. I) 
va continua să analizeze, la fața 
locului, în întreprinderi modul 
cum se realizează indicatorii de 
plan și măsurile pe care și le 
propun uzinele pentru a încheia 
anul 1973 cu cele mai bune re
zultate. Pină la ora actuală au 
fost deja analizate UZUC și 
„1 Mai" Ploiești, urmînd ca 
în perioada imediat următoare 
să fie analizate și celelalte uni
tăți. în special acelea care pre
zintă anumite dificultăți în rea
lizarea indicatorilor.

— Ce posibilități nevalorifi
cate încă există în unitățile 
dumneavoastră și ce măsuri 
aveți în vedere pentru fructifi
carea lor ?

— Fără îndoială că rezerve 
sînt, iar valorificarea lor tre
buie să cuprindă două direcții. 
Este vorba de valorificarea 
mai bună în procesul de pro
ducție a materialelor și de re
ducerea cheltuielilor cu carac
ter neproductiv, a cheltuielilor 
neeconomicoase. Să mă explic. 
Unitățile centralei noasțre fiind 
mari consumatoare de metal, 
prin însăși specificul fabricației 
lor, au posibilități multiple de 
valorificare mai eficientă a me
talului. Iată de ce măsurile ce 
se vor lua vor cuprinde întreaga 
gamă de activități, de la pro
iectare pînă la execuția produ
selor. Restrîngerea gamei <orto- 
dimensionale de metal utilizat 
la executarea utilajelor tehno
logice, perfecționarea croirii și 
tăierii tablelor. utilizarea la 
maximum a deșeurilor recupe
rabile sînt numai citeva din 
căile ce vor contribui la spo- 

timpului de lucru apare absolut 
firească*-  08—100 la sută!

Despre sudorul Gheorghe 
Vrabie de la hala joasă construc
ții nave, colegii spun că se asea
mănă cu un mecanism de pre
cizie: Cîteodată chiar mai glu
mesc din această cauză pe soco
teala sa. De fapt, cu toții îl sti
mează, îl consideră un model.

— Vrabie, îmi mărturisea șe
ful de echipă Mii cea Bratu — 
poate fi considerat titularul unui 
„obiect" pe care l-aș numi sim
plu disciplină de șantier, înaltă 
responsabilitate a -muncii, con
știinciozitate. Se prezintă la 
schimb cu citeva minute înainte, 
in așa fel incit, atunci cînd star
tul minutului 1 e dat, el se află 
deja lansat... în cursă. E de pri
sos să vă spun că ținuta, calita
tea muncii prestate este direct 
proporțională . cu. disciplina pe 
care și-o impune, disciplină care 
reprezintă un exemplp țip, ne
mijlocit pentru întreaga ■ secție. 
Dacă stau să- mă- gtndesc îmi 
dau seama cît de mult datorează 
inițiativa „nici'- un minut- irosit, 
nici un minut nevalorificat la 
maximum în producție" — lan
sată de secția noastră. ..exem
plului viu pe care îl oferă Gheor
ghe Vrabie.

De altfel, ritmul de muncă 
ridicat pe care îl parcurg uteciș
tii de la hala joasă, pe baza pro
priei lor opțiuni, constituie una 
din explicațiile care vor genera 
predarea, cu aproape o lună de 
zile înainte de termen, a con
strucției, devansare -ce-- echi
valează cu milioane de lei be
neficii'Suplimentare pentru între- 

‘printlere:.......

ANDREI BARSAN

BENEFICIILOR
' rirea volumului • de acumulări.

Cit privește, cheltuielile, neecă- 
nomicoase, acestea .influențează 
în mod negativ volumul benefi
ciilor și din păcate avem in 
cadrul centralei unități, care, 
pe lingă că nu ating parametrii 
proiectați, realizează un volum 
însemnat de astfel de cheltu
ieli. Este vorbă de întreprin
derea metalurgică-Bacău, care 
în prezent este în atenția noas
tră. Concret, am întocmit un 
plan de măsuri care prevede 
printre altele atingerea para
metrilor proiectați la liniile au
tomate de formare.

— Știm că tineretul deține o 
pondere mare in colectivele în
treprinderilor dumneavoastră. 
Cum credeți că trebuie să acțio
neze pentru a-și aduce o con
tribuție și mai substanțială Ia 
realizarea de beneficii ?

— într-adevăr, în foarte multe 
din întreprinderile noastre vîrs- 
ta medie se situează între, 20 
și 30 de ani, remareîndu-se dip 
acest punct de vedere UZUC 
Ploiești și întreprinderea de 
armături Zalău, unde vîrsta me
die nu depășește 23 de ani. In 
atari condiții și aportul tinere-, 
tului la sporirea acumulărilor 
este și poate fi mai substanțial, 
în proiectare, de exemplu, 
așteptăm de la specialiștii 
tineri soluții noi, . moderne 
și eficiente, iar în producție 
respectarea cu strictețe a disci
plinei tehnologice. încadrarea 
lor tot mai largă în mișcarea 
de inovații și invenții și parti
ciparea activă la realizarea unui 
regim de economii în toate 
locurile de muncă.
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C
onsecventă 
program bine 
turat. revista 
ceafărul" și-a 
cat unul din 
merele sale

unui 
con- 
„Lu- 
dedi- 

nu- 
rapor- 

tului literatură-pslhologie. Ini
țiativa e salutară și—aș spune— 
entuziasmantă, dacă n-ar repeta 
cusururi intilnite și la alte ase
menea numere tematice : abun
denta referirilor la literatura u- 
niversală in detrimentul lite
raturii române contemporane ; 
aerul grăbit al unor intervenții 
făcînd ca în unele locuri inten
ția redacției să nu se realizeze. 
In orice caz, invitația revistei 
la continuarea dezbaterii merită 
luată in serios, și. in cele ce 
urmează, imi propun ,să mă re
fer la o problemă mai puțin a- 
mintită de participanții la dis
cuție : aceea a criteriilor de ju
decată critică a literaturii intro
spective. Cu alte cuvinte, ple- 
cind de la realitatea cîtorva 
romane apărute in ultimul timp 
la noi mă întreb dacă tehnicile 
îndrăznețe practicate de litera
tura introspectivă, de analiză, 
renunțarea la convențiile'litera
turii clasice sînt. ori pot ..fi si
nonime cu renunțarea la ' orice 
criteriu de despărțire a litera
turii de nonliteratură.

mai mult tensiunea dramatică 
dintre personajele lumii sale. 
Tehnica simultaneității nu exis
tă in sine, in stare de a fi im
portată pentru orice roman și 
pentru orice personaj, ci în in
terdependență cu un anume 
conținut de exprimat. Cu aceas
tă condiție, tehnicile literaturii 
introspective nu sînt gratuite și 
decodificarea lor răsplătește din 
plin cititorul. Dar, in cazul lui 
Radu Mareș și al altor scriitori, 
tehnicile sînt absolut gratuite, 
exterioare conținutului, ceea ce

terior fără școala observației și 
a selectării faptelor caracteris
tice ? Experiența marilor roma
ne introspective arată că lite
ratura monologului interior nu 
renunță la selectarea faptelor 
caracteristice. Cu singura deo
sebire că selecția se face acum 
în lumea interioară a persona
jului narator, in gindurile. nu
anțele sale sufletești și opiniile 
despre ceilalți. Ba mai mult, în
săși autoanaliza devine fapt 
caracteristic în autodefinirea 
personajului, de cele mai multe

iectorie". Această înșiruire de 
cuvinte a fost luată dintr-un ro
man îndrăzneț în tehnicile uti
lizate, „Captivi", de Norman 
Manea. Autorul — care publică 
in numărul respectiv din „Lu
ceafărul" o intervenție bine gin- 
dită — e un om hotărit să-și 
apere creația pină la observația 
că mulți critici de la noi nu 
sint familiarizați cu literatura 
modernă. El va primi orice cri
tică la adresa stilului său de- 
monstrînd că și Proust. Joyce 
și Faulkner au trecut prin ace-

LITERATURĂ
ȘI ACCESIBILITATE
despre unele criterii de evaluare critică

Un mit — ilizibilitatea 
prozei moderne

a literaturii de analiză
senzația de efort inutil la

conținutului de comunicat. 
Pentru exprimarea celor mai 
subtile nuanțe sufletești, pentru 
cuprinderea caracterului proce
sual și contradictoriu al vieții 
psihice se cere o nouă frază, 
diferită de cea carteziană cu 
multe propoziții secundare, une
ori chiar întreruptă. Dar e ușor 
de observat că neglijențele sti
listice nu vin din absența talen
tului, ci din conștiința că nu
mai astfel se poate exprima a- 
devărul. Ceea ce înseamnă că 
literatura introspectivă nu ex
clude, ci, dimpotrivă, presupu
ne simțul limbii, talentul de a 
minui cuvintul. De aceea criti
cului nu trebuie să-i rămînă in
diferentă forța de expresie a au
torului de literatură introspec
tivă, chiar dacă acest criteriu 
ar părea unora inadecvat lite
raturii moderne. Intorcîndu-ne 
la romanele amintite aici, se 
poate observa că neglijențele 
stilistice nu se datorează nevoii 
de a exprima cele mai fine 
nuanțe sufletești. Căci, nu văd 
ce nuanță sufletească dezvăluie 
Norman Manea in următoarea 
frază : „Corpul vibrează, brusc 
fulgerat de tremurul știut... 
Poate repetarea senzației de ne
cunoscut intre obiecte obositor 
de cunoscute, poate nevoia de a 
reînventa. reinventaria ; poate 
doar intlmplarea repetată ciclic".

Exemple de acest fel ce s-ar 
mai putea da din multe alte 
cărți ilustrează, după părerea 
noastră, erorile în lanț ce se pot 
naște atunci cînd în spatele in
vocării modernității și al nece
sității unor noi tehnici nu se as
cunde altceva decît lipsa de ta
lent și anemia observației scrii
toricești, acestea fiind, într-a- 
devăr, incomunicabile.

Mai puțin cunoscute genera
țiilor tinere (din lipsa unor ree
ditări integrale) însemnările de 
călătorie prin țară ale lui Nico
lae Iorga — adunind, dincolo de 
consemnarea propriu-zisă de 
jurnal, o serie de informații de 
ordin cultural, istoric, sociologic, 
etnografic și folcloric — susci
tă, fără îndoială, un interes viu 
și astăzi, la mai mult de trei
zeci de ani de la apariția lor în 
volum. Rezidind mai ales în i- 
maginea globală pe care marele 
cărturar reușește s-o creeze des
pre fiecare loc vizitat, despre 
fiecare județ, oraș, cătun, sau 
loc istoric prin care-și poartă 
pașii, mereu avid de cunoaștere 
și descoperire a sensurilor isto
riei păstrate în inscripții și hri
soave, valoarea însemnărilor de . ------ 0 

a

de NICOLAE IORGA
procedează, în întreprinderea 
sa, la reproducerea aproape in
tegrală (au fost excluse unele 
capitole sau pagini din motive 
obiective, ne asigură editorul) a 
textelor. Bunăoară „România 
Munteană" (titlul primului vo
lum) reproduce, intr-o nouă or
ganizare — „pe județe" (nu știm 
dacă această formulă de „sis
tematizare" a textelor este prea 
fericită și nu distruge unitatea

REEDITĂRI

prinde dintr-o realitate istori
că imediată, cu luminile și um
brele ei. Sînt prezente în carte, 
la tot pasul, observația de amă
nunt, surprinderea unor gesturi 
semnificative prin ele insele ori 
impresia de ansamblu, jude
cata globală, temporală ori r?- 
feritoare la un anume spațiu 
geografic explorat deopotrivă cu 
ochiul călătorului dar și cu cel 
al savantului. Formula literară, 
accesibilă deopotrivă tuturor ca
tegoriilor de cititori, în care me
tafora de inspirație coexistă fe
ricit cu însemnarea sentimenta
lă ori cu cea științifică și cul
turală de mai largi semnificații, 
conferă cărții atributele unei o- 
pere viabile în timp.

în plus, am mai menționa că 
lecturarea însemnărilor de că
lătorie prin țară ale lui Nicolae 
Iorga de către cititorul tînăr 
de azi poate fi (și este, fără În
doială) prilejul unor continue 
raportări a imaginii țării de ieri 
la cea de azi, avînd pretutindeni 
revelația descoperirii unor 
schimbări și mutații fundamen
tale în peisaj și în conștiințe.

Reeditare pe care n-o putem 
decit saluta cu bucurie, „Româ
nia cum era pînă la 1918“ (care 
inaugurează, cum aflăm din 
„Nota asupra ediției", ciclul 
însemnărilor de călătorie prin 
țară ale lui Nicolae Iorga) este 
o carte de permanentă referință 
și de o valoare neperisabilă.

FLORENTIN POPESCU

Inițială a cărții) — volumul din
1939, iar „Moldova și Dobrogea" 
pe cel apărut la Vălenii de Mun
te un an mai tîrziu, îmbogățit 
cu o „addenda" ce cuprinde o 
serie de însemnări care lipseau 
din volumele apărute în 1939-
1940.

Trebuie relevate, In primul 
rînd, dincolo de eventualele dis
cuții și comentarii pe care le 
poate stîrni actuala ediție, va
loarea literară și informaționa
lă a cărții, virtuțile ei educative. 
O imagine complexă a Româ
niei „cum era pînă la 1918“ se 
constituie aci cu monumentele 
ei istorice și de artă, cu orașele 
și satele, cu peisajele și oamenii 
ei și, în fine, cu sensurile pe ca
re călătorul cărturar le1 des-

drum ale lui Nicolae Iorga 
depășește cu mult pe aceea 
unui simplu jurnal cu care ne-a 
obișnuit genul ca atare.

Răspunderea pe care Și-o a- 
sumă Editura Minerva reeditînd 
în două volume „România cum 
era pină la 1918" (respectînd edi
ția ultimă, apărută în 1939 sub 
îngrijirea autorului), cîteva din
tre ciclurile cărților de călătorie 
ale marelui istoric este, prin ur
mare, un act editorial nu numai 
așteptat de mai multă vreme dar 
și cu implicații mai largi.

încercînd să răspundă unor 
exigențe editoriale actuale, Lu
cian Cursaru (îngrijitorul ediției 
și in același timp autorul prefe
ței și al tabelului cronologic)

înlași calvar al neînțelegerii 
epocă. Ba chiar, pentru a argu
menta absența stilului, Norman 
Manea ne-ar putea recomanda 
volume întregi de meditație a- 
supra literaturii contemporane. 
In rezumat, aceste teorii ar a- 
minti următoarele : Literatura 
introspectivă consideră șlefuirea 
stilistică opusă dezvăluirilor de 
conținut. Fiecare păs 
tunjirea frazei e un 
trădarea conținutului, 
tății ca o condiție a 
Romanul subiectiv, 
nîndu-și fraza,

ori un intelectual care-și face 
din luciditate un pretext de su
perioritate asupra celorlalți. Dar 
majoritatea romanelor intro
spective de la noi nu justifică 
tentația autoanalizei prin psiho
logia sau viziunea despre lume 
a personajului.

dă 
lectură. Un alt exemplu il poate 
constitui și „Masa zarafului", 
romanul Danei Dumitriu. Aici 
scriitoarea utilizează formula re
lativității unghiurilor de vedere, 
excelent utilizată de Faulkner 
sau Camil Petrescu. Cu justifi
cări teoretice în Husserl, tehni
ca aceasta presupune o sumă de 
fapte neutre cărora subiectul 
narator le conferă semnificații 
in funcție de lumea sa interioa
ră. Faptele sînt numai un pre
text pentru dezvăluirile de adîn- 
cime ale naratorilor chemați să 
se pronunțe asupra lor ca într-o 
masă rotundă. Justificarea aces
tei tehnici este dată de existen
ța unor personaje cu unghiuri 
de vedere diferite asupra ace
lorași fapte. Dar în romanul 
Danei Dumitriu toate monolo- 
gurile sînt asemănătoare, un
ghiurile de vedere ale persona
jelor nu diferă intre ele și di- . 
ficultatea, ca și tehnica, 
gratuită.

Radu Mareș pare să 
rul unei performanțe 
literatura noastră : să 
român complet ininteligibil, __ 
fii criticat de marea majoritate 
a criticii, . pentru ca. în final, 
răsplată a acestor lucruri?, să iei 
premiul Uniunii scriitorilor pen
tru debut ! Că romanul „Ana 
sau pasărea paradisului" este i- 
lizibil au căzut de acord aproa
pe toți comentatorii cărții, ex- 
ceptind pe criticii clujeni, că
rora probabil, autorul, clujean 
la rîndul lui, le-a dezvăluit su
biectul cărții. Dar în toate co
mentariile observația a fost 
trecută pe plan Secundar, ca un 
fel de reproș prietenesc unui 
teribilist pus pe farse. Ba mai 
mult, în cadrul unei mese ro
tunde organizate de „Tribuna" 
asupra cărții, referindu-se la 
primirea . romanului de către 
critică, cineva observa că „un 
critic care-și recunoaște incapa
citatea de a înțelege o carte nu 
poate nicidecum să afirme sau 
să nege vgloarea acesteia" ! Ob
servația este derutantă. A înțe
lege înseamnă în acest caz, ăl 
lui Radu Mareș, a face cea mai 
elementară decodificare în lec
tură, fără de care este impo
sibilă orice judecată de valoare 
asupra unei opere literare. Dar 
puțini, foarte puțini comentatori 
au îndrăznit să raporteze inin- 
teligibilitatea cărții la nereali- 
zarea ei estetică. Fenomenul as
cunde, ca și in alte cazuri, spai- * 
ma unei părți a criticii noastre 
de a nu trece drept cititor le
neș, consumator de literatură 
de „stomac" sau, ceea ce e și 
mai rău, de a nu cădea sub în
vinuirea de opacitate la ulti
mele descoperiri pe plan mon
dial în acest domeniu. Se creează 
astfel impresia falsă că romanul 
subiectiv, analitic, introspectiv, 
este dificil în raport direct pro
porțional cu valoarea sa este
tică. Intr-adevăr, dificultatea la 
lectură e o caracteristică a ro
manului de monolog interior. 
Psihologicește, ea se explică prin 
apariția unor elemente care îm
piedică mersul lecturii. In ex
plicarea lor, trebuie să ținem 
cont de justificările teoreticieni
lor literaturii și ale autorilor 
propriu-ziși. Teoreticienii litera
turii, ca și scriitorii, expli- ___ _____ ______ ___
că aceste sch^nbări prin sin- clasic nu înseamnă renunțarea,
cronizarea literaturii cu psiho- la orice unitate ca un criteriu .

estetic. Locul ei este luat de u- 
nitatea de perspectivă senti
mentală a eu-lui narator. Cu 
alte cuvinte, materialul verbal 
aparent incongruent se dovedeș
te confesiunea unui personaj și, 
in această calitate, poartă pece
tea trăirii sale sentimentale. 
Astfel, digresiunile proustiene 
iși păstrează unitatea prin uria
șa perspectivă a sentimentului 
melancoliei care vine dinspre 
personajul narator spre faptele 
relatate. Așa cum, tot ce spune 
Ștefan Gheorghidiu al lui Ca
mil Petrescu despre el însuși, 
despre iubita lui, despre modă, 
medicină și filozofie iși păstrea
ză unitatea dată de o conștiință 
polemică, în necontenită contra
dicție cu lumea înconjurătoare. 
Dar romanul lui Nicolae Da
mian nu respectă nici această 
nouă unitate. Digresiunile a- 
bundente care fac, așa cum 
foarte bine observa cineva, ca 
personajele secundare să aibă 
mai' multă consistență decît cel 
principal, sînt lungi rrionologuri 
ale acestor personaje secundare, 
la rîndul lor neîmplinite.

In strinsă legătură cu norma 
unității se află cea a caracte
risticului. In cazul romanului 
obiectiv țesut din fapte criticul 
iși dădea seama încă de la pri
mele pagini dacă noul scriitor 
știe să observe, dar mai ales să 
selecteze din multitudinea fap
telor din jurul său pe cele în 
stare să creeze un personaj, o 
lume. Pune capăt romanul in
trospectiv acestui criteriu de 
despărțire a talentului de im
postură ? Cu alte cuvinte, poți 
scrie un roman de monolog in-

fie auțn- 
unice 
scrii

in 
un 
să

Tehnică și talent
trucate, 

pol 
in-

„Cu gesturi golite, 
crescute lateral, dintr-un 
periferic, derivat, centru 
tîmplător, răsărit undeva pe tra-

spre ro- 
pas spre 
a sinceri- 
literaturii. 
contorsio- 
adaptează ION CRISTOIU

ca

logia ca știință. In condițiile 
descoperirii unor noi adevăruri 
psihologice, literatura trebuie 
să renunțe la unele din vechile 
convenții. De exemplu, conven
ția scriitorului omniscient, în
zestrat cum spunea Sartre in 
cunoscutul său comentariu la
Francois Mauriac, cu „atotcu- 
noaștere și atotputernicie". Ea 
este pusă in discuție prin des
coperirea relativității unghiuri
lor de vedere și înlocuită cu 
perspectiva voit .limitată a unui 
singur personaj — ,.eul“ narator. 
Și alte tehnici ale romanului 
modern sint justificate de către 
teoreticieni prin sincronizarea 
cu înaintarea spre adevăr a psi
hologiei î Confuzia' 
prezent-trecut (în
cele două planuri nu se exclud, 
dimpotrivă, coexistă) ; alambi- 
carea frazei, dicteul automat (în 
intimitatea ei, viața psihică 
este nedeslușită și contradicto
rie, nu limpede, cum o orindu- 
iește propoziția gramaticală), 
tehnica simultaneității (psiho
logia modernă demonstrează că 
pot exista simultan două, miș
cări interioare. in... .cadrul ace
leiași conștiințe) etc. Indife
rent de părerile teoreticienilor, 
emjse de. cele... mai multe ori 
post-factum. ca o încercare de 
explicare a literaturii,'schimbă
rile survenite în literatura mo
dernă se datorează efortului u- 
nor mari scriitori de a da expre
sie unui nou conținut. Țehnica 
simultaneității n-a fost utilizată 
de Faulkner din grija pentru 
respectarea adevărurilor psiho
logice în primul rind. ci din 
nevoia scriitorului de a spori și

planurilor 
conștiință

Unitatea estetică în 
condițiile noii literaturi

„pribegi, noi visam", romanul 
lui Nicolae Damian, are ca na
rator un personaj care, datori
tă digresiunilor abundente, apa
re mai degrabă drept un perso
naj secundar. Lungi digresiuni, 
constind in introspecții ale ce
lorlalte personaje, sparg unita
tea romanului, ca să rezulte, in 
final, o sumă de fragmente ne
integrate intr-o structură unică. 
Dacă aș intra intr-un dialog cu 
autorul, acesta m-ar putea tri
mite, ironic, la „Noua 
și opera a lui Marcel 
articolul lui Camil 
dacă vreau să înțeleg 
nile care abundă în _____
subiectiv. Intr-un asemenea po
sibil dialog, Nicolae Damian ar 
avea perfectă dreptate. Roma
nul introspectiv renunță Iâ'Uili-, 
tatea de tip clasic, fondați) pe 
unitatea de caracter a unui per
sonaj care nu se schimbă a- 
proape deloc de la un capăt la 
celălalt al cărții. In al doilea 
rind, conform teoriei autentici
tății psihologice, tocmai digre
siunile și parantezele pot rele
va eroul in adîncimile sale. Dar 
renunțarea la unitatea de tip

structură 
Proust" 

Petrescu, 
digresiu- 
romanul

DUMITRU M. ION

de ȘTEFAN STOIAN

Desen de MIHU VULCANESCU

unui nou vo- 
reportaje cînd, 
să te întrebi

E liberă patria mea, e pace in patria mea I 
- Clipe, clipe, oițe cu lina de aur,
Urcați în amiaza de vară pe colinele patriei mele I

Jntr-o roșie qvadrigă e inima patriei mele*:
Cai albi
Desfac eu pieptul lumina.

Cintați vei surioare zile de vară o dată eu mine :
Secunde, oițe eu lina de aur,
Urcați, urcați cu qvadriga o dată către colinele vieții.

Eu stau intr-un cimp alb și sorb razele galbene.
Intr-o roșie qvadrigă
Ființa patriei mele trecu :

Eu ingenuneheam ea un arbore plin de semințe, 
Mă ridicam mult mai tînăr 
Precum un glob de aur și miere.

Cai albi desfac cu pieptul iubirea care-nflorește 
In flautul zilei de vară.
- In flaut sapă un cîntec, imi spune patria mea I

- In flaut sădește o sămință de imn, din sămință 
Va crește o flamură.
Totdeauna vei fi cmtărețul libertății și ființelor mele I

Cai albi fremătind de-ntinsă și liberă pace 
Desfac cu pieptul lumina ;
Dacă un pom sau un copil au eîntat: IUBESC LUMINA PATRIEI 

MELE I

IMN PATRIEI DE REPORTAJ

L.

De curînd apărut la Scrisul 
Românesc, volumul de reportaje 
al lui Mihai Pelin Miorița nu s-a 
născut lingă stele pare să trea
că neobservat de o critică gră
bită încă să lămurească unele 
adevăruri fundamentale despre 
literatură și rostul ei. De ce să 
te oprești asupra 
lum, fie el și de 
mai sănătos este 
plin de neliniș
te : Oare să fi 
murit romanul 
realist ? Desi
gur, nu vrem să 
acuzăm pe ni
meni dar nu pu
tem să nu ob
servăm că o mai 
veche prejude
cată minează și 
acum concepția 
cunoscuți critici

mitate și grație. Prezent acolo 
unde ii cere „frontul" evenimen
telor cotidiene reporterul dublat 
de scriitor încearcă mereu să ri
dice faptul cotidian, să ii dea 
acea semnificație care scapă 
ochiului comun și pe care acest 
fapt cotidian il conține. O insulă 
la ora 25 — reportajul 
unui petec 
Kaleh, dă

Frumoase erau horele in Ce
nade ! Dar farmecul lor nu-1 
cunosc decît bărbații așezați, 
acum, pe la casele lor, cu copii 
mari care ei trebuie, gzi-miine, 
să se prindă în horă.

— Tinerii din Cenade, mărtu
risește cu tristețe Onoriu Periș
— directorul căminului cultural
— nu mai știu să danseze ! Cînd 
vin la cămin, se înșiră de-a 
lungul pereților și-i privesc cu 
neascunsă invidie pe cei vîrst- 
nici care sar. încă, de mama 
focului ! — Cîndva, recunoaște 
și tehnicianul veterinar Dumi
tru Banciu. am fost un pasionat 
dansator, dar încetul cu încetul 
m-am despărțit de hore. Nu 
pentru că aș fi îmbătrînit — de- 
abia am trecut de 20 de ani — 
ci pentru că nu se mai orga
nizează.

— De eînd nu se mai fac 
hore-n sat ?

— De cînd s-a dat în folosin
ță noul cămin !

De necrezut, dar adevărat ! De 
cind a fost construită impună
toarea clădire a căminului, la 
Cenade nu se mai organizează 

calculele 
mărunte 
lăcaș de 
și înda-

hore. Au intervenit 
meschine, interesele 
care au abătut acest 
cultură de la menirea 
toririle sale. Pe neobservate, că
minul a fost transformat în ci
nematograf... Cîteodată tinerii au 
încercat să organizeze seri de 
dans dar operatorul — în pri
mul rînd — și apoi directorul, 
s-au împotrivit. Poate că, în- 
tr-un fel, au avut dreptate. Or
ganizarea serilor distractive nu 
trebuie încredințată cîtorva ti-

neri izolați. Sarcina trebuie 
preluată de către comitetul co
munal al U.T.C., singurul care 
poate asigura și conținutul edu
cativ corespunzător. Secretarei, 
însă, nu-i place dansul. Și dacă 
nu-i place, n-o mai interesează 
nici preferințele altora.

De ce să nu spunem că situa
ții asemănătoare am întîlnit și 
în alte comune din 
Alba : Crăciunelu de 
Cergăul Mare. In Cenade, însă,

județul 
Jos și

noastră. Nu este împotrivă, dar 
nici prea entuziasmat nu se a- 
rată ! Ne vorbește despre greu
tățile pe care o să le întimpi- 
năm, despre reținerile pe care 
le vor manifesta tinerii. Pro
gramăm totuși o consfătuire ful
ger cu primii ’uteciști întîlniți 
în cale. împărțim pe loc res
ponsabilitățile. Dumitru Banciu, 
membru al comitetului comunal 
U.T.C., se va ocupa cu mobili
zarea ; secretara organizației

INERTIA TREBUIE CAUTATA»

OAMENILOR
lîncezeala este totală. De aceea 
ne simțim datori să intervenim 
pe loc. înainte de toate ne-am 
gindit să stăm de vorbă cu se
cretara. N-am reușit. Era ple
cată din localitate. Nu-i nimic. 
Poate că lipsa ei o să ne fie 
chiar de folos. O să organizăm 
noi o seară distractivă. Dacă 
reușim să rupem cu „tradiția", 
adică să permitem accesul tine
rilor în cămin, am realizat 
ceva ! Ii aducem la cunoștință 
directorului de cămin intenția

U.T.C. de la C.A.P. va redacta 
afișele și le va răspîndi prin 
sat ; profesoara Maria Roman și 
cițiva elevi vor pregăti o seară 
literară închinată lui Dimitri e 
Cantemir.

Pe la orele 20 deschidem 
ușile căminului. Punem 
pik-up-ul să cînte. Plăcile gă
site intr-un dulap vechi 
încă bune. Melodiile 
pină departe. Trecătorii ascultă 
uimiți. Nu știu ce se intimplă. 
Din toate colțurile satului încep

larg
Și

sînt 
răsună

să sosească tineri. Intră și, fără 
nici o invitație, încep să danse
ze. Spațiul pe care-1 au la dis
poziție nu mai ajunge, trebuie 
să dăm la o parte alte rînduri 
de scaune. Numărul perechilor 
crește vertiginos. De multă vre
me n-a mai cunoscut căminul 
din Cenade atita forfotă. Din- 
tr-odată se face liniște. Disci
plinați, băieții și fetele se așea
ză pe scaune. Profesorul Vasile 
Oltean prezintă curgător, atrac
tiv viata lui Dimitrie Cantemir 
și rolul său în cultura româ
nească. Toți sînt numai ochi și 
urechi. Vine rîndul profesoarei 
Maria Roman și unui grup de 
uteciști din clasa a VIII-a să 
vorbească despre opera marelui 
cărturar.

A fost o acțiune reușită eu 
profunde rezonanțe în sufletele 
tinerilor. Reîncepe dansul. Du
mitru Banciu iși amintește de 
zilele sale bune si face o admi
rabilă demonstrație de măiestrie 
și virtuozitate pe care toți o ur
mărim cu plăcere. De la el se 
molipsesc ceilalți. Melodiile i- 
nundă sala, tinerii cîntă și dan
sează cum de multă vreme n-au 
mai făcut-o. Un băiat îmi șop
tește la ureche, cu haz, că tre
buie să-i mulțumească secreta
rei... pentru că a plecat de-aca- 
să ! Altfel, poate, nu s-ar fi 
arătat de acord, ca și alte dăți, 
ori ar fi 
mente 
dansul 
neri.

unor bine- 
care con

tinuă să socotească reportajul 
un gen minor, la granița dintre 
literatură și ziaristică. Practicat 
de scriitori tluștri de la noi și 
de pretutindeni, reportajul se 
descalifică literar doar atunci 
cind intîlnește lipsa de talent a 
celui care il scrie sfidind cu de
zinvoltură esența însăși a repor
tajului și anume adevărul vieții. 
Un reportaj prost scris mai 
treacă meargă, dar un reportaj 
neadevărat, fals, . este capabil 
să compromită nu numai pe 
autorul imoral ci și genul 
literar ca atare. Din fericire 
timpul reportajelor festiviste 
mustind de adjective și total 
desprinse de realitate a cam 
trecut și, chiar dacă se mai în- 
tîlnesc asemenea relicve, ele 
stirnesc acum zîmbete complice. 

Reprezentant al tinerei genera
ții de prozatori, Mihai Pelin a- 
duce în cartea sa de reportaje 
o ținută intelectuală deosebită. 
Scriind despre oamenii și locu
rile în care ei trăiesc și muncesc 
și mor. Mihai Pelin face dovada 
unei conștiințe civice care are 
puterea să-și asume nu numai 
bucuria succesului, dar și băr
băteasca tristețe a înfrîngerii. 
El are curajul de a privi adevă
rul în față și talentul, de a pune 
acest adevăr în pagină cu fer-

morții 
de pămînt — Ada- 

întreaga măsură a 
talentului lui 
Mihai Pelin. In- 
tllnim aici o 

k bogată informa
ție istorică' 
punctează 
ostentativ 
mul nostalgic al 
evenimentelor : 
„Și ultimele fa
milii care au 

mai rămas pe insulă — Omer 
Ibrahim, Suliman Sasip, Arif 
Iusuf, Arif Husco — tentate 
să se prăbușească în tristețe și, 
totodată, capabile să-și înfrîngă 
durerea, logic, argumentat, cu în
țelegerea timpului și a imperati
velor lui, așa cum o fac toți oa
menii simpli ai pămintului".

în S.O.S. — salvați orașul Su- 
lina, ochiul reporterului scoate 
la iveală unele adevăruri care 
pot părea incredibile unui ne
cunoscător : „Aseară m-am in
stalat la hotel, am încercat să 
mănînc intr-un local supranu
mit „braserie", in care, în rea
litate, nu există decit bere la 
sticlă și batoane de ciocolată 
prăfuite și, în sfîrșit, am mincat 
la restaurantul „Marea", nu 
pește, pentru că peștele, aici, la 
Sulina, pe malul celui mai im
portant fluviu european și in 
preajma Mării Negre, este o ra
ritate."

Un model de reportaj literar 
este însă In căutarea Vitoriei 
Lipan, piesa de rezistență a căr
ții, despre care Ilie Purcaru 
spune pe bună dreptate că este 
„un document zguduitor despre 
satul românesc de ieri". Fără a 
putea epuiza în spațiul rezervat 
acestor însemnări multiplele “Țț- 
lențe ale acestui volum dens, 
credem că apariția lui contri
buie substanțial la ridicarea 
prestigiului adevăratului repor
taj contemporan.

ce 
ne- 
rit-

ABSOLVENȚII

adus fel de fel de argu- 
in 
nu-i

favoarea tezei că 
pasionează pe ti-

AL. bălgrAdean

(Urmare din pag. I)
în consistență și soliditate. Dar, dincolo de 
remarcabile, constat, nu o dată, că ceva ne 
strecoară printre degete. Că facem prea puțin

Așa-zise boli ale civilizației : 
obezitatea, diabetul zaharat, a- 
teroscleroza. Aceste boli sînt o 
consecință indiscutabilă a unui 
consum excesiv de alimente.

Cercetări științifice recente 
efectuate într-o serie de țări 
arată că bolile despre care vor
bim apar acolo unde se pune 
bază mai mult pe cantitate de
cit pe calitatea alimentelor. Un 
belșug de alimente nu inseamnâ 
insă nici exces de produse făi
noase sau zaharoase (aminti- 
ți-vă o reclamă stupidă „dați 
copiilor cit mai mult zahăr"), 
nici exces de grăsimi. Un cu
noscut nutritionist american a- 
vertiza că nu e departe timpul 
cind 
unt 
cum 
gări

G. 
adus 
de gardă al clinicii. Băiatul era 
palid și scăzuse în greutate cu 
10 kg. în mai puțin de două săp
tămini. Mi s-a părut curios mi
rosul particular al respirației. 
Miros de acetone, care nu se in- 
tîlnețte decit în cazurile foarte 
avansate ’ diabet. Examenele 
de laborator făcute de urgență 
arătau- o creștere a zahărului 
din singe ce depășea de peste

trei ori valoarea normală. Era 
un diabet grav, care necesita 
imediat un tratament de echili
brare. A doua zi, am stat de 
vorbă pe îndelete cu acest tînăr. 
M-am interesat mai ales de mo
dul de alimentație. „Am fos't un 
copil debil—așa spunea mama — 

în consecință mi s-a impus oȘi

AiU 'k*TiU “rfiTli

se va scrie pe pachetele de 
..atenție aterogen"... așa 

stă scris pe pachetul de ți- 
.,atenție cancerogen".
C„ un tînăr de 18 ani, este 
de mama lui la serviciul supraalimentație", mi-a răspuns: 

„Ai suferit de vreo boală care 
necesita o alimentare bogată ?“, 
l-am întrebat. „Nicidecum. Dar 
părinții socoteau că numai un 
copil gras e sănătos". In conse
cință, alimentația acestui tînăr 
a fost organizată unilateral : 
foarte multe dulciuri și foarte 
multe grăsimi. Totul a mers 
bine pină la pregătirea exame
nului de bacalaureat. Excesul a-

limentar impus de părinți a fost 
fără limită.

Trebuie să recunoaștem că o- 
mul se hrănește dezordonat. A- 
tit în ceea ce privește ritmul și 
timpul acordat meselor, cit și din 
punct de vedere al echilibrului 
cantitativ și calitativ. Să fie 
oare de vină numai ritmul alert

condiții de trai foarte bune : lo
cuiește cu părinții care o scutesc 
de grija gospodăriei. Cu toate a- 
cestea O. R. are un ritm dezor
donat de alimentație. Preferă 
conservele. Mănincă foarte re
pede. înghite de multe ori, fără 
să mai mestece. Am intrebat-o 
de ce atita grabă. „In copilărie,

cesul de alimente. Iată citeva 
sondaje. In Franța trei sferturi 
din populație mănincă prea mult, 
în S.U.A. 30 la- sută din bărbați 
și 40 la sută din femeile de peste 
40 de ani au un surplus de 
greutate de peste 20 la sută, fac
tor important de mortalitate. In 
Unele țări procentul diabeticilor

ȘTIM CE INSEAMNA 0
ALIMENTAȚIE RAȚIONALA?

activitate impus de civiliza- . 
modernă ? Masa se înghite tirziu ?“.
ce în ce mai repede. O oră

de 
ția 
din .
și jumătate sint consacrate zil
nic alimentației în Franța și nu
mai treizeci de minute in Sta
tele Unite. Acest ritm de a mîn- 
ca favorizează stocajul. se opune 
unei mai bune metabolizări a 
alimentelor și oferă toate șan
sele apariției unui ulcer.

O. R., 19 ani, bibliotecară. Are

joaca", șe justifică ea. „Și mai 
" ' Nu găsește răspuns. Re

zultatul ? La 15 ani, primele 
semne clinice de ulcer. La 16 
ani, ulcerul duodenal se confir
mă radiologie, și de atunci, in 
fiecare primăvară și toamnă 
crize dureroase, care o obligă la 
o spitalizare de cel puțin șase 
săptămini pe an.

Revin la aspectul major al a- 
limentației contemporane : ex-

este de aproape 6 la sută din to
talul populației, iar 10 la șută 
au o creștere importantă a gră
similor din singe. In ultimele 
două decenii s-a înregistrat o 
creștere de 50 la sută a indi
celui de mortalitate prin boli 
cardio-vasculare la oameni ti
neri.

Excesul caloric global, cu pre
ferință pentru carne, grăsimi de

origine animală, produse zaha
rate, prea mult alcool și prea 
puține legume și fructe este e- 
roarea care apare cel mai frec
vent în alimentația omului. Con
secința ?

I. S. 24 ani. parașutist. avea 
un aport de 5 000 calorii pe zi, 
timp de 5 ani. (Aportul mediu 
de 2 200—2 600 k/călorii este con
siderat 
încep 
Creste 
26 kg. 
lași timp se constată modificări 
ale tensiunii arteriale. Pină în- 
tr-o zi cind tensiunea e găsită 
foarte mare și e trimis pentru in
ternare. O tensiune de peste 250 
mm, care rămine aproape sta
ționară la un om tînăr, ne face 
să ne gîndim la posibilitatea 
aterosclerozei. Supoziție confir
mată la acest bolnav de exame
nul radiografie, care a arătat un 
depozit de grăsime pe una din 
arterele renale. Artera lezată a 
trebuit să fie înlocuită în între
gime. Rezultatele 
rii foarte bune. Ti 
peste 8 ani. Astăzi

suficient, la 3 200 k/cal. 
tulburările metabolice). 

rapid în greutate 
în numai 2 ani. In ace-

post-operato- 
urmăresc de 
e horticultor.

VEVERADr. VALERITJ
medic primar. Spitalul clinic 

Fundeni

un mare spor 
aceste plusuri 
scapă și ni se
pentru pregătirea psihologică a viitorilor absolvenți, socotind 
că informarea și formarea lor în profesiune poate suplini 
anume eiaje ale psihologiei lor contradictorii și fluctuante. 
Debutul intr-o anume profesiune coincide, se știe, cu un act 
psihologic de puteri voltaice. El sfarmă psihologia perenă a 
examinatului în sesiuni succesive, înlocuind-o cu determinări 
psihice sobre și grave, predominate de sentimentul, mai mult 
sau mai puțin conștientizat, al responsabilității. El întoarce 
cu 180 de grade direcția voinței de la practica învățării 
la aceea ă demonstrării lucrului știut. Toate procesele și feno
menele psihice cunosc puternice mutații, lată de ce simt ne
voia unei acțiuni de prevenire a eventualelor dezechilibre, de 
pregătire meticuloasă și firească a viitorilor absolvenți in ra
port cu răspunsurile ce le revin în debutul lor profesional. 
Unora le este greu să meargă la sat nu pentru că îl refuză 
din comoditate și deformare de concepție, ci pentru că real
mente nu-l cunosc, nu-i antepercep viața și mișcarea atit 
de accentuată in zilele noastre. Lor li s-a ocolit, fără justi
ficare, problematica satului românesc contemporan, au fost 
lăsați să-l creadă de multe ori așa cum le-a dictat o imagina
ție superficială.

Alții sînt reținuți în fața unei întreprinderi dintr-un oraș re
născut pentru că in reprezentările lor dăinuie imaginea unei 
aglomerări de utilaje în jurul cărora se mișcă, precum intr-un 
furnicar copleșitor, oameni despre a căror identitate ei nu 
știu aproape nimic. Altfel procedind, introdueîndu-i adică pe 
absolvenți într-o problematică realistă a muncii, pînă la actul 
încadrării ca atare în profesie, s-ar nărui multe iluzii și opinii 
deformate, tinerii absolvenți ar porni spre datorie în mai 
mare cunoștință de cauză, informați atît asupra probabilelor 
lor satisfacții, cit și asupra dificultăților reale pe care le vor 
intîmpina. Trebuie să dovedim mult mai multă încredere in ei 
și să-i informăm deschis, fără înconjor, asupra condițiilor care 
ii așteaptă la viitoarele locuri de muncă. Numai astfel vom 
putea să eliminăm multe dintre efectele negative ale acelui 
„baraj psihologic" care se mai naște uneori intre absolvire 
și încadrarea în producție. Iar cistigul va fi, evident, mare și 
durabil. Mult mai mare decît am fi tentați să credem la 
prima vedere.
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Cantemirlui Dimitrie

ȘCOAL

a so-

cît și o pregătire 
a cadrelor didac- 
psiho-pedagogică, 
pas important in

o sin- 
săptă- 
cerin-

de specialitate sint 
să îngreuneze reali- 
educații pe măsura 

de dezvoltare

Numele lui Dimitrie Cante 
mir înscris pe fațada Biblio 
tecii Sainte-Gerievieve dii 

Paris.

300 de ani de la nașterea

UN
PRECURSOR
IN
SOCIOLOGIE

petate rinduri se revarsă sirhpatia auto
rului, este înfățișată în multe pagini ale 
cărții. Interesante referiri la starea socia
lă a țăranilor sau „despre năravurile mol
dovenilor" pe care-i vede semeți și tru
fași, ori descrierea obiceiurilor, datinilor, 
tradițiilor la nuntă, logodnă, înmorminta- 
re, precum și diferitele 
politice, oferă un tablou 
in care a trăit învățatul 
pînă la Cantemir — și 
după sfîrșirea sa din viață — n-a pus la 
îndemîna cercetătorilor material folcloric 
atit de mult care să servească mai bine 
la cunoașterea psihologiei poporului.

Cunoscînd îndeaproape viața și firea 
locuitorilor de pe plaiurile românești, 
consideră că „locuitorii din Țara de Jos. 
de multă vreme obișnuiți să trăiască în 
război cu tătarii, sînt oșteni mai buni și 
de asemenea mai mînioși decît ceilalți" ; 
vrednici și cumpătați în multe privințe, 
nu-i prea interesează morala bisericeas
că : „despre slujba religioasă, Știu puțin 
lucru".

Lucrarea cuprinde multe referiri intere
sante cu privire la viața locuitorilor din 
estul Moldovei pe care-i descrie cu un 

? plus de afectivitate. Simpatia lui se în
dreaptă ' Spre ’ „republica" răzeșilor de 
unde s-a ridicat tatăl său, unde „locuito
rii plătesc domniei în fiecare an o dajdie 
mică, toți sînt călărași sau călăreți", con- 
siderindu-i viteji intre viteji.

Proverbiala ospitalitate moldovenească 
nu putea lipsi din descrierea sa. Deose
bit de primitori și sociabili, moldovenii 
„pe străin îl primesc cu fața voioasă ca 
și cînd le-ar fi frate sau altă rudenie. 
Unii așteaptă cu masa de prînz pînă la 
al nouălea ceas din zi... să nu mănînce 
singuri".

Am spicuit doar citeva aspecte care 
probează .preocupările sociologice ale a- 
cestui precursor glorios al nu mai puțin 
vestitei școli sociologice de la București 
înființată în perioada interbelică de Di
mitrie Guști;

...«.„«uu, ««««uu Un’ motiv în plus să subscriem la cele
ne, și aceasta dezvăluie pe. finul obser- spuse de Hâșdeu în 1860 : „Dimitrie Can- 
vator al moravurilor epocii,; întotdeauna temir-va trăi cît însăși limba română", 
bine documentat - , .

Soarta mulțimii, asupra căreia în re-

Spirit renascentist — istoric, geograf, 
literat, om politic, primul autor român 
de lucrări filozofice propriu-zise cu sis
tem original, Dimitrie Cantemir, perso
nalitate cu totul remarcabilă în știința și 
cultura românească, poate fi considerat 
unul dintre pionierii sociologiei românești 
și europene. „Printr-o pildă precit de 
rară, pre atit de lăudabilă — scrie pe di
ploma conferită de Academia din Berlin 
— și-a legat numele de cel al cercetărilor 
științelor, și prin alăturarea sa la socie
tatea noastră i-a adus acesteia cea mai 
aleasă podoabă și strălucire". „înclinarea 
demnă de cea mai mare laudă" îl con
duce pe învățatul principe la observarea 
particularităților etno-psihologice ale mol
dovenilor, de multe ori prin comparație 
cu alte popoare.

Descriptio Moldaviae, alcătuită la ce
rerea Academiei din Berlin, în 1716, este 
fără îndoială prima monografie din cul
tura românească și un prototip al genu- . 
lui, exemplu urmat apoi de întreaga Eu
ropă culturală.

Scrieri precum „Istoria hieroglifică", o 
primă încercare de roman social în .lite
ratura noastră, „Sistema religiei . maho
medane", „Despre cauza fizică a monar
hiilor" și altele, oferă numeroase inform 
mâții asupra elementelor și fenomenelor 
autentice bazate pe cercetări directe spe
cifice sociologiei. „Viața lui Constantin 
Cantemir" rămine, de asemenea, intere
santă pentru sociolog, prin atmosfera po
litică și reconstituirea unora din formele 
de orgănizare socială a vremii, fiind în 
același timp o excelentă scriere literară.

„Descrierea Moldovei", o carte de că- 
pătîi pentru multe discipline științifice, 
reprezintă o bogăție de material cules și 
sistematizat cu peste 250 de ani în urmă. 
Prezentarea — sociologică, spunem noi 
azi — a cadrului social-istoric și geogra
fic este grupată pe capitole precum „Des
pre felul de. cîrmuire a Țării Moldovei", 
„Despre obiceiurile vechi și noi la înscău
narea unui domn al Moldovei", „Despre 
boierii din Moldova și stările, lor", „Des
pre legile țării", „Despre ceilalți locuitori 
ai Moldovei" etc. Ca însăși toată opera . 
învățatului- născut pe meleaguri vasluie-

aspecte social- 
unic din epoca 
român. Nimeni 

încă mult timp

CL. FLEURY

PIROM
HEWTON

Idealul moral al societății 
noastre se definește, in ultimă 
instanță, prin desâvirșirea omu
lui ca personalitate de tip nou, 
cu- înalte însușiri civico-moraie. 
Pentru înfăptuirea acestui ideal 
este necesară educarea sistema
tică a tuturor oamenilor, dar în 
special a tineretului. în vederea 
formării unei conștiințe și con
duite morale superioare. La a- 
cest complex proces de educație 
morală sint invitați să-și aducă 
contribuția toți factorii de răs
pundere. în acest sens. în Pro
iectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste se precizează 
că „Toți comuniștii, părinți, das
căli, activiști ai organizațiilor ob
ștești — au îndatorirea de a se 
ocupa îndeaproape de formarea 
și educarea noilor generații In 
spiritul eticii socialiste, al res
ponsabilității față de societate,; 
de pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață".

în formarea la tînăra genera-

ție a conștiinței morale — înțe
leasă atit ca un complex de re
prezentări, noțiuni, judecăți, 
convingeri și sentimente morale 
Care să reflecte principiile și 
normele moralei comuniste, cit 
și ca o continuă perfecționare a 

o impor- 
pregătirea 
elevul Iși 
cunoștințe

SI

conduitei morale — 
tantă deosebită o are 
organizată. Așa cum 
însușește sistemul de
științifice după un program 
sub directa îndrumare și condu
cere a cadrelor didactice, tot 
astfel considerăm necesar ca el 
să-și însușească și cunoștințe 
sistematice de etică, precum și 
modul de comportare morală în 
colectivul clasei din care face 
parte. Lipsa unei metodici a

muncii de educație morală, a 
unor manuale de etică adec
vate viratei elevilor, cit. și a u- 
nor cadre 
de natură 
zarea unei 
noii etape 
cietății noastre.

în momentul de față, 
gură oră de dirțgenție pe 
mină nu poate satisface 
țele educației mofale a elevilor. 
Numai explicarea unor categorii 
de bază ale eticii precum șl a 
judecăților «Opale necesită atit 
afectarea unuf timp optim In 
orarul școlilor, 
de specialitate 
tice, nu numai 
ci și etică. Un

înfăptuind iden
titatea de esență 
dintre socialism și u- 
manism, societatea 
socialistă multila
teral dezvoltată rea
lizează o nouă sin
teză istorică între e- 
conomic, politic 
etic. Edificarea 
cestei societăți, 
program politic 
proiect social, 
realizează de către 
om și pentru om.

Pornind de la a- 
ceste realități, car
tea profesorului D. 
Mazilu, autor la
borios, prezent in 
publicistica științifică 
cu lucrări de certă 
notorietate, reprezin
tă o exemplificare 
remarcabilă a modu
lui in care poate fi 
aplicată concepția 
materialist - dialecti
că în analiza apro
fundată a dinamicii 
și consecințelor ra
portului echitate-jus- 
tiție în . societatea 
noastră contempora
nă. Rostul unei a- 
semenea lucrări teo
retice constă, după 
cum precizează au
torul, în depistarea 
modalităților practi
ce pentru eliminarea 
definitivă a aspec
telor negative și sa
tisfacerea efectivă a 
cerințelor fundamen
tale ale echității și 
justiției în relațiile 
sociale. Este deci un. 
rost practic aplicativ, ^.ță-
Întreaga._ceFcetare^--țfi ,*  • este,
treprinsă de autor de - posibilă
stind sub.,.> semnul- nunTai din persnecti- 
consecințelor ce de- va tezelor marxist-
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și 
a- 
ca
Și 
se

curg în aplicarea e- 
chității și justiției.

Conceptul de echi
tate cît și raportul 
său cu justiția au un 
conținut istoricește 
format, indică o pro
blematică istorică de 
o importantă covir- 
șitoare în viața 0- 
mului și a umanită
ții. Autorul face o 
incursiune științific 
argumentată. valo- 
rificînd contribuții
le unor autori an
tici sau contempo
rani pentru întregi
rea conceptului a- 
mintit.

Idei 
privire 
justiție 
perele 
ditori 
Spinoza,' Hobbes, Â- 
vicena, Bacon, Des
cartes. Helvetius, 
Mbrus, Kant, Hegel, 
Fauerbach și mulți 
alții. Este insă me
ritul istoric incon
testabil al clasicilor 
ideologiei materia- 
list-dialectice de a fi 
elaborat o teorie și o 
metodă științifică 
care să poață permi
te valorificarea, din 
uriașul volum de 
idei progresiste, a 
elementelor celor mai 
pozitive și mai con
forme cu practica 
social-lstorică. O a- 
naliză multilaterală 
a conținutului, a for-

leniniste cu 
la 
al 
le 
tei 
țiilor de 
asupra 
tice și juridice, 
perspectiva 
ticii raporturilor din
tre interesele perso
nale și cele genera
le in condițiile revo
luției și construcției

privire 
rolul determinant 
existentei socia- 
asupra conștiin- 
sociale, al rela- 

producție 
normelor e- 

din 
dialec-

pre lume, potrivit 
idealului social, po
trivit prismei din 
care clasa socială 
sau societatea res
pectivă consideră a 
fi bine, drept și mo
ral). Totodată, ra
porturile sociale o- 
glindite de aceste 
două categorii de
pășesc sfera relații
lor morale, ele avînd 
Implicații profunde și

in promovarea unor 
raporturi sociale 
zate pe echitate 
justiție, juristul 
un rol deosebit 
personalitate 
tită cu un 
de obligații in ceea 
ce privește înfăp
tuirea dreptății. Fie
care act întreprins 
pe planul 
mentării 
sau pe cel al

valoroase cu 
la echitate și 
există în o- 

multor gîn- 
premarxiști :

De către om

acest sens il constituie introdu
cerea eticii ca disciplină de stu
diu în învățămîntul universitar. 
Aceasta înseamnă că nu peste 
mult timp vom avea și primele 
promoții de profesori care vor 
fi beneficiat de cunoștințe sis
tematice de etică.

Consecințele introducerii eticii 
ca obiect de învățămînt nu pot 
fi puse la îndoială. Ceea ce se 
impune însă a fi subliniat aici 
este adevărul că pregătirea or
ganizată în acest domeniu nu 
presupune limitarea procesului 
educației morale. Formarea unei 

1 conduite morale a elevilor, ca și 
corectarea- unor comportări ne
gative,» necesită din partea edu
catorilor pregătire și răbdare, u- 
neori de mai mare intensitate și 
durată ca pentru explicarea no- 

’■ țiifhîlot științifice. Cunoștințele 
morale nU âu. eficiență dacă nu 
sînt dublate de efortul transpu
nerii lor în practică. în modul de 
comportare al elevilor. Se Ințe- , 
lege de la sine că nu poate fi 1 
vorba despre o educație morală^ 
acolo unde noțiunile morale pre- • 
date nu sînt corelate cu activi
tatea practică, cu faptele de v/ia- 
ță, cu conduita elevilor în ț 
'la, în familie, pe stradă etaj l£- 
semenea lecții de comportare 

icivico-morală pot și trebuie pn- 
: totdeauna să fie în atenția ica- 
jdrelor didactice, care iși as bmi 
‘sarcini de acest fel. 1

O educație morală conTpietă 
nu poate face însă abstra</ție de 

..nici unul din momentele /decisi
ve. Mă refer acum, la, ci/noaște- 
:rea categoriilor, valorilor/ princi
piilor morale ; la transpunerea 
lor in. viață, In procer/ul concret 
al educației morale, itle au o lo
gică internă. ‘Fentrăj că tară 
/înțelegerea clară a conținutului 
categoriilor și principiilor mora
le nu se poaite ajunge la convin
geri, după dum conduita morală 
(modul de comportare morală) 

inu poate fi formată în alara 
cunoștințelor teoretice și a con- 

. vingerilor, în concluzie, momen
tul însușirii sistematice a noți
unilor de etică reprezentînd fac
torul primordial al educației mo- 
rale impune cu necesitate in
troducerea eticii ca disciplină de 
învățămînt.

Astăzi, din perspectiva nouă o- 
|ferită de obiectivele educației 
I comuniste a tinerei generații e- 
itica poate și trebuie să devină 
un obiect de Învățămînt in șco
lile de toate gradele.

sociale, in viziunea 
clarvăzătoare și exi
gentă a partidului 
nostru, a conducerii 
sale.

In ansamblul ei 
lucrarea apare ca o 
izbutită argumenta
ție a ideii că echi
tatea și justiția func
ționează nu ca sim
ple deziderate ab
stracte ci ca fapte 
de politică, morală 
și drept — proprii u- 
neî societăți in con
tinuă și multilate
rală desăvîrșire. Ea 
se înscrie pe coordo
natele stabilite de că
tre partid 
țiilor date 
tovarășul 
Ceaușescu, 
perfecționarea orga
nizării societății, a 
raporturilor sociale, 
finind seama de 
existenta obiectivă a 
contradicțiilor fără 
de care nu pot fi 
imaginate viața, miș
carea de luptă din
tre vechi și nou pre
zentă în toate 
meniile de activita
te și, cu siguranță, 
intr-un mod specific 
pe planul formării și 
dezvoltării conștiin
ței socialiste, 
rea relațiilor din 
cietatea noastră 
baza principiilor 
ticii și echității 
cialiste.

tură cu etica juris
tului, a celui care 
desfășoară o activi
tate cu atit de pro
funde implicații mo
rale : „Etica juristu
lui este — am putea 
spune, fără a greși — 
o premisă a 
ței -activității 
ce, realizării 

regie- danței dintre 
juridice, țele vieții și

piile de echitate și 
justiție socială, ca
racteristice partidu
lui și poporului ro
mân". Dată fiind im
portanța acestei pro
bleme într-o lucrare 
cu o asemenea temă 
se aduce o contribu
ție originală la defi
nirea profilului mo
ral al omului legii în 
societatea noastră. 
Remarcabil ni se 
pare, de asemenea, 
aportul âutofulul la 
dezvoltarea proble
mei participării co- 
leetivității, 
rii opiniei 
înfăptuirea 
sociale. în 
cu aceasta 
lizate două 
esențiale : 1) parti
ciparea conștientă a 
maselor la realizarea 
normelor dreptului ; 
2) crearea unei opi
nii sănătoase, a în
tregii colectivități, 
față de diversele 
acte de Încălcare a 
acestor norme, față 
de cei care săvirșesc 
asemenea acte. Sint 
exprimate aici, ști
ințific, principalele 
căi de înfăptuire a 
egalității și dreptății

ba- 
Și 

are 
ca 

inves- 
surplus

eficien- 
juridi- 

concor- 
cerin- 

princi-

e v/ia- /

și pentru om •>
socialiste, din per
spectiva teoriei revo
luționare a necesită
ții și a libertății ne
cesare.

în determinarea 
factorilor obiectivi 
și subiectivi care 
funcționează in in- 
terrelația echitate- 
justiție autorul por
nește de la ideea că 
echitatea și justiția 
sînt în primul rind 
valori morale, fiind 
elemente ale con
științei sociale, prin 
intermediul cărora 
oamenii, clasele, gru
pările sociale rea
lizează o acțiune a- 
preciativă (potrivit 
unei anumite con
cepții filozofice des-

asupra relațiilor po
litice, de 
repartiție 
le dintre 
chitatea 
se manifestă deci ca 
ideal politic și 
ridic.

Se reliefează 
conform căreia, 
tatea în înfăptuirea 
justiției nu exclude 
legalitatea, ci, dim
potrivă, o presupune 
în mod necesar. „Le
galitatea și ordinea 
de drept sînt o ex
presie concretă a 
justiției, înfăptuirea 
lor presupune con
formitatea cu prin
cipiile care .'guver- 
nează dreptul".

Fără îndoiala că,

muncă, de 
și spiritua- 
oameni. E- 
și justiția

ju

ideea 
echi-

plicăril dreptului 
este și trebuie să fie 
expresia 
mandamente 
le superioare 
tate 
Este 
faptul 
dintre 
sociale 
anii prefacerilor re
voluționare din țara 
noastră a fost înso
țită de numeroase 
consecințe pe fondul 
relațiilor umane, 
contribuind la desă- 
vlrșirea 
om-om, 
tate.

Sînt, 
pertinente 
țiile pe care D. Ma
zilii le face’ In legă-

unor co- 
mora- 

dic- 
de societate, 

semnificativ 
că oricare 
schimbările 

înfăptuite în

relațiilor 
om-soeie-

întrutotul, 
Observa-

și indica- 
de către 

Nicolae 
privind

afirmă- 
publice in 

echităfii 
legătură 

sînt ana- 
aspecte

do-

așeza- 
so- 
pe 
e- 

so-
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♦) D. Mazilu — 
„ECHITATE ȘI JUS
TIȚIE"

Prof. DUMITRU MARIN *» c- C. MIRCEA

atribut al 
creației tehnice

Pentru o economie modernă, angajată pe drumul ascendent al 
unei continue perfecționări, atributul nou constituie o perma
nență, un numitor comun al mașinilor, utilajelor și tehnologii
lor. Este un atribut impus de atit de exigenta și din ce in ce 
mai acerba competiție ce se desfășoară pe piața mondială. Ne-am 
obișnuit ca in acest context să aflăm tot mai des că inginerii, 
muncitorii și tehnicienii noștri sint prezenți in circuitul valor.1 
lor tehnice mondiale, realizind aparate și agregate de marc com
plexitate tehnică. Participanți activi la promovarea tehnologiilor 
noi, la ridicarea valențelor calitative ale produselor, tinerii iși 
mobilizează energiile și capacitatea de creație oferind soluții din 
cele mai eficiente, căutind să sporească gradul de competitivitate 
al produselor românești. „

Care sint cele mai recente produse bazate pe concepție pro
prie din fabrica in care lucrați și la realizarea carora și-au adus 
contribuția tinerii specialiști ? Iată Întrebarea pe care am adre
sat o la doi tineri ingineri, din Capitală. Redăm mai jos răspun
surile primite.

Capitală. Redăm mai jos răspun-

• Ing. DAN PETRESCU - 
locțiitorul secretarului U.T.C. de 
la Fabrica de ventilatoare.

înainte de toate, două cifre 
mi se par semnificative. Prima
— aproape 70 la sută din sala- 
riații fabricii sînt tineri. A doua
— produsele noastre călătoresc 
spre 16 țări ale lumii. Legătura 
intre aceste două cifre ș-ar pu
tea rezuma astfel : dăruire, pri
cepere, încredere. Este ceea ce 
de fapt caracterizează pe. tine
rii din fabrica noastră. Și mai 
este ceva. Priit felul cum mun
cește, fiecare din ei poate ti 
considerat la locul lui de muncă, 
un promotor al noului, un adept 
al transpunerii in practică a in
teligenței tehnice. Munca de con
cepție, de creație proprie a deve
nit in ultimul timp un generic pe 
fundalul căruia se desfășoară în
treaga noastră activitate. Mărtu
rie stau ventilatoarele centrifu
gale cu debite de 3 000 și 4 500 
metri cubi pe oră. Le-am con
ceput cu parametri tehnici ridi
cați față de vechile produse. 
Deși ’prețul de cost a fost re
dus, tehnologiile moderne adop
tate ca și îmbunătățirile con
structive ne-au permis să ofe
rim beneficiarilor produse cu un 
înalt grad de competitivitate. 
Pentru realizarea microclimatu
lui industrial, am proiectat ven
tilatorul axial VVAT-500 cu un 
debit de 5 500 metri cubi pe oră. 
Funcționînd la temperaturi o- 
bișnuite și avînd o maximă si
guranță în exploatare, el ofe
ră toate calitățile necesare 
ventilației în marile hale indus

triale. Suficient să amintesc ca 
forma pe care am dat-o capacu
lui de refulare permite ca aerul 
să fie distribuit uniform in patru 
direcții.

e Ing. SORINA BUTUFEI - 
Fabrica de calculatoare electro
nice.

Fiind ramura cu cel mai rapid 
ritm de dezvoltare in cadrul in
dustriei constructoare de mașini, 
electronica impune o permanentă 
racordare a tuturor celor ce lu
crează in acest domeniu, la tot ce 
este mai nou și mai modern in 
lume. Receptivitatea la nou a ti
nerilor noștri specialiști, transpu
nerea rapidă in practică a imen
sului volum de idei originale pe 
care aceștia le au, fac ca fabrica 
să se prezinte astăzi cu o gama 
variată de aparate ale căror per
formanțe țin pasul cu cerințele 
impuse de dezvoltarea economiei 
naționale in acest sector. Un e- 
xemplu semnificativ in acest 
sens il constituie calculatorul de 
birou „Felix CE — 164". Dacă 
în urmă cu numai doi ani pro
duceam un calculator de birou ce 
realiza operații cu 13 cifre zeci
male, tipul nou, echipat cu cir
cuite integrate, lucrează cu 16 ze
cimale. Nu este însă unica carac
teristică care-1 înscrie alături de 
cele mai noi realizări de acest 
fel pe plan mondial. Tendința 
generală de miniaturizare ne-a 
impus să apelăm la componente 
electronice din cele mai moder
ne. Am reușit in acest fel să-i

Tunul electronic din figură, realizat la Academia de Științe din 
Kiev, poate plasa pe o placă de oțel inoxidabil de dimensiunile 

unei mărci poștale un text cit acela al unei pagini de ziar.

reducem greutatea de la 22 kg. 
cit cîntărea modelul fabricat in 
1971 la numai 1,8 kg. Adăugați 
la aceasta și o viteză sporită de 
lucru și veți avea o imagine de 
ansamblu a lui CE-164. Tot 
printre realizările recente la 
care munca de concepție a ti

nerilor și-a spus cuvîntul se 
situează și bancul de- testare des
tinat verificării operatorului a- 
ritmetic zecimal de. la calcula
torul „Felix C-256". Dacă nu 
l-am fi realizat prin autoutila- 
re, trebuia să-l importăm. Reți
neți însă că fiecare asemenea 
banc costă peste 30 000 lei valută.

• A devenit o obișnuință 
ca lună de lună Editura Ști
ințifică să ofere cititorilor de 
cele mai diferite virste și 
profesii, apariții interesante. 
De data aceasta semnalăm 
ieșirea de sub tipar a unor 
lucrări despre tineri sau 
destinate cu precădere tine
rilor. Din prima categorie 
fac parte cele două volume 
avind ca autori pe A. Kauf
mann și G. Cullmann, inti
tulate „Probleme simple de 
matematică modernă pentru 
reciclarea părinților" și „Ma
tematică modernă pentru re
ciclarea părinților". Scrise 
de cercetători în domeniul 
științelor umaniste, cărțile 
iși propun să-i convingă pe 
părinți de utilitatea mate
maticii, de puterea explica
tivă și ponderea pe care a- 
ceasta o deține în elabora
rea tehnologiilor, a modele
lor de decizie.

• Una din cele mai actua
le și discutate probleme din 
biochimie o constituie pro
cesele bioenergetice și de 0- 
xidoreducere enzimatică. 
Progresele înregistrate pe

Apariții 
în Editura 
Științifică 

plan mondial in acest dome
niu demonstrează necesita- 

. tea cooperării dintre diferi
tele discipline in rezolvarea 
problemelor proprii unei a- 
numite științe. Acest lucru 
este oglindit de Alexandru 
Cristea, Ernest Tomas și 
Radu Olinescu in cartea 
„Procese bioenergetice și o- 
xidorcducerea enzimatică. 
Mecanisme și modele". Prin 
tratarea la Un .nivel accdfsijjil 
a aspectelor de structură 
termodinamică, fizică statis
tică, mecanică cuantică etc. 
lucrarea se adresează atit 
studenților cit și tinerilor 
specialiști interesați in ase
menea probleme.

• Aducind în arenă apa
ratul nou și puternic al 
teoriei informației, • cartea 
„Triade" semnată de Mir
cea Malița și Silviu Guia- 
șu prezintă noțiunile, me
todele și rezultatele teo
riei jocurilor cu trei par
teneri, teorie care a con
stituit prima încercare con
sistentă de modelare mate
matică a unor procese in 
care elementul esențial este 
omul, ființă rațională, capa
bil să ia decizii orientate că
tre acest scop.

Pășim In 
„ERA SOLARĂ"?
Imensul și esențialul „motor" 

al lumii, care este Soarele, a re
intrat în atenția oamenilor de 
pretutindeni — de data aceasta 
într-o postură inedită: cea de 
izvor energetic. Caracterul limi
tat al resurselor naturale — țiței, 
gaze, cărbune — aduce în prim 
plan problema utilizării energiei 
solare. Transformarea astrului da 
la care primim căldură și. lumină, 
într-un furnizor de energie în
cepe să devină realitate. Prinde 
astfel contururi un vis de mile
nii al omenirii, căci energia so
lară este ieftină, nepoluantă ?i 
inepuizabilă. Cele mai noi cu
ceriri ale tehnicii vor fi puse 
așadar în slujba valorificării po
sibilităților pe care Soarele ni le 
oferă cu atîta generozitate. 
Cum ?

La această întrebare au în
cercat. să răspundă cei peste 600 
de specialiști din 70 de țări de 
pe toate continentele, întruniți, 
la Paris pentru prima oară la un 
congres internațional avînd ca 
tematică „Soarele în sluiba omu
lui1'.

In fiecare secundă, astrul pro
iectează pe Pămînt o energie 
echivalentă cu circa 180 000 mi
liarde kilowați. Așadar, o sur
să imensă imediat rentabilă, 
capabilă să contribuie la dez
voltarea unor industrii de an
vergură să pună bazele altora 
noi. Se apreciază că în anii 2050, 
peste 20 la sută din energia elec
trică utilizată în S.U.A. va fi de 
origine solară. Dar astăzi ?

în unele țări africane, bîntuite 
de secetă. Soarele este cel ce 
pune în mișcare pompe de apă. 
Folosind motoare acționate de 
aburii produși de căldura solară, 
pompe puternice absorb apa de 
la adîncimi de pînă la 50 m. De 
altfel, în cadrul congresului au 
fost reliefate avantajele pe care 
utilizarea energiei solare le oferă 
țărilor în curs de dezvoltare — 
multe din ele situate în regiuni 
ecuatoriale, tropicale și subtropi
cale — pentru a le asigura re
surse energetice ieftine de care 
au nevoie.

încălzirea cu instalații solare 
este o altă direcție căreia specia
liștii îi prevăd o dezvoltare ra
pidă. Se presupune că în urmă
torii cinci ani, în multe țări acest 
sistem de încălzire ar putea intra 
în uzul comercial obișnuit. în ul
timii doi ani, în Niger, s-au in
stalat deja încălzitoare solare de 
apă cu o capacitate de 10 000 
litri apă caldă pe zi.

Dar cea mai: promițătoare și 
mai importantă utilizare a ener
giei solare, rămine transformarea 
acesteia în electricitate. Verifica
tă de nenumărate ori în zborurile 
cosmice, celula fotovoltaică care 
transformă radiația fotonică a 
Soarelui direct în electricitate, 
și-a dovedit neta superioritate 
față de toate sistemele clasice de 
producere a energiei electrice. 
Este adevărat că instalarea unei 
puteri de un singur wat pe

„Skylab" a costat aproximativ 
100 dolari, dar trecerea la fa
bricarea în serie industrială a 
pilelor fotovoltaice, ar reduce 
prețul de cel puțin zece ori. Sa- 
vanții apreciază că în următoa
rele două decenii energia elec- 
tro-solară va deveni competitivă 
cu cea clasică, inclusiv cea nu
cleară. Are în schimb avantajul 
randamentului, al utilizării teres
tre și extraterestre și capacitatea 
de a echipa aparate de radio sau 
televiziune în zonele cele mai 
izolate ale planetei.

Participanții la primul Congres 
al Soarelui au ajuns la un punct 
de vedere comun : energia solară 
nu trebuie privită numai ca o 
eventuală resursă a viitorului în
depărtat, ci ca o imensă resursă 
cercetabilă și valorificabilă ime
diat, în slujba omului.

• La Institutul de studii și cercetări transporturi s-a experi
mentat cu succes un sistem de frinare destinat vitezeior de 

pe orâ • A?enția japoneză pentru știință și tehnologie a 
stabilit punerea la punct, in următorii 15 ani, a unei inimi ar
tificiale • Dicționarul enciclopedic al peștilor, apărut la Varșo
via are ca supliment un disc pe care sînt înregistrate „vocile" 
unor exemplare de pești care trăiesc în mările : Roșie, Caspică 
și Azov. • Containerele din libră de sticlă și mase plastice vor 
fi produse la întreprinderea de protecție anticorosivă și utilaje 
speciale • Cercetători ai Universității Meiji din Japonia au pus 
la punct o interesantă mașină vorbitoare, menită să poată da 
posibilități mai mari de comunicare surdo-muților cu persoane 
valide • Fumo-303 este numele instalației mobile pentru colec
tarea buștenilor, realizată pentru prima oară în țară la I.F.E.T.- 
Neamț • Specialiștii bulgari au realizat un nou mijloc autonom 
de transport : planorul subacvatic cu motor de aer comprimat
• Institutul de studii și cercetări pentru gospodărirea apelor a 
realizat prima stație de epurare a apelor reziduale ale Capitalei
• Chirurgul Morncilo Mitrovici din Belgrad a reușit să efectu
eze cu succes o operație de transplant de timpan. • La Institu
tul de medicină al Academiei Ucrainene de Științe Medicale din 
Kiev s-a experimentat o metodă eficientă de vindecare a gutu
raiului cronic prin folosirea ultrasunetului

Grupaj realizat de 
IOAN VOICU
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„LUPTA PENTRU TIMP"
de dr. doc. VICTOR SĂHLEANU

• Nu pot să mă lăud că știu să-mi stăpinesc 
timpul. Consider insă că există un .'merit și in 
frămintarea . pe carg:. o . aduce, conștiința vaTorli 
acestuia. De altfel, fiecare om care a depășit 
virsta tinereții- este, intre altele, o ..coleclie de 
greșeli. în ce privește;comportarea față de timp, 
greșeli din Care potinvăța alții.
• Timpul este convertibil in multe feluri de 

valori. Nu otice fel de valoare este convertibilă 
in timp. Există pierderi de timp care nu pot fi 
niciodată compensate.
• B. Pascal iși punea problemă bunei folo

sințe a bolii. In fond, era o problemă de bună 
folosire, chiar a timpului in care era bolnav.
• Sint convins că buna folosire a timpului 

se poate învăța. Dar .este un studiu care cere 
efort susținut și foarte multe ..lucrări practice".

• O ființă vie este un sistem deschis, care 
importă și exportă substanță, energie,.informa
ție.-O persoană umană este, de asemenea, un 
siștem deschis în relații psihologice, intelectuale, 
sociale — cu alții. O, personalitate este insă un 
sisițpm optimal deschis. Marea dificultate a 
noastră este să ne reglăm deschiderile către 
alții', și către altceva, care este totuna cu regla
rea închiderilor pentru selecția interacțiunilor 
și pentru a rămîne cu noi înșine. Marea difi
cultate teoretică a problemelor de viață este în
țelegerea diferenței intre maxima! și optimal.
• Trăim intr-un univers informațional. Există, 

in noi, ț> foame de informație insațiabilă : există, 
in afară; de noi, informații hiperabundente. Nu 
ne dăm seama că cele mai frecvente indigestii 
sint cele date de lăcomia sau de îndoparea 
noastră informațională. Dietetica. și igiena ali
mentară pot fi o sugestie pentru constituirea unei 
dietetici și igiene informaționale, tot aur de 
însemnate pentru sănătatea personalității.

• Sănătatea nu șste o simplă supraviețuire. 
Sănătatea este o super-viețuire. o viață cu .sens, 
cu rezultate creatoare. Noi sintem (sau trebuie 
să fim) buni producători de bunuri materiale și 
spirituale. Viața noastră personală, sau familială 
poate și trebuie să (ie un act creator continuu. 
Ca atare vieții noastre cotidiene i; se aplică ace
leași criterii de eficiență, randament și produc
tivitate -- ca și vieții noastre profesionale. 
Randament : raportul intre ceea ce realizăm și 
ceea ce investim, să fie cit. mai mare. Producti
vitatea : să facem „cit mai mult" in unitatea 
de timp.

• învățăm să scriem și să citim, iar ortografia 
este o condiție de a, ne înțelege Mai puțin ațenți 
sintem cu învățarea gândirii corecte și creatoare : 
greșelile de folosire a timpului nu primesc însă 
(cel puțin aparent 1) vreo notație 'cu roșu. Orto- 
cronica rămîne să fie elaborată, începînd cu 
principiile sale generale.
• Ni se cere să facem față la un volum tot 

mai mare de informații, creșterea acestora tă- 
cindu-se în progresie geometrică. Nu ni se 
spune că ..a face față" nu înseamnă. în primul 
rind, a memoriza — ci înseamnă, in cele din 
urmă, a le stăpini și a le utiliza cind și cum 
trebuie. Pentru' aceasta, trebuie să învățăm să 
stăpinim cărțile, revistele, bibliotecile. Să le 
stăpînim — nu să le înghițim : uneltele nu sint 
alimente...
• In schimb timpul se lasă mîncat. Cronofagia 

este viciul cel mai răspîndit. Poate că este o 
formă rafinată de canibalism. . de. antropofagie, 
în orice caz. rezultatul final este echivalent, pu 
o agresiune împotriva celuilalt.

• Se crede uneori că buna folosire a timpului 
echivalează cu prelungirea la maxim a timpului 
de lucru. Ch. Darwin lucra, în medie, două dre 
pe zi — timp suficient pentru a-i permite să 
revoluționeze biologia ! Dar dispunea de o mare 
putere de concentrare, de analiză, de sinteză, de 
inovare, de abstractizare, de argumentare, de 
compactare a informațiilor etc. Buna folosire a 
timpului de lucru presupune o bună tehnologie 
a „aurului cenușiu", a materiei noastre cerebrale 
(și a inteligenței altora — care au produs și 
produc cultură. Pot cita nenumărate exemple in 
care refuzul de a ține seama de inteligența 
altora scade randamentul propriei inteligen

țe !). Creșterea productivității muncii inte
lectuale este singura soluție care se între
vede azi pbntru a nu cădea victime ale exploziei 
informaționale, ci a o folosi in scopuri construc
tive. Iar creșterea acestei productivități scade 
ziua de lucru socialmente necesară și creează 
timp liber, la fel de necesar socialmente.

• învățăm. învățăm. Dar nu învățăm să în
vățăm.. Și nu .învățăm suficient, cum se. transfor
mă cunoștințele in moduri de a opera. MINTAL. 
Se crede, în, mod unilateral, că aplicațiile cunoș
tințelor sint aplicații în sfera materială. Ele 
sint, în primul rind, modificări ale felului de a 
gindi : de a aborda sau de a analiza o problemă. 
Școlile noastre acordă încă prea puțin loc lec
țiilor practice de teorie, adică de „teoretizare", 
de examinare teoretic-abstractă. de „contactare" 
a realității prin mijlocirea conceptelor și con
cepțiilor.
• Visez la o universitate în care materiile de 

studiu obligatorii să fie numai următoarele : 
limbi străine ; matematică ; metodologia știin
țifică : tehnica muncii intelectuale : sportul. 
Restul obiectelor pot fi la alegere. Și sint con
vins că o asemenea universitate va da specia
liști de bună calitate intelectuală și pragmatică.

• „Lupta pentru timp" presupune educarea 
unei voințe ferme. Trebuie să știm să ne infrin- 
gem tendința la risipă de timp, tendință care, la 
firile active, sa manifestă prin eforturi necrea
toare, neintegrabile. Trebuie să știm să rezis
tăm nu numai ispitei de a nu face, ci și is
pitei de a face in mod neorganizat, cu finalitate 
neclară, cu o „metodologie" de lucru neverifi
cată în ceea ce privește eficacitatea și randa
mentul.

• Să substituim dictonului dolce far niente, 
unul mai scurt : dolce far !

• Atenție la coordonatele psihologice ale 
vieții și ale activității ! Speranța, variația, in
teresul intelectual și uman sînt cele care dina
mizează și susțin activitatea.

• O bună folosire a timpului implică suficient 
timp acordat pentru refacere, regenerare, pentru 
construcție „iniăuntru", pentru progres spiritual.

• Ordonarea și organizarea vieții sînt premise 
ale unui timp cu bună productivitate. Ele incep 
cu ordonarea și organizarea spațiului de care 
dispunem, a hirtiilor dispuse în acel spațiu. 
Fiecare carte, revistă, caiet, fișă să ajungă să 
constituie, funcționai, prelungiri ale sistemului 
nostru nervos, răspunzind prompt la apelul orei.

• întotdeauna a fost mai comod șă te situezi 
în postură de victimă, decit în aceea de erou. 
Există victime ale „erei informaționale", tot 
timpul lamentindurse sint „victime" lamentabile.

• Risipa de'timt> țsau'lfUtolntoxicâția cu pro
duse ale timpului risipit) este un viciu ase
mănător fumatului ilștirti că ne strică, știm că 
e relativ ușor să<ne idezbarăm de oi. dar... dar...

• Ni se păre'că viața r.'.i poate fi învățată 
de la alții. Cărțil'e (le înțelepciune nu sint, in 
general, citite (sau luate în serfos). Este o gravă 
prejudecată. Poale dă 'principala înțelepciune a 
timpurilor noastre este Filozofia ‘Practică a 
Timpului (altfel spus filozofia practicării tim
pului).

• Nu vrem să învățăm viața din cărți — nu
vrem s-o învățăm nici de.. la. alții, țâre ni se
prezintă „în oarde Și oast’"-.,;; Mă; gi ndosc cit de 
profitabil ar fi. pentru adolescenții, și tinerii 
noștri. ,să stabilească;'relații .de „uc^fițeie" inte
lectuală cu persoane'Tard ști'l mai mult decit ei 
— nu numai in cadrul unei anumite specialități, 
dar mai ales cite ceva referitor lâ tehnica mun
cii intelectuale și la tehriică stăpînirii timpului. 
Personal pot cita multe căutări (consumatoare 
de energie și timp !) care mi-ar fi fost cruțate 
printr-o îndrumare simplă și limpede, venită la 
momentul oportun. Dar astfel de relații nu poț 
fi fecunde decit pe urzeala unei prietenii mai 
complexe. Orele care te formează sînt orele 
tăiate „umăr Ia umăr", în electrizarea dată de 
același obiectiv sau în atitudinea omeneasca țață 
de întimplările vieții.

„Stimate tovarășe re
dactor, vă scriu in numele 
foștilor mei colegi din a- 
■nid IV /, clasa specială 
de fizică, a Liceului „N. j 
Bălcescu" din București. 
Dorim să ' facem publice 
sentimentele de profundă 
dragoste și recunoștință 
fată de cei care, în ulti
mii patru ani, s-au ocu
pat îndeaproape de edu
cația și îmbogățirea cu
noștințelor noastre, das
călii noștri din liceu. Care 
dintre noi îl va putea uita, 
oare, pe bunul nostru di
riginte și profesor de fi
zică. Ion Săceanu ? Sau 
cine nu-și va aminti cu 
emoție de cel care, cu 
atâta răbdare și pasiune 
ne-a inițiat în tainele gîn- 
dirii matematice, profe
sorul Zlate Bogdanof ? Și, 
ca să fim sinceri, deși li
teratura nu reprezenta 
pentru noi toți ceea ce se 
cheamă o „mare iubire'', 
de profesoara noastră, Lă-

putea să continuie, dar 
pentru a nu vă răpi prea 
mult spațiu, mă opresc 
aici, chiar dacă mă opresc 
cu o strângere de inimă.

Vă veți întreba, poate, 
de ce aceste rînduri scrise 
stângaci, dar, vă asigur, 
din tot sufletul, vi le a- 
dresez la două luni de ia 
absolvirea liceului ? Iată, 
vă. răspund : ele sînt da
torate rezultatelor pe care 
le-am obținut, la recentul 
concurs de admitere în 
învățămîntul superior, re
zultate care, cred eu, îi 
vor bucura mult pe profe
sorii ultimilor noștri ani, 
pe directoarea liceului, 
Luiza Răican. Din 39 de 
foști componenți ai cla
sei, 37 am reușit la exa
menul de admitere, ma
joritatea aflmdu-se prin
tre primii acolo unde au 
concurat (la Politehnică, 
la Facultatea de Fizică 
etc.).

Am lăsat în urmă anii

el. Vă spuneam însă că 
reprezintă un „caz". Iată 
și povestea „cazului", pre- 
venindu-vă că nu voi 
împărtăși nimic extra
ordinar, dar efectele ce
lor ce le veți afla sînt 
dezastruoase pentru via
ța prietenului meu și da
că nu va fi ajutat la timp, 
se va rata. Coresponda cu 
o fată care genera. în ma
re măsură, bucuria lui de 
a trăi, optimismul, vese
lia lui- Dar iată că sta
giul nostru militar a luat 
sfârșit și Nelu s-a întors 
acasă. După o lună, prin 
martie ’72, reîntilnindu- 
ne, era gata-gata să nti-l 
mai recunosc. Se trans
formase brusc într-un ta
citurn, nu mat rostea cu
vintele, ci le mormăia ca 
un urs. nu mai descope
ream în ochii lui nimic din 
lumina de altă dată Cred 
că ați ghicit ce se întâm
plase. Fata pe care o iu
bea îl părăsise. Inflăcăra-

canică. A terminat aceas
tă școală acum, în iunie, 
cu nota maximă la lucrarea 
practică și aceeași notă, 
la cunoștințele teoretice. 
Cine, i-a dăruit această 
putere ? Altă fată, M..., 
care îi câștigase inima în 
septembrie anul trecut și 
care se părea cct ține mult 
la el. Dar părinții fetei 
și frații ei au început să-i 
interzică prietenia cu Ne
lu. Pe el îl durea nespus, 
însă M... a considerat că 
e mai bine să-și asculte, 
părinții și frații. A urmat 
despărțirea. O despărțire, 
ale căror urmări sînt pen
tru prietenul meu o nouă 
închidere în sine, o nouă 
pierdere a încrederii în 
oameni — și mai cu sea
mă în fete. Este din nou 
convins că. trăiește în za
dar, oricine îi întinde o 
mână prietenească e trecut 
uitomat în categoria celor 
care îi doresc binele din 
milă — iar el nu vrea

școală strălucită de la care înveți să învingi, dar și să 
pierzi bărbătește. Departe de mine gîndul de a mini
maliza efectul negativ pe care îl poate avea asupra unui 
tînăr cu mai puțină experiență, o deziluzie în dragoste. 
Dar nu lipsa de afecțiune; a ființei iubite ne duce la 
„ratare" — cum spui tu — ci lipsa de activitate care 
se adaugă la lovitura primită. E, poate, cam prea din 
carte tot ce-am spus aici, dar să nu uităm că destule 
cărți s-au născut din viață...

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

liceului și ne pregătim 
pentru o nouă etapă a 
vieții noastre pe care ne 
vom strădui s-o parcurgem 
așa cum se cuvine, așa 
cum ne-au învățat acești 
minunați oameni, profe
sorii noștri. DAN NAMO- 
LARU, fost secretar 
U.T.C. al clasei".

la urmă, să încep cu felici- 
clasei 

um- 
mine

crămioara Dișli, cea care 
știa să alterneze o glumă 
reușită cu un... 2 și care 
prefăcea orele în adevărate 
seminarii, ne vom aduce 
întotdeauna aminte cu 
plăcere. Desigur, lista 
cu numele dascălilor că
rora le vom, purta toată 
viața un gînd senin ar

Ca nu cumva să le uit
țările. Le meritați cu prisosință. Performanța 
voastre este întru totul remarcabilă. Dar fără s-o 
breșe cîtuși de puțin, ceea ce sentimentalul din 
consideră admirabil în această scrisoare este că primul
vostru gînd, după o asemenea strașnică victorie, se în
dreaptă spre profesorii care v-au condus către ea. Deși 
deloc rar în viața noastră, recunoștința rămîne pentru 
mine unul dintre acele simțăminte care îmi dau o 
imensă satisfacție că sînt om și că trăiesc într-o lume 
în care omul —■ chiar cînd poartă numele de copil, 
adolescent sau tînăr — știe, a învățat de la viață, să fie 
frumos. îți propun deci, Dan Nămolaru, un schimb Tet; 
cjproc avantajos de gratitudini. Voi o dăruiți. pe„a. vpas-, 
tpă profesorilor, eu, pentru 
ofchîi mei această scrisoare,

IDORU O.. Cluj:
;; „Dragă O. P.-L. 

va rog foarte mult 
ajutați — mai cu 
că nu cer nimic 
mine, 
ten, Cel mai bun 
ten al meu. care 
ajutat atîta timp cil j nu e ' 
prea tîrziu. Ca să vă 
relata cazul lui va 
bui să mă întorc în 
cut, dar vă promit că 
te lucrurile neesențiale voi 
trece cît se poate de re
pede. făcînd uz de 
numai în măsura în 
au o strînsă legătură

măsă 
seamă 
pentru 

ci pentru un prie- 
P de

merits

pot. 
tre- 
tre- 
pes-

ele
care

cu

tele ei scrisori — așa cum 
i-a mărturisit — fuseseră 
un w/id de a se amuza, 
un divertisment. Nelu a 
primit vestea ca pe o grea 
lovitură. A început să se 
ascundă de oameni, a în
ceput să bea 
examenul de 
facultate nu 
tat. Credeam 
s-a ratat. Dar
fost așa. La un 
dat găsește

zdravăn. La 
admitere în 
s-a prezen- 
atunci că 
iată că n-a 

moment 
puterea să 

pună punct, vieții dezordo
nate, nopților pierdute la 
băutură, se apucă de ce
te și este admis la școala 
post-liceală de electrome-

mila nimănui. L-am gă
sit, într-o vizită pe care 
i-am făcut-o la Turda. în
tr-o stare îngrozitoare, 
trăind ca uri sihastru, in- 
vinuind întreaga omenire 
pentru durerea lui- Bine
înțeles că i-am spus fot 
ce-i putea spune un prie
ten sincer, adică, în esen
ță, că n-are dreptul să-și 
piardă cei mai frumoși 
ani, să decadă din prici
na unei întâmplări nefe
ricite. Pe mine nu m-a 
ascultat. Poate vă ascultă 
pe dv. Poate, cîteva cu
vinte 
face

cred că

de-ale dv., vor 
o minune...".

Nu știu, mai exact : nu 
cîteva cuvinte de-ale mele. Dacă 
discuție cu prietenul tău, i-aș aminti ceea ce, atît de 
frumos, spunea Mirodan, în „Ziariștii", dacă nu mă 
înșel. Anume că uneori, ne putem compara viața cu o 
corabie plutind pe o mare cînd calmă, cînd răscolită 
de furtuni. Din fericire, această corabie are două catar
ge. „Unul mai; înalt și mai solid,- altul t 
gerilor Primul simbolizează muncă, aspirațiile

' sentimentul 'npstru tonic că merită să trăim

pot făptui o minune 
ar fi însă să am o

„Tovarășe redactor, 
am 25 de ani și lucrez de 
3 ani la „Napochim" — 
Cluj, fiind de profesie 
operator chimist, absolvent 
al liceului seral. Am dorit 
și doresc în continuare să 
mă specializez în ramura 
chimiei, urmând un curs 
seral de subingineri în- 
tr-unul din orășele unde 
există asemenea cursuri, în 
orașul meu ele nefuncțio- 
nînd. In ultimele zile 
înainte de înscriere, aflu 
că-mi trebuie o recoman
dare din partea întreprin
derii, această recomandare 
fiind al doilea act impor
tant după diploma de ba
calaureat. Acest act însă

nu mi s-a aprobat. Direc
torul adjunct, C. Crihăl- 
meanu, mi-a rupt cu pro
priile mîini cererea, moți-, 
vînd că are nevoie de 
mine ca muncitor (deși, 
cum spuneam, lucrez aici 
ca muncitor de 3 ani). Am 
fost și pe la alți șefi, dar 
n-am izbutit să primesc 
recomandarea. In țara 
noastră există legi care 
apără și încurajează setea 
de învățătură a tinerilor și 
nu înțeleg de ce aceste 
legi nu sînt respectate de 
către cei ce conduc între
prinderea la care lucrez. 
Doresc să aflu părerea 
dv".

Iar eu, gînd la gînd cu bucurie, doresc să ți-o împăr
tășesc. Conducerea întreprinderii tale, dacă nu cumva 
ai un contract de muncitor pentru mai mulți ani, a 
făptuit o ilegalitate și, ca orice ilegalitate, și aceasta 
trebuie într-un fel sancționată. In acest sens, este, cred, 
cazul să te adresezi organizației de partid din întreprin
dere.

vă scrie 
Acum 

numesc 
Bulruși,

Civile, 
ne-am 
la pă- 
lui au

„Tov. O.P.-I, 
de multă vreme mă fră
mântă gîndul de a 
despre viața mea. 
m-am hotărât. Mă 
A.R., locuiesc în
Bacău, și sînt muncitoare 
la fabrica de textile din 
localitate. In 1969 am cu
noscut un băiat pe nume 
H.R., care lucra în aceeași 
fabrică. Ne-am împriete
nit, am început să avem 
încredere unul în altul, 
să ne iubim. După 10 luni 
am început să conviețuim, 
căsătorindu-ne în fața

Acum sînt des-

Ofițerului Stării 
După doi ani însă 
despărțit. Locuiam 
rinții lui și părinții
făcut totul ca să ne des
partă, așa cum făcuseră 
totul și ca să nu ne luăm, 
dar atunci noi am fost mai 
tari ca ei.
părțită de soțul meu de 
peste un an și sînt foarte 
singură și tristă. 11 iubesc 
pe el, nu mai pot iubi pe 
altcineva, nici să mă apro
pii de alt băiat nu pot. 
Ce să fac ? Să divorțez ori 
să mai aștept ?“

E o întrebare care mă depășește. Chiar dacă mi-ai fi 
trimis o relatare a vieții tale de dimensiunile unui ro- 
rnan-fluviu, tot aș fi ezitat să-ți dau un sfat concret, 
clarmite după ce te cunosc (dacă asta se poate numi 
cunoaștere) din cîteva rînduri. Scrisoarea ta însă îmi 
amintește că de mai mult timp mă bate gîndul să-mi 
exprim, negru pe alb, o opinie legată de tinerii (și chiar 
mai vîrstnici) căsătoriți care locuiesc împreună cu socrii. 
Firește, mi s-a întîmplat să constat și existența unei 
armonii între socri și sijieri ori nurori' — viața e plina

mai supus Irin-.-, devsurprii'e 1. —. dai dp multe'oft nu ărmonia e cuvîn- 
- noasțțg£ "tril ea.rg caracterizează aceste__ relații. O 

d eoa recS’ "
noastră,

relata. ................cea a bărbatului pentru o femeie, cea a unei femei pen-
Și acum, faceți cunoș- tru un bărbat". Retezat de furtună, acest al doilea ca-

tință cu prietenul meu.
Se numește Nelu B., lo
cuiește în Turda și e un 
băiat nici frumos, nici

. urît, e ceea ce se numește 
un băiat obișnuit, însă care 
te cucerea prin firea lui 
deschisă, sinceră, veselă. 
Eu l-am cunoscut rri ar
mată și m-a cucerit toc
mai prin aceste trăsături 
la care se adăuga o mare 
sensibilitate de cite ori 
vorbeam despre dragoste. 
Ne-am. împrietenit repe
de; nu-i greu să te îm
prietenești cu un băiat ca

bucuria de a ajunge sub
ție, vouă.
faptele concrete ce le voi avem pentru ce' trăi. Celălalt ar fi dragostea

t ..xî,,.--,-.- -■ .A parle a
Jrănnțiîn?' d&X-ehiți' srt'Off' ă’J 's'eTitimentul că ginerele, res
pectiv nora au comis în dauna lor un furt calificat : Je-au 
răjjțt pe ((pi orj,pe ceg care a însemnat- centrali atenției, 
dragostei lor.'în' același timp, au și ginerii sau nurorile

târg nu poate face, decît în cazuri cu totul ieșite din „un cui, împotriva socrilor. Se tem că iubirea filială ar 
comun, să se scufunde corabia. înaltul catarg al muncii, 
al idealurilor nobile, o vor proteja... Nu-mi pasă că am 
povestit prost metafora prietenului meu Miro, 
vestit-o cum m-am priceput ; esențialul mi se. 
cele întîmplate lui Nelu nu reprezintă nici pe 
un caz ieșit din comun, că deci catargul fragil 
gostei sale pierdute n-are cum să-i scufunde
Timpul și toți cei ce-mi spui că vor să-1 ajute vor izbuti 
sâ-1 scoată din actuala stare de apatie, de pesimism. Cu 
o condiție ; aceea de a nu-și tăia singur catargul cel 
înalt. Adeseori, a munci, a munci cu îndîrjire, nu în
seamnă numai a pune în valoare capacitățile tale fizice 
și intelectuale, ci reprezintă o școală a vieții afective, o

am po- 
pare că 
departe 
al dra- 

corabia.

putea diminua iubirea partenerului de viață... Justificate 
ori nu, aceste sentimente există și ele se prefac al naibii 
de repede în resentimente. Pînă la proba contrarie, eu 
cred că unica soluție, capabilă din primul moment să 
risipească orice forme de ostilitate, este să continui 
să-ți iubești părinții și după căsătorie și pînă la sfîrșitul 
vieții, dar să nu locuiești cu ei ; oricît ți-af fi de greu 
la început, să-ți găsești un alt acoperiș. Știu că destui 
mă vor critica pentru această părere, dar ea mă anga
jează pe mine și numai pe mine, iar eu sînt obișnuit cu 
critica, mi-e teamă incomparabil mai puțin de ea decît 
de autocritică 1

Pe sîmbăta viitoare I

comedie franceză cu PIERRE RICHARD și BER
NARD BLIER

un film de PIERRE RICHARD

producție a studiourilor bulgare 
Regia : DIMITER PETROV 
cu : MIHAIL MUTAFOV, TATIANA NOVO 
SELSKA, GHEORGHI PARTAREV si copiii : PE 
TER PEICEV, KIRIL PETROV, IVA1LO DJAMBA 
ZOV, EMIL PETROV

producție a studiourilor cehoslovace 
scenariul si regia : JAROMIR JIRES 

cu :MAGDA VASARYOVA, VIERA STRNIS- 
KOVA, JULIUS VASEK, VACLAV HLEUS

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINER! I 
Patria (orele 9: 11.30 14; 16.30: 19: 
21.15).

JUCĂTORUL : Capitol (orele 
9.30; 11.45: 14; 16.30; 18,45: 21). Gră
dina Capitol (ora 20.30).

TU. EU Șl MICUL PARIS : Cen
tral (orele 10: 12.30: 15.30: ia;
20,30).

CARTEA JUNGLEI: Scala (orele 
9: 11,15; 13,30; 16,15; 18.45: 21,15).
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

TE AȘTEPTAM. 9'LACAULE: 
Lumina (orele 9; 11.15: 13.30: 16: 
18.30: 20 45).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : Sala Palatului (ora 19.30). 
București (orele 8,30; 11; 13.30;
16: 18.30; 21). Luceafărul (o-
rele 8,30; 11 : 13.30: 16: 18.30: 2D. 
Grădina București (ora 20.15) Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

CrPRIAN PORUMBESCU ; Doina 
(orele 10.45: 14: 17: 20.15) Desene 
animate pentru copii - (ora 9.30), 
Cotrocenl (orele 15.30; 19) Moșilor 
(orele 16: 19.45) Grădina Moșilor 
(ora 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Fes
tiva) (orele 9; 11,15 13,30: 16: 18.30; 
21) Excelsior (orele 8.30: 11 13.30:
16: 18.30; 21). Grădina Festival 
(ora 20).

COARNELE DE AUR : Timpuri 
Noi (orele 9.45—20.15 în conti
nuare).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTUR1 : 
Favorit (orele 10; 12,30: 15,30: 18; 
20,30). Melodia (orele 8.45 11,15: 
13,30; 16: 18.30; 21). Modern (ore
le 9: 11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30),
Grădina Modern (ora 20).

ULTIMUL CARTUR : Popular 
(orele 16: 18: 20) Unirea (orele 
15.30: 18; 20,15), Grădina Unirea 
(ora 20,30).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA :
Grlvița (orele 9; 12,30; 16: 19.30).
Aurora (orele 9; 12.30: 16; 19,30),
Flamura (orele 9; 12.30: 16; 19.30),
Grădina Aurora (ora 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Munca (orele 15.30: 18; 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Buzeștl (orele 9; 11.30; 13,45: 16: 
18,15; 20.30) Gloria (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18.15: 20.30). Tomls lo
vele 9: 11.15: 13.30: 16. 18.30: 21). 
Grădina Select (ora 29) Grădina 
Tomis (ora 20,15), Grădina Bu- 
zeșU (ora 20,15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Drumul 
Sării (orele 15.30: 18; 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA 5 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15)

MONTE CARLO : Bucegi (orele 
15.30: 18; 20.15) Volga (orele 9; 
11.15: 1.3.30. 15.45: 18.15: 20.30),
Grădina Bucegi (ora 20.30)

LUMEA SE DISTREAZĂ > G1U- 
leștt (orele 16; 18: 20).

SIMON TEMPLER INTERVINE î 
Dacia (orele 9: 11.15: 13,30; 15;
18 15; 20.30), Arta (orele 16: 18: 20). 
Grădina Arta (ora 20.30).

PE ARIPILE VTNTULUI : Flo- 
reasca (orele 10: 14.30; 19.15),

VERONICA : viitorul (orele 16; 
18; 20.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Mio
rița (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 13:
20.15) .

ELIBERAREA (seriile IV si V) I 
Pacea (orele 15.45: 19).

ROND DE NOAPTE : Lira (ore
le 15,30: 18: 20.30) VItan (orele 
15,30: 17.30; 19.30). Grădina Lira 
(ora 20 15). Grădina Vitan (ora
20.15) .

CÎND LEGENDELE MOR : Fe
rentari (orele 12‘: 16; 18; 20).

DRUMUL SPRE VEST : Cringașl 
(orele 15.30: 18; 20,15).

GR.AP.ITI APUSUL SOARELUI 1
Cosmos (orele 15,30: 19).
COPIII CĂPITANULUI GRANT: 

Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).
COWBOY : Progresul (orele

15.45: 18: 20.15).

- .1
SÎMBATA. 28 IULIE 1973

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară ..Herăstrău4*)  : PREȘUL -r- 
ora 20,30; Teatrul ,,C. Tănase" (la 
Grădina Boema) : ESTIVAL BOE
MA — ora 20; Ansamblul „Rapso
dia Română4* : MELEAGURI FER
MECATE - ora 18.30: Circul „Glo
bus44 (în Drumul Taberei — lînșă 
Poștă) : SPECTACOL CU DELFINI 
— orele 18,30 și 20.

DUMINICA, 29 IULIE 1973

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară ..Herăstrău44) : PREȘUL — 
ora 20.30; Teatrul ,,C. Tănase44 (In 
Grădina Boema) : ESTIVAL BOE
MA — ora 20; Circul ..Globus44 (în 
Drumul Taberei — lîngă Poștă) : 
SPECTACOL CU DELFINI — orele 
19; 18,30; 20.
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TELEGRAME

Pornind de la dorința de a 
extinde și adinei în continuare 
relațiile prietenești de înțelege
re, colaborare și stimă reciprocă 
statornicite intre cele două țări, 
între popoarele român și centra
frican.

Subliniind importanța princi
piilor care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state ; in
dependența și suveranitatea na
țională. egalitatea in drepturi, 
neamestecul în treburile interne 
și avantajul reciproc, și reafir- 
mînd hotărirea lor de a le res
pecta și aplica neabătut în ra
porturile lor bilaterale, precum 
și cu alte state,

Hotărite să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internaționa
le, a progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor și a 
dezvoltării cooperării intre state,

Reafîrmînd dreptul suveran al 
fiecărui stat de a pune în valoa
re resursele și bogățiile naționa
le de care dispune, in interesul 
propriului lor popor și necesi
tatea sporirii eforturilor pentru 
a asigura un progres mai rapid 
al economiilor Republicii Socia
liste România și Republicii Afri
ca Centrală.

au convenit să încheie prezen
tul Acord General de Colabo
rare :

nizațiile de stat sau obștești, in 
toate domeniile de activitate, in 
vederea adîncirii cunoașterii re
ciproce și apropierii dintre po
poarele român și centrafrican.

ARTICOLUL 3

Cele două Părți Contractante 
vor incuraja și sprijini dezvol
tarea diversificată a relațiilor 
lor reciproce in domeniile eco
nomic și tehnico-științific pentru 
asigurarea utilizării âepline a 
potențialului economiilor lor na
ționale.

Părțile au hotărit și au în
cheiat in acest scop acorduri co
respunzătoare privind înființarea 
în Republica Africa Centrală a 
următoarelor societăți de econo
mie mixtă :

a) o societate mixtă pentru 
exploatarea, industrializarea și 
comercializarea lemnului ;

b) o societate mixtă pentru 
producția agricolă ;

c) o societate mixtă pentru ex
ploatarea și valorificarea zăcă
mintelor de minereuri, hidrocar
buri și diamante.

de studii și proiecte privind 
dezvoltarea de ansamblu a eco
nomiei centrafricane sau a dife
ritelor ramuri și sectoare de ac
tivitate, inclusiv pentru pregă
tirea cadrelor naționale, în ve
derea asigurării unei valorificări 
superioare a resurselor materia
le ale Republicii Africa Centrală.

ARTICOLUL 6

Părțile Contractante vor încu
raja creșterea volumului și di
versificarea schimburilor lor 
domeniul comercial pe bază 
condiții reciproc avantajoase.

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 1

Cele două state semnatare ale 
prezentului Acord vor extinde, 
întări și adinei relațiile lor re
ciproce de prietenie și colabo
rare in domeniile politic, econo
mic. științific, tehnologic, cultu
ral-artistic. turistic și uman. în 
interesul celor două
precum și al cauzei păcii 
securității internaționale.

popoare.
Și

ARTICOLUL 2

Cele două Părți Contractante 
vor favoriza dezvoltarea contac-

ARTICOLUL 4

Părțile Contractante au hotă- 
rît, de asemenea, lărgirea coope
rării și în alte domenii de acti
vitate din Republica Africa Cen
trală și anume :

— proiectarea, construirea și 
exploatarea unor centrale elec
trice ;

— valorificarea unor zăcămin
te de minereu de fier și con
struirea unei unități metalur
gice :

— dezvoltarea transporturilor 
rutiere și fluviale ;

■— acordarea de asistență teh
nică în vederea organizării turis
mului de masă.

ARTICOLUL 5

Partea română va acorda 
viitor asistență tehnică de

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în 
de

In vederea examinării proble
melor ținind de aducerea la în
deplinire a dispozițiilor prezen
tului Acord General, Republica 
Socialistă România și Republi
ca Africa Centrală vor dezvol
ta și vor intensifica contactele 
dintre ele la toate nivelurile, 
folosind intîlnirile periodice ale 
miniștrilor, sesiunile Comisiei 
mixte de cooperare economică, 
precum și pe cale diplomatică 
obișnuită.

ARTICOLUL 8

și in 
spe-

Prezentul Acord General de 
Colaborare intră în vigoare la 
data semnării pentru o perioadă 
de 10 anii La expirarea acestei 
perioade, prezentul Acord Gene
ral de Colaborare va fi prelun
git in mod automat pentru noi 
perioade de cite 5 ani. dacă una 
dintre Părți nu declară in scris, 
cu un an înainte de expirare, 
intenția de a înceta valabilitatea 
acestui Acord General.

Făcut la Mangalia, la 26 iulie 
1973, in două exemplare origina
le, fiecare în limbile română și 
franceză, ambele texte avind 
valoare egală.

General de armata 
JEAN BEDEL BOKASSA

Președinte pe viață 
al Republicii Africa Centrală

INTILNIRE LA C.C. AL P.C.R.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U. VA FACE O VIZITA 

OFICIALA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ

ro-

Vineri. dimineața, tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, ■ secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comite
tul Central, Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. s-au intîlnit cu dele
gația Organizației. Poporului din

Africa de Sud-Vest (Namibia) 
— S.W.A.P.O.. condusă de Sam 
Nujoma, președintele organiza
ției.

întilnirea, care a prilejuit un 
schimb de informații . privind 
preocupările actuale ale P.C.R. 
și ale S.W.A.P.O., s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

La invitația guvernului 
mân, Kurt Waldheim, secreta
rul general ăl Organizației 
Națiunilor Unite, va. efectua o 
vizită oficială . în Republica 
Socialistă România, în prima 
decadă a lunii august.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Peru, general de divizie JUAN VELASCO ALVARADO, 
următoarea telegramă :

Aniversarea a 152 de ani de la cucerirea independenței na
ționale a Republicii Peru îmi oferă plăcuta ocazie de a vă 
adresa, Excelență, in numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de noi și importante succese pe calea propășirii econo
mice și sociale a țării Dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizitele reciproce, contactele și 
convorbirile dintre reprezentanții țărilor noastre vor contribui 
la extinderea și diversificarea raporturilor bilaterale, in inte
resul popoarelor român și peruan, al păcii și colaborării inter
naționale. în acest sens, imi va face o deosebită plăcere să răs
pund amabilei dv. invitații de a vizita Republica Peru.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
GEORGES POMPIDOU următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, Excelența Voastră 
mi-a adresat felicitări și urări la care am fost foarte sensibil.

Mulțumindu-vă foarte mult, adresez, la rindul meu, urări 
sincere pentru viitorul României și al poporului român, precum 
și pentru fericita dezvoltare a raporturilor prietenești existente 
intre țările noastre.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Afganistan, SARDAR MOHAMMAD DAUD KHAN, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul proclamării Republicii Afganistan și a dv. ca 
președinte al Republicii, in numele Consiliului de Stat, al gu
vernului, al poporului român, precum și al meu personal, adre
sez Excelenței Voastre sincere felicitări, precum și urări de 
prosperitate pentru poporul afgan.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-afgane se 
volta continuu, in folosul ambelor popoare, al cauzei 
lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general^

vor dez- 
păcii in

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a trimis tovarășului ARISTIDE PEREI
RA, secretar general al Partidului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, următoarea tele
gramă : ,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Roman 
și ăl meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de succes cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția 
de mare răspundere de secretar general al Partidului African 
al Independentei din Gtdneea-Bissau și Insulele Capului Verde.

în spiritul sentimente ,r de solidaritate consecvente cu lupta 
legitimă a popoarelor pentru lichidarea definitivă a colonialis
mului, poporul român a sprijinit și sprijină din toată inima 
combatanții pentru libertate din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, iar intre P.C.R. și P.A.I.G.C. s-au statornicit de-a 
lungul anilor trainice relații de prietenie și conlucrare, care 
,și-au găsit o reflectare puternică in comunicatul comun pe care 
)-am semnat in România împreună cu regretatul lider al 
P.A.I.G.C., Amilcar Cabrai.

în ce o privește. România socialistă va acorda și in viitor 
întregul său sprijin politic, diplomatic, moral și material luptei 
pentru libertate și independență, pentru scuturarea odiosului 
jug al colonialismului portughez, dusă de poporul din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, pornind de la convingerea că 
eliminarea rămășițelor anacronicului sistem colonial constituie 
unul din imperativele fundamentale ale epocii noastre.

Doresc să reafirm voința noastră de a extinde și adinei rapor
turile de prietenie, colaborare și solidaritate militantă statorni
cite intre P.C.R și P.A.I.G.C., in folosul celor două partide și 
popoare, a! unității și victoriei forțelor antiimperialiste din în
treaga lume.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean — 
a XX-a aniversare a victoriei 
in războiul pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
R. P. D. Coreene, și eliberareă 
patriei, ambasadorul acestei 
țări la București, Li Min Su. a 
organizat, vineri seara, o gală 
de filme.

Au luat parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru ai Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui,-.Permanent al-C.C? ăl'P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 

. Miniștri, .„Nicolae Agachi,- pre
ședintele Asociației de priete
nie românp-coreeană, și Ion 
Turcu, vicepreședinți ăi Consi
liului Național al Frontului U- 
nifății Socialiste, Dumitru

Turcuș. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, 
Ionel Steriari 
ministrului 
generali și. 
reprezentanți 
centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Au participat șefi ăi unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Filmul, o producție a studio
urilor coreene, a înfățișat aș- . 
pecte din lupta eroică dusă de 
poporul coreean.

După prezentarea filmului, a 
urmat o recepție.

general-co-
Țircă. adjunct al 

apărării naționale, 
ofițeri superiori, 
ai unor instituții

nerii sînt sprijiniți de specialiști 
ai Centrului județean de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de amatori.

F. IOSIF
Zilele trecute, Ia Galați, 

intr-o atmosferă entuziastă, 
s-a deschis cel de-al optu
lea șantier județean de mun
că voluntar-patriotică al ti
neretului. Este vorba de cel 
mai mare șantier de munca 
patriotică deschis in această 
vară în județul Galați. El se 
întinde pe o suprafață rle 5 
hectare și este amplasat la 
punctul faleză turn. Așa 
după cum ne informa coman
dantul șantierului, tovarășul 
Marin Stoian, prim secretar 
al Comitetului județean Ga
lați al U.T.C., aici lucrează 
zilnic peste 300 de tineri din 
diferite întreprinderi și licee. 
Se preconizează ca in prima 
etapă a lucrărilor să se a- 
menajeze un parc de odihnă, 
iar in cea de-a doua etapă 
să se teraseze faleza care se 
va prelungi pînă la per'ul 
Combinatului Siderurgic. Pî
nă in prezent s-au efectuat 
lucrări de săpat, greblat, ni
velat și taluzat pe o supra- 

| față de 2 000 mp.

Ședința Consiliului 
învățămîntului liceal 
și tehnic profesional

VASILE CABURGAN

„Laureații lui Techir"
Dintre numeroasele activități 

estivale ale Casei de cultură a 
orașului Techirghiol am consem
nat recent, ca una dintre cele 
mai meritorii, concursul — la 
prima sa ediție — „Laureații lui 
Techir".

Tinerii, localnici sau venit! la 
odihnă, copii și vîrstnici și-au a- 
răt.at măiestria in interpretarea 
cântecelor de muzică ușoară, și 
populară (vocal sau la. instru
mente) monologurilor, recitări
lor. Publicul i-a aplaudat și în
curajat deopotrivă pe toți avind 
in final revelația unui program 
artistic variat susținut de,,, ar
tiștii casei.

Au fost desemnați „laureații 
lui Techir" — primind din 
partea organizatorilor (excelente 
gazde) premii : Georgeta Mora- 
riu, muzică ușoară. Aurelia Taș- 
că și Ileana Opreană (muzică 
populară), Gheorghe Ioniță (mo
nolog și recitări). Angela Donlci 
și Achim Precup (cei m«> tineri 
interpreți).

*

V. RAVESCU

■ Un grup de. tineri, ,,orădeni,.> 
membri ai Societății Literar Ar
tistice a elevilor „Speranțe bi- 
horene" au plecat vineri. 27 iulie, 
intr-o expediție puțin obișnuită. 
Timp de două săptămini v.or țu--. 
treiera mai multe localități din .. 
Zona Vașcăului pentru a culege 
un bogat material etnografic și 
folcloric. în această acțiune ti-

Ieri, s-a întrunit Consiliul 
învățămintului liceal și 
nic-profesional 
consultativ al 
lui Educației 
mîntului. Pe 
de lucru — problemele 
ordinea zilei decurgind 
Hotărirea Plenarei din iunie 
a C.C. al P.C.R.: măsuri neu
tru descongestionarea planu
rilor de învățămînt și a pro
gramelor școlare — atit pen
tru liceu cit și pentru școlile 
profesionale ; discutarea u- 
nui normativ privind dotarea 
liceului cu mijloace de inva- 
țămint, analizarea modului in 
care s-a organizat și desfășu
rat sesiunea iunie 1973 a exa
menului de bacalaureat.

Consiliul a ascultat o amplă 
informare, expusă de tovară
șul Vasile Alexandrescu, ad
junct ai ministrului, asupra 
planului de activitate al mi
nisterului pentru îndeplinirea 
sarcinilor imediate și de 
perspectivă ce decurg din 
Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, pri
vind perfecționarea învăță
mântului liceal și tehnic pro
fesional.

teh- 
organ- 

Ministern- 
și Invăță- 
agenda sa 

la 
elin

M. V.

restivalul „Expedițiilor 
Cutezătorii"

Platoul Padeș din munții 
horului va găzdui în zilele 
28 și 29. iulie un atractiv și 
teresant festival turistic al „Ex
pedițiilor Cutezătorii". Gazdele, 
Consiliul județean Arad al orga
nizației pionierilor, au inclus în 
program : discuții pe specialități 
între membrii expedițiilor : con
curs pentru cel mai bun bucă
tar : concurs de orientare turis
tică cu probele practice : deter
minarea distanței, a unghiului de 
marș fără busolă, orientarea cu 
ajutorul semnelor naturale ; con
curs de desene pe tema vacan
ței : ștafeta aplicativă care va 
cuprinde probe de mers tîriș, 
mers în echilibru, escaladări, 
trageri la țintă cu arcul și arma 
cu aer comprimat, montarea și 
demontarea cortului, acordarea 
primului ajutor și transportul 
rănitilor : foc de tabără și pro
gram artistic. Sînt invitate toa- 
•țmechipajele „Expedițiilor Cute
zătorii" care în perioada aminti
tă so'.află ne un traseu din mun
ții ..Bihorului. Codrului. Pădurea 
graiului. Pentru cei interesați ?- 
dresa exactă : Tabăra în corturi 
a Scolii generale nr. 10 din A- 
rad. în imediata anropiere a ca
banei turistice Padeș.

Bi
de 
in-

SlMBĂTA, 28 IULIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană. Re
capitulare (4). 9.30 A fost o dată 
ca niciodată... Băiețelul cel isteț" 
(III) — film artistic, producție Iu
goslavă. 10,00 Telex. 10,05 Avan
premieră. 10,10 Roman foileton 
„Noile aventuri ale mușchetarilor". 
Episodul III — ..Pericolul". 11,C0 
De vorbă cu gospodinele. 11,20 Te
lex tehnico-științific. 11,40 Selec- 
țluni din „Gala lunilor". 12,39 Cărți 
și idei. 13,00 Telejurnal. 14,30. Ser
bările vacanței — „Premiul I". 
Film realizat cu concursul orches
trei de muzică ușoară a Casei pio
nierilor din Mediaș. 14,55 Campio
natele mondiale de caiac-canoe. 
Transmisiune directă de la Tâm
pei e. 16.05 Telex. 16,10 Caleido
scop cultura^aiilistic. Emisiune de 
informație și actualitate literară, 
teatrală, cinematografică și plasti
ca. 16.25 .Campionatele mondiale 
de caiac-canoe. Transmisiune di
rectă de la Tampere. 16.45 Emisiu
ne în lini*a  germană. 18,30 Aspec
te de la deschiderea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților, Berlin — 1973. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal.;: Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an hotă- 
ritor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
..Mîndră iară" de Laurențiu Profe- 
ta. Text — Jean Cheiiuc. Cîntă 
Magda Cononovici. 20,0.5 52 de
initiative în 52 de săptămini : 
„Procesul milimetrilor". 20.15 Tele- 
enciclopedia. 20,55 .Publicitate, 21,00 
Film serial „Mannix". 21.50 Melo
dii, de neuitat cu. Gi.că Petrescu. 
22,40 Telejurnal. 23,00 Sport.
TROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Avanpremie
ră. 16,15 Film serial „Daktari". 16,40 
Ansamblul folcloric al Casei de 
cultură din Urziceni, județul Ilfov. 
17,10 Desene animate. 17,40 Armo
nii intime. Dfh cele mai' frumoase 
lieduri interpretate de tenorul Pe
tre Munteanu. 18.10 Film artistic : 
;..,Fuga după liniște". Producție a 
studiourilor din R. P. Bulgaria.

DUMINICA, 29 IULIE 1973
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8.30 Crava
tele roșii. 9.25 Film serial : „Dak
tari". 9,50 Viața satului. 11,00 Emi
siune în limba maghiară. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Album dumi
nical. 16,05 Film serial : „Arthur" 
(episodul I). Moartea lui Arthur. 
16,30 Magazin sportiv : Campiona
tele mondiale de caiac-canoe. 
„Trofeul Tomis" la. volei feminin : 
România — Japonia. Sele.cțiuni în
registrate din. Sala sporturilor de 
la Constanța. 18,05 Cîntecele aces
tui pămînt — emisiune de ver
suri. 18,15 ,,Așa-i .fociiF pe la noi" 

spectacol de cîn.tece și dansuri 
populare. 19.0(1 Expediție, de vînă- 
toare., Lacul Roșu — turism. 19,20 
100X de seri. 19,30 Telejurnal. Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională în imagini. 20.10 Reportajul 
săptămînii : întâlnirea văilor. 26,30 
Comici vestiți ai ecranului, și com
plicațiile iubirii (partea I). 21,00
Melodii în miez de vară. Selec- 
țiuni din recitalurile, în afara con
cursului, susținute la Festivalul 
national de muzică ușoară — Ma
maia 1973. 22,00 Telejurnal. 22,15
Duminică sportivă.

PROGRAMUL II
11,00—13.00 Concert simfonic. 

M:ari dirijori : iZubin Mehta. 21,10 
Eroi îndrăgiți de copii : Danka și 
Ianka. 20,40 Telex tehnico-științi
fic. 21,00 Film artistic : „Miraco
lele au loc doar o dată", cu Alida 
Vali și Jean Marais. 22,35 Lumi
nile rampei : selecțiuni din finala 
concursului de canto de 11 Sofia 
- 1973.

SlMBATA, 28 IULIE 1973

PROGRAMUL III

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Consiliului 
Legislativ Național (Parlamen
tul) din Republica Zair, condu
să de Tshisekedi Wa Mulumba, 
vicepreședinte al Consiliului Le
gislativ Național, ambasadorul 
Republicii Zair la București, 
Bokingi Embeyolo, a oferit vi
neri seara o recepție.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, 
președintele Grupului Român 
din Uniunea interparlamentară, 
Dumitru Balalia și Constantin 
Dinculescu, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N., 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Iuliu Fejes, secretar al 
Marii Adunări Naționale, depu- 
tați, reprezentanți ai conducerii 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din. Asia și Africa, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de știință, artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați in Republică Socia
listă România.

ment, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația 
româno-peruană 
vineri, o seară

de prietenie 
au organizat, 

culturală.

Casa armatei 
găzduiește zilele 
ția pictorului amator căpitan de 
rangul III Valentin Donici. în 
tablourile expuse, realizatorul 
lor abordează — cu finețe și 
real talent, dovedind O minuire 
sigură a penelului — aspecte din 
viața și activitatea cotidiană a 
marinarilor, dar și peisaje au
tentic muscelene, zona de origi
nă a artistului. în acest fel pa
siunea ofițerului pentru pictură 
iși găsește o finalizare fericită. 
De fapt, așa cum ne informa 
căpitanul de rangul II. Geor- 
giu Mitu. șeful Casei armatei, 
aici funcționează cu frumoase 
succese un cerc de pictură, des
chis cadrelor și membrilor lor 
de familie.- cerc condus de însuși 
căpitanul de rangul III Valentin 
Donici. Lucrările membrilor cer
cului împodobesc Casa armatei, 
în expoziții ce se deschid perio
dic. Celei la care ne referim ii 
va urma tină, •» fel de reușită, 
de desGne în peniță, aparținind 
locotenentului major Bizimecbe 
Al. Gheorghe. secretar al uneia 
dintre organizațiile U.T.C. 
cadrul Marinei

din Mangalia 
acestea expozi- I

Vineri 27 iulie a.c., la 
Ziariștilor din București a 
loc o conferință de presă prile
juită de găzduirea in țară noas
tră. in perioada 29 septembrie — 
9 octombrie 1973, a celUi de-al 
XVIII-lea Congres și a Adună
rii Generale a’e Federației Inter
naționale a Ziariștilor și Scrii
torilor de Turism (F.I.J.E.T.), 
Federație la care sint afiliate or
ganizații naționale din peste 25 
de țări din Eurona și de pe alte 
continente. Lucrările Congresu
lui au ca temă „Rolul ziaristu
lui și scriitorului de turism în 
formarea turistului modern". 
Particinanții la co-'-ros vn„ f-„„, 
in continuare, o călătorie de stu
dii și documentare în stațiunile 
de pe litoral. în Delta Dunării, 
și județele Suceava, Bistrița Nă- 
săud, Satu Marc. Maramureș, 
precum și în Capitală. La confe
rința de presă 
riști români și 
presă ai unor 
la București.

(A gerpres)

avut

PROGRAM COMPETIȚIONAL

au participat zia- 
străini, atașați de 
ambasade străine

în holul Bibliotecii „V. A. 
Urechia" din Galați a avut loc, 
vineri, vernisajul expoziției ,,Co- 
pernic și spațiul cosmic", mani
festare 
500 de 
lui om 
natele 
tocopii 
lumină
luției gindirii astronomice și fi
lozofice a lui Copernic, cadrul 
general social și cultural euro
pean in care s-a născut și a ac
tivat savantul.

consacrată împlinirii a 
ani de la nașterea mare- 
de știință polonez. Expo- 
— cărți, manuscrise, fo- 
și alte materiale, pun in 
diversele etape ale evo-

o Ieri, din Piața Scînteii, 
dat startul în cea de-a 9-a edi
ție a „Raliului Dunării", com
petiție internațională organi
zată de Automobil Clubul Ro
mân. Inclusă in campionatul 
european al piloților, întrecerea 
reunește automobiliști fruntași 
din Italia, Bulgaria, Polonia. 
R.F. Germania, România. Țara 
noastră este reprezentată de mai 
multe echipaje conduse de Eu
gen Ionescu-Cristea, Vasile Ola- 
ru, Petre Vezeanu, Ion Răut.ă.

e In turneul internațional de 
tenis de la Istanbul, Ilie Năstase 
a obținut, în primele. tururi, 
două victorii, in fața unor, jucă
tori turci : 6—0, 6—2 cu Avu- 
dunk și. 6—0, 6—0 cu Ataș.
• Campionatele mondiale de 

caiac-canoe au continuat 
Tampere (Finlanda) cu serii și 
recalificări în probele de vite
ză, pe distanța de 500 m. Ca și 
in probele olimpice, disputate 
in prima zi, toate echipajele 
românești s-au calificat pentru 
semifinale sau finale. Repre
zentantul nostru in proba de 
canoe simplu, campionul olim
pic Ivan Patzaichin, a ciștigat 
prima serie cu timpul de 2’00” 
8/10, intrecind pe Fedulov 
(U.R.S.S.), Crvetka (Cehoslova-

la

Poporul peruan sărbătorește 
la 28 iulie împlinirea a 152 de 
ani de la cucerirea indepedenței 
țării sale. Mardind acest even

militare.

Foto: ST. WEISSMicrocartierul „Brădet“ la Simleul Silvaniel.

și Timo (Finlanda), 
primele locuri in seriile respec
tive s-au clasat, de asemenea, 
echipajele României de caiac 
dublu, canoe dublu, ștafeta 
4x500m.

o în turneul interzonal de 
șah de la Petropolis (Brazilia), 
după 3 runde și disputarea par
tidelor întrerupte, pe primul loc 
al clasamentului se află marele 
maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevici cu 3 puncte, urmat de 
Oscar Panno (Argentina) — 2 
puncte. Șahistul român Florin 
Gheorghiu are 1 punct și o par
tidă întreruptă (pentru a doua 
oară), cu Tan (Singapore).

• Meciurile din ziuă a treia 
a turneului feminin de volei. 
„Trofeul Tomis", care se desfă
șoară in Sala sporturilor din 
Constanța, s-au incheiat cu ur
mătoarele rezultate : Japonia- 
Cehoslovacia 3—0 (15—13, 15—10. 
15—3) ; Polonia-Ungaria 3—0 
(15—8. 15—6, 15—7) : România- 
România (echipa de tineret) 
3—0 (15—7, 15—9. 15—12).

în clasament conduc neînvinse 
selecționatele Japoniei și Româ
niei cu cite 6 puncte.

o Pe terenurile clubului „La 
Playa" din Catania au 
întrecerile zonale ale 
Galea" la tenis pentru 
de tineret. Selecționata 
liei conduce cu 3—0 in meciul 
cu România și este 
pentru faza ur/nătoare 
titiei.
• La Bratislava au 

întrecerile turneului internațio
nal de tenis. în turul trei al 
probei de dublu masculin, Ovici 
(România) și Novicki (Polonia) 
au învins cu scorul de 6—4. 
6—4 pe Horijk (Olanda) și Sza- 
farik (Cehoslovacia).
• Oficialitățile sportive ame

ricane. au anunțat că, în even
tualitatea calificării echipei de 
tenis a S.U.A. in finala „Cupei 
Davis", ultimul „act" al compe
tiției ar putea avea loc la Cle
veland (30 noiembrie, 1 și 2 de
cembrie) pe teren acoperit.

• în turneul internațional de 
tenis de la Washington. Dick 
Stockton (S.U.A.) a obținut o 
meritată victorie în fața com
patriotului său Stan Smilh, de 
■râre a dispus cu scorul de
6— 2, 3—6, 6—4. Tom Gorman 
(S.U.A.) a ciștigat cu 7—5. 4—6,
7— 5 in fața lui Richey (S.U.A.).
Americanul Jimmy Connors l-a 
învins cu 6—2, 4—6. 6—0 pe
Bob Carmichael (Australia). 
Australianul Ian Fletcher a cis- 
tigat cu 3—6. 7—5, 6—3 jocul 
cu englezul Gerald Pattrick.

• Frații Ruben și Oliver Ha- 
merliinck (Belgia) au ciștigat 
titlul de campiorii europeni la 
yahting clasa „420".

FOTBAL. La Cluj, pe 
stadion al feroviarilor, 
din localitate înt.ilnește 
ționata Cubei, duminică ______
11. Tot miine, Selecționata ora
șului Alexandria (R.A. Egipt) 
care se află intr-un turneu în 
țara noastră, va juca cu Pe
trolul Ploiești. în nocturnă, de 
la ora 19.30, la Constanța, elevii 
lui Hașoti vor susține un 
„amical" cu Sportul studențesc. 
Azi și miine, de la ora 16. pe 
stadionul „Progresul" din Ca
pitală, se vor disputa . partidele 
din cadrul celei de a treia edi
ții a competiției internaționale 
feminine dotate cu cupa „Unirea 
tricolor".

iioul 
C.F.R. 
Seiec- 
la ora

a XXV-a ediție a campionate
lor naționale de aeromodelism. 
Participă sportivi consacrat!, și 
tineri din întreaga țară.

BASCHET. începînd de lini, 
timp de trei zile în sala Sporturi
lor din Constanța arc loc ediția 
a XlI-a a „Cupei Mării Negre" 
la baschet feminin. Vor fi pre
zențe reprezentativele Cehoslo
vaciei. Poloniei, Canadei 
României. Partidele au loc 
la ora 18.

.9,00 Știri.. 9,05 Incognito — pro
gram de Varietăți * muzicale. 9,55 
'Melodia' zilei. ' 10,00 TUrist-club.
11,00 Știință și tehnică. 11,10 Profil 
pe portativ — Mircea N-eagu. 11,30 
Poveștile operetei : „Drumul în
florit" de Lopez (fragment). 12,00 
Transmisiuni directe din țară. 12,10 
Invitație în fonotecă, muzică ușoa
ră. ,12,55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17,Q0 știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultă torpor. 18,00 Șapte zile, 
șapte apte. Muzica. 18,10 Ascultă
torii ne propun. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Strict autentic la..', mun
te si la mare. 21,00 Sîmbătă sea
ra dans. 22^,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22,30 -Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii u- 
șoare. 23,15 Poetica. Victoria Ana 
Tăușan. 23,20 Fragmente din ope
reta „lolanthe" de Arthur Sulli
van. 23,55—24,00 Ultimele știri.

Și 
de

început 
„Cupei 
echipe 

Austra-

calificată 
a compe-

continuat

VOLEI. La Constanța, în Sala 
sporturilor, continuă „tțlrn'eul . 
feminin internațional dotat cu 
„Trofeul Tomis". După cum se 
știe, la actuala ediție — a XI-a- ___ „______
— sînt prezente echipele Japo- . tru bucrireșteni, 
niei, Cehoslovaciei, Poloniei? 
Ungariei, României (senioare și 
de tineret).

AUTOMOBILISM. Astăzi, 
cadrul celei de-a 9-a ediții 
„Raliului Dunării" 
înscrise. Ia această cursă ..vor 
participa ia. o .'etapă montană 
pe ruța Poiana , Bițășov^'Biicuț- 
rești cu primele sosiri' in 'Piața 
Scinte.il; ip jurii) orei Ii.40.

în 
a 

echipajele

ATLETISM. Pe stadionul 
„Republicii" din Capitală are 
loc a IV-a ediție a Campiona
telor balcanice pentru juniori, 
la care participă atleți și atlete 
din Bulgaria, Iugoslavia, Tur
cia, Grecia și România. Azi, 
concursul incepe la orele 9 și 17, 
iar duminică, de la ora 9 și 
după-amiaza de la ora 16,30.

MOTOCROS. Penultima eta
pă a Campionatului republican 
de motocros are loc mîine la 
Vălenii de Munte, la care și-au 
anunțat prezența alergători din 
Buzău, Brașov, Cimpina, Cimpu- 
lung Muscel, Tg.' Jiu și alte 
orașe din țară.

NATAȚIE. La bazinul „Dina
mo" 
ora 9,30 și după-amiază de 
ora 16, au loc finalele 
natelor republicane

din Capitală, miine. de la 
la 

camplo- 
natație.de

LUPTE LIBERE, 
loc campionatele 
de seniori, criteriu 
ciâliști de a verifica stadiul de
pregătire al luptătorilor care 
vor participa la apropiatele 
campionate mondiale.

La 
republicane 
pentru spe-

Iași, au

AEROMODELISM, La Con
stanța, în cadrul Complexului 
sportiv al pionierilor, are loc

COMPETIȚII DE MASA, Pcn- 
Chihul sportiv 

municipal organizează miiiie. de 
la ora 9. pe lacul Pantelimpri II. 
un concurs popular de canotaj, 
iar in parcul Herăstrău, de .la a- 
ceeași oră, un concurs de bici
clete de oraș. La Complexul 
sportiv „Metalul", de la ora .8, 
va avea loc o duminică cultural- 
sportivă, cu un bogat program.

DUMINICA, 29 IULIE 1973 
PROGRAMUL III

9^,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Cîn.tecul anilor" 
de Florentin Del'mar.: 10,00 Clubul 
invitaților. 11,00 Știință și tehnică. 
11.10 Profil pe portativ. 11,30 Tran
zistor melodii. 12,00 Invitație in 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 

. dimineață-
'17,05 Alo‘ 

la ce- 
18,00 Șapte 

ziieHsupte ' Liana. 48,10 Dublu
•recital ■ ■ Kathy -Kifbv și Cornel 

'; Canșțahti QiU»' v’Melodi a zilei.
19y00■'RbM-âhțer'și1 cîntece de petre- 

K ber‘c. : 19;30 :;'$^i.ri’. ia,3.V înregistrări 
. de Ua festivalurile / folclorice din 
Frankfuri. pe Maih ‘r-“ R. ;f. Ger- 
m'ariik; și Kaustinen — Finlanda. 
20.00 Teatrul radiofonic : Seară 
I. L. Câragiale. 21,00 Radio-super- 
top : Gala locurilor I. 22,00 Radio- 

i jurnal. , 22.10 Panoramic sportiv.
22;30-Melodia zilei. 22,35 Vedete ale 
muzicii .„ușoare.- 23,15 Poetica : Ion 
Țugui. 23.20 Jazz-portret. 23,55— 
24,00 Ultimele știri.

SERIALUL DE ȘAH

„Arta combinației"
de FLORIN GHEORGHIU

Poziția nr. 9
ALBUL LA MUTARE

Din deschidere, albul a ob
ținut o poziție ideală, care 
va fi decisă printr-o combi
nație foarte frumoasă, baza
tă pe ,,legarea" figurilor ad
verse, Combinația are 8 mu
tări — la cea mai bună apă
rare a negrului — iar citito
rii sînt invitați să le gă
sească !

POLITIA CONTROL
Alb : Rgl, Dc2, Tdl. Tel, 

Nb2. Nf5, Ce5, pp a2„ b3. c4, 
f2, g2, h3, (13 piese). Negrit: 
Rh8, Dc7, Ta8, Tf8, Nc8. Nd6, 
Cc5. pp a5. b4, c6. f7, g7, hG. 
(13 piese).

Soluția poziției nr. 8
Poziția nr, 8 a intervenit in cadrul turneului interzonal de la 

Soussa, între Vranesic—Larsen. Negrul la mutare decide lupta 
printr-o combinație interesantă de patru mutări. lat’ această 
combinație : 1... Nc5 x f? + J.Rgl X f2 (7 Rgl—bl Tb3—bl + etc.). 
2... Te8 X e5 3 Cf3 X e5 Dd3—d4 + ! 4 Rf2—e2 Tb3—b2 + și 
din cauza matului imparabîl. albul a cedat.

Scinte.il


Ambasadorul României
în Republica Vietnamului de sud

și-a prezentat scrisorile
de acreditare

VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 
gerpres). 
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in 
Republica Vietnamului de sud, 
Petre Tănăsie, a fost primit, la 
24 iulie, in zonele eliberate, de 
către Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare, președintele Consiliu
lui Consultativ al Republicii 
Vietnamului de Sud. căruia i-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare. ■ . ’

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui ■ 
Nguyen Huu Thp. din partea to
varășului - Nicolae Ceaușescu; 
președintețe Consiliului de Stat 
al RepubJibii So'dfalisfe'Românja, . 
un salutyprieteiTCsci -cordial -și; 
cele mai', bune urări de iănăta»s 
te și fericire pegsofîală, ișr'eroî1'' 
cei populații sud-vietnameze •■jș- 
noi succese pe calea realizării 
aspirațiilor sale de libertate ira
țională. de dezvoltare economică 
și socială independentă.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis, președintele Nguyen 
Huu Tho a rugat pe ambasado
rul român, în numele populației,

Ambasadorul ex-
al Frontului Național de Elibe
rare și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, să transmită 
P.C.R., guvernului și poporului 
român profunda lor gratitudine 
pentru sprijinul acordat luptei 
de eliberare națională a popu
lației sud-vietnarneze, precum și 
cele mai călduroase urări de să
nătate si fericire personală pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de noi 
succese poporului român in con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate,

între președintele Consiliului 
Consultativ al Republicii;Vietna
mului de Sud și ambasadorul ro
mân - a avut loc o discuție 
cordială cu privire la dezvol
tarea și întărirea prieteniei fră
țești dintre Republica Socialistă 
România și Republică Vietnamu
lui de Sud.

Convorbiri
româno—siriene
La 26 iulie, președintele 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Siriene, Mah
moud El-Ayoubi, l-a primit 
pe Ion Crăciun, ministrul in
dustriei ușoare, conducătorul 
delegației române invitate să 
participe la deschiderea Tir- 
gului internațional de la Da
masc.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire cordială, in 
cursul căreia s-a exprimat, 
de ambele părți, dorința de a 
dezvolta relațiile prietenești 
și colaborarea multilaterală 
intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Siriană.

In cursul aceleiași zile, mi
nistrul român a avut Între
vederi cu dr. Mohammed Ali- 
Imadi, ministrul sirian al e- 
conomiei- și comerțului exte
rior, și cu Hassan Mohammed 
Aii El-Khatib, ministrul 
dustriei.

de peste hotare
Situația din Chile
• Noi provocări ale reacțiunii • Angajarea 

unui dialog între Unitatea Populară și opoziția 
centristă

Președintele Salvador Allende 
a denunțat hotărirea Confedera
ției proprietarilor de autocami
oane din Chile de a declara gre
vă, apreciind-o ca o nouă încer
care a reacțiunii de a submina 
activitatea guvernului popular. 
El a anuntat. că guvernul va re
plica la încercarea reacțiunii 
prin adoptarea măsurilor necesa
re. în acest sens, autoritățile au 
dispus rechiziționarea vehicule
lor de transport, ai căror pro
prietari au perturbat, activitatea 
productivă.

După cum a declarat subsecre
tarul de stat pentru problemele 
transporturilor, Jaime Faivovich, 
peste 30 000 de conducători auto, 
dintre care majoritatea sînt pro
prietari de camioane, nu au ur
mat ordinul la grevă și depun 
eforturi alături de organizațiile

de transport ale statului de a 
contracara acțiunea antipatrioti
că a așa-zișilor greviști. Alte 
două sindicate din transporturi 
au refuzat să se ralieze Confe
derației proprietarilor de auto
camioane, declarind. intr-un co
municat dat publicității, că sus
țin guvernul Unității Populare.

La Santiago de Chile s-a a- 
nuntat oficial că ofițerul de ma
rină Arturo Araya Marin, aghio
tant al președintelui Salvador 
Allende, a fost asasinat în di
mineața zilei de vineri, de către 
elemente teroriste, 
liană a declanșat o 
țiune de cercetare 
derea asasinilor.

Poliția clii- 
vastă opeia- 
pentru prin-

Astăzi începe ce! de-alA'-lea
Festiva! Mondial ai

Tineretului și Studenților
A cel 

Festi- 
al

stări începe 
de-al X-lea 
val Mondial 
Tineretului și Stu
denților. 20 000 de 
tineri din 125

DELEGATIA
R. D. VIETNAM 
ÎN POLONIA

La 27 iulie, la întreprinde
rea de reparat vagoane „Ho 
Și Min", de lingă Varșovia, 
a avut loc un miting al prie
teniei polono-vietnameze, cu 
prilejul vizitei in Polonia a 
delegației de partid și guver
namentale a R.D. Vietnam, 
condusă de Fam Van. - Dong, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernu
lui R.D. Vietnam.

La miting au rostit cuvîn- 
tări Pioțr Jaroszewicz, mem
bru -al Biroului 
C.C. al P.M.U.P.
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, și ~ 
Dong — relatează 
P.A.P.

Politic al 
președinte-

Fam Van 
agenția

rezolvare a mo- 
actual.

Președintele Partidului De
mocrat-Creștin din Chile, Patri
cio Aylwin, a declarat că, in 
urma propunerii președintelui 
Salvador Allende, s-a ajuns la 
o înțelegere cu Unitatea Popu
lară in vederea angajării unui 
dialog între această coaliție și 
opoziția centristă (democrat- 
creștinii). Convorbirile, progra
mate să înceapă la începutul 

• săptăminii viitoare, au drept 
scop găsirea unei soluții care 
să înlăture pericolul unui război 
civil intern și o 
mentului politic

PRIMUL

ZAMBIA : Elevi la o acțiune de muncă patriotică.

CONGRES AL 
ECONOMIȘTILOR DIN VENE
ZUELA a recomandat guvernu
lui să-și asume controlul total 
asupra industriei petroliere — 
informează agenția Prensa La
tina. Participanții la lucrări au 
adoptat o serie de rezoluții. în
tre care cea mai importantă a- 
preciază că statul venezuelean 
trebuie să naționalizeze in
dustria petrolieră înainte de 
anul 1983, cind se prevede să 
fie pusă în aplicare legea rever- 
siunii petrolului, aprobată re
cent de Congresul Național și 
sancționată de președintele Ra
fael Caldera.

Cereri insistente pentru 
reducerea trupelor S.U.A

PE SCURT » PE SCURT» PE SCURT » PE SCURT• PE SCURT

La Washington, conti
nuă dezbaterile la nivel 
senatorial și în Camera 
Reprezentanților în pro
blema prezenței , forțelor 
armate ale S.U.A, în Eu
ropa occidentală.

din Europa
• CONSILIUL MONDIAL AL 

PĂCII a făcut apel la toate 
organizațiile și mișcările inter
naționale sau naționale care se 
pronunță pentru pacea și inde
pendența popoarelor din In
dochina să proclame, in acest 
an, luna august — luna luptei 
pentru eliberarea deținuților 
politici. și garantarea libertăți
lor democratice in Vietnamul 
de Sud.

de 
țări vor fi prezenți in capitala 
Republicii Democrate Germane, 

această manifestare menită 
exprime solidaritatea de lup- 
a tinerei generații, idealurile 
de pace și prietenie. La Ber- 
a sosit și delegația tineretului 

mesagera 
toate 

operă 
activ, 
care

în ultimul timp, în sprijinul 
măsurilor de’ reducere a aces
tora, se pronunță un număr tot 
mai mare de deputați. Astfel, 
grupul senatorilor democrați a 
cerut să se procedeze la o re
ducere substanțială, pe etapei in 
cursul următoarelor 18 luni, a 
forțelor armate americane stațio
nate în străinătate, a căror ci
fră atinge In • prezent peste 
600 000 de militari. La rîndul 
lor, deputății democrați din Ca
mera RepreZehtanților au adop
tat un proiect de rezoluție care 
cere reducerea forțelor armate 
ale S.U.A. amplasate in unele 
țări vest-europene.

într-un raport prezentat in 
cadrul Comisiei pentru afacerile 
externe a Senatului american, 
liderul nv>iorității democrate. 
Mike Mansfield, abordind unele 
probleme ale politicii- -externe a 
S.U.A.,- a apreciat că, în pre
zent. se a'firm-ă în -lume -un' curs

al destinderii. Senatorul demo
crat a declarat că, in acest con
text, devine evident „coștul u- 
riaș al politicii militare.a S.U.A-,. 
căreia subminat moneda arne- 
ricană. a stițjiplat procesul in
flaționist" și a dus la ignorarea. AdunnrPH festivă dp la a numeroase dificultăți și pro- ««Unaren Tebfiva ot; iu 
bleme interne. Mansfield s-a 
pronunțat in documentul men
ționat. pentru reducerea forțe- . 
lor atmate-americane amplasate 
in Europa occidentală. - ' K . '7

Luind cuvintul în fața unei .
Comisii senatoriale care între
prinde o anchetă în problema 
prezenjei forțelor armate ale 
S.U.A; in străinătate., senatorul 
Edmund Mușkic a; afirmat că, 
in ultimul timp, in Europa au. a- 
vut loc o serie de' evenimente 
importante, între care Confe
rința pentru securitate și cooper 
rare sau începerea consultărilor 
de la Viena privind reducerea 
trupelor in Europa centrală, care, • ei:i.i 
au schimbat situația politică a ~ 
continentului. .în funcție de a- 
ceasta: șeriaforu'l american a de- 
clarâț că este momentul - ca. pro- . 
blemâ prezenței trupelor ,. ame
ricane in Europa occidentală să 
fie examinată cu o mai mare
atenție.

Phenian

Forțele patriotice cambod
giene au continuat, in cursui 
zilei de joi, să atace căile de 
acces spre Pnom Penb și alte 
obiective militare ale inami
cului, din apropierea capita
lei. Puternice lupte continuă 
să se desfășoare in sectoarele 
de sud și sud-vest ale centu
rii de apărare a Pnom Pen- 
hului. Unitățile patriotice 
khmere continuă să țină imo
bilizate în nordul capitalei 
importante trupe lonnoliste.

Rezultatele alegerilor 
din Guyana

• REZULTATELE FINALE 
ALE ALEGERILOR PARLA
MENTARE DIN GUYANA re
levă Că partidul „Congresul Na
țional al Poporului", de guver- 
nămint, a obținut 243 803 voturi, 
reprezentind 70,15 la sută din 
numărul total al alegătorilor, 
ceea ce asigură acestei forrna- 
țiuni politice ‘37 de locuri in 
parlament din cele 52 de man
date.

Titlul este corect, ați 
citit bine. Noua misiune 
din cadrul programului 
„Skylab", care începe 
astăzi, e cea de-a treia. 
Unii ziariști, au fost 
tentați s-o boteze „a 
d o u a". Denumirea 
N.A.S.A. este, însă, 
foarte exactă.

Prima misiune a constituit-o 
însăși lansarea pe orbită circum- 
terestră a marelui laborator 
spațial. Cea de-a doua misiune 
a constat din activitatea, puncta
tă de peripeții neprevăzute, a 
trioului Conrad, Kerwin pi Weitz 
care, timp de 28 de zile. a1* 
efectuat numeroase cercetări la 
bordul laboratorului extrateres
tru. Așadar, astăzi, cel de-a' 
doilea trio de „laboranta" „cos
mici, format din Alan Bean, 
Owen Garriott și Jack Lousmo 
vor începe ceea ce N.A.S.A. de
numește misiunea ,,Skylab-3“, o 
nouă rundă de cercetări spațiale 
cu o durată de 59 de zile — un 
record absolut în materie.

■ ■ -ba Phenian a avut loc o adu- 
fnstivă. consacrată celei 

. de-a 20-a • aniversări a victoriei 
Bepurtate în războiul de elibera
re a patriei (1950—1953). In pre
zidiul Adunării s-au aflat Kim 

. Ir; membru al Comitetului Po
liție al C.C. al Partidului Mun
cii. din- Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, al ți Conducători core-

Raportul la adunare a fost 
prezentat de general-colonel Han 
Ik Su. membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful 
Direcției generale politice a Ar
matei populare coreene

„Skylab - 3"
Lansarea capsulei cu cei trei 

„astrbnauți-laboranți" este pre
văzută nent.ru ora 13.11 (ora 
Bucureștiului). Ea va fi făcută 
de la Cap Kennedy, cu ajutorul 
unei rachete „Saturn B". Arima- 
jul capsulei la „adaptatorul" la
boratorului spațial (care gravi
tează in jurul Terței la o altitu
dine de 435 km) este prevăzut 
pentru astăzi la ora 19.38 (ora 
Bucureștiului). Din acest mo
ment, astronaut» vor, lua în pri
mire cele trei încăperi ..cu tot 
confortul" ale laboratorului ex
traterestru, se vor instala si vor 
începe programul de activităt.i 
și experiențe care urmează să 
dureze pînă la 22 septembrie 
cind se va proceda la „reimbar- 
carea" in capsula „Apollo" ec-1 
va aduce pe Terra (amerizarea 
capsulei este programată pentru 
miercuri 26 septembrie or? 2 10 
— ora Bucureștiului — în Paci
fic. la 544 km. nord-ert de San 
Diego).

în țele 56 de zile de ședere 
efectivă pe „Skylab", B^an. 
Garriott și Lousma vor efectua 
un număr de circa trei ori mai 
mare de experiențe decit echipa 
care i-a precedat. Marea „inova
ție" cotidiană a lui „Skylab-3“ 
va fi locul considerabil mai im
portant acordat exercițiilor fizi
ce ale celor trei astronauti. Echi
pajul precedent abia dacă a con
sacrat gimnasticii o jumătate de 
oră zilnic ; actualul echipaj va 
face în fiecare zi o oră si jumă
tate de gimnastică. Medicii de 
la N.A.S.A. au constatat că 
Weitz, Conrad și Kerwin au su
portat cu atit mai bine efectele 
imponderabilității prelungite cu 
cit făceau mai multe exerciții 
fizice, mai ales cu ajutorul bici
cletei ergometrice. Kerwin, me

dicul de bord, care paradoxal a 
făcut cel mai puțin gimnastică, a 
avut cel mai mult de suferit de 
pe urma efectelor imponderabi
lității. Lecția, după cum se vede, 
a servit la ceva...

Și dacă, exceptînd volumul 
mărit de lucru, acest al doilea 
„trio" se va consacra în linii 
mari aproximativ acelorași ex
periențe ca predecesorii lor (de
tectarea prin fotografii multi- 
snectrale a resurselor terestre, 
studiul soarelui și aștrilor, stu
dierea și ameliorarea eventuală 
a rezistenței fizice a organismu
lui uman în absența gravitației) 
„Skylab-3“ nu e lipsit de unele 
„premiere". Noul „trio" aduce 
cu el în spațiul extraterestru o 
veritabilă menajerie : șoareci, 
muște și doi păianjeni (aceștia 
din urmă au primit numele de 
Anita și Arabella și au fost mi
nuțios dresați de o studentă). 
Pentru prima oară vor fi luați 
într-un zbor spațial pești. Mo
dul în care peștii se vor orienta 
și vor inota în condiții de im
ponderabilitate ca și. în genere, 
comportarea componenților „me
najeriei" pe parcursul a opt săp- 
tămini vor fi urmărite cu mare 
atenție și interes de oamenii de 
șfiintă. O altă „nremieră" a lui 
„Skylab-3" : va fi studiată com
portarea celulelor umane vii si, 
îndeosebi, multiplicarea lor în 
condițiile „gravitației zero". Este 
vorba de celule de piămîn. 
„Ceea ce se va întîmpla cu 
aceste celule în spațiu — declară 
rosnnnsabilu1. șt’in+’fic al acestei 
experiențe, dr. S. Montgomery — 
ne va furniza indicații extrem 
de prețioase despre procesul de 
îmbătrînire".

P. N.

Mitingul de la Santiago 
de Cuba

• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a Insurecției 
Naționale. Cubaneze, in orașul 
Santiago de Cuba, unde in urmă 
cu două decenii un grup de ti
neri patrioți. conduși de Fidel 
Castro, au luat cu afealt cazar
ma Moncada, a avut loc. un 
mare miting popular, precedat 
de solemnitatea inminării de 
medalii și diplome Je eroi ai 
muncii. în tribuna oficială au 
fost prezenți Fidel Castro, 
prim-șe.cretar al C.C. al P.C. 
din Cuba. primul ministru al 
guvernului, revoluționar. Osval
do Dorticos, președintele Repu
blicii, Raul Castro, al doilea se
cretar al 
ministrul 
Iuționare, 
partid și 
fost, de 
membrii delegațiilor 
hofare prezente la

• AUTORITĂȚILE URU- 
GUAYENE au hotărit elibera
rea celor patru conducători ai 
coaliției de stingă „Frente Am- 
plio", arestați in cursul zilei de 
luni : Jose Luis Massera, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Uruguay, Jose Pedro Cardoso, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Socialist, Hugo 
Bataila, liderul unui sector al 
Partidului Colorado, care face 
parte din „Frente Amplio". și 
Juan. Pablo Terra, președintele 
Partidului Democrat-Creștin.

Victimele Hiroșimei

C.C. al P.C. din Cuba, 
forțelor armate revo- 

alți conducători de 
de stat cubanezi.

asemenea,
Au 

prezenți 
de peste 
festivități, 

între care și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. Fidel Castro a 
rostit o amplă cuvintare, în 
care a trecut în revistă momen
tele importante ale luptei po
porului cubanez pentru elibera
re națională și socială.

• UNIVERSITATEA DIN TO
KIO și Agenția națională japo
neză pentru explorarea spațiu
lui cosmic au anunțat că, in lu
nile august și septembrie, vor f< 
lansate zece rachete de dimen
siuni mici și mijlocii.

Tineretul lumii

în Cipru a fost creață „Fe
derația cipriotă a studenților 
și tinerilor oameni de știin
ță", care grupează 17 uniuni 
ale studenților ce invață in 
străinătate. în cadrul congre
sului de constituire, partici
panții au adoptat o rezoluție 
prin care iși exprimă spriji
nul față de politica președin
telui Makarios. „în condițiile 
actuale — se arată in rezo
luție — nu se poate ajunge 
la o rezolvare justă și paș
nică a problemei cipriote de
cit oe calea tratativelor in
tre reprezentanții comunități
lor greacă și turcă ale insu
lei. pe baza principiului unui 
stat cipriot unitar, indepen
dent și suveran".

• UN NUMĂR DE 157(1 DE 
NUME vor fi adăugate pe lista 
victimelor bombei atomice care 
a explodat la Hiroșima, in au
gust 1945. Este vorba de persoa
ne care au murit in cursul ul
timelor 12 luni, fie direct de pe 
urma bombardamentului atomic, 
fie datorită unor cauze legate 
de explozia de acum 28 de ani. 
Numărul total al victimelor din 
Hiroșima se ridică la 81 753 per
soane.

la 
să 
fă 
ei 
lin 
României socialiste, 
unui tineret angajat cu 
forțele sale intr-o vastă 
constructivă, participant 
prestigios, la bătălia pe 
generația tinără a lumii contem
porane o poartă pentru o lume 
a păcii, libertății, democrației și 
progresului social, in care fie
care popor să se dezvolte po
trivit voinței sale suverane.

Festivalurile s-au născut în 
primii ani postbelici, in condiții
le specifice în care tineretul abia 
eliberat de coșmarul războiului 
năzuia să deschidă larg căile 
cunoașterii reciproce și ale înțe
legerii, să dezvolte acțiunea u- 
nită în apărarea păcii dobîndite 
cu atitea jertfe. In acest context 
Festivalurile au fost chemate să 
favorizeze contactele între re
prezentanții tineretului din dife
rite țări, intre organizațiile de 
tineret și studenți, să înlăture 
barierele artificiale, să favori
zeze cooperarea în pofida unor 
opțiuni politice, filozofice sau 
religioase diferite, a afilierii la 
diverse organizații internaționale. 
Anii care au trecut au fost bo- 
gați în mutații și schimbări în 
arena mondială, elementul pri
mordial reprezentind creșterea 
influenței exercitate de opinia 
publică, de popoare, întărirea 
pozițiilor forțelor păcii și socia
lismului, afirmarea puternică a 
politicii de independență națio
nală, de soluționare a proble
melor de pe agenda internațio
nală cu participarea tuturor sta
telor indiferent de dimensiunile 
lor. Prefaceri profunde s-au pro
dus și in mișcarea de tineret si 
Studenți. Tînăra generație de pre
tutindeni se afirmă ca un factor 
de progres, ca o forță activă, 
angajată ferm în lupta pentru 
abolirea nedreptății sociale 
înrobirii naționale, pentru 
noiri structurale economice, 
ciale și culturale, in relațiile 
tre state, pentru destindere 
conlucrare fertilă) Cu receptivi
tatea sa deosebită la nou, cu 
simțul orofund al adevărului și 
dreptății, tineretul pășește in 
arena mondială ca o forță com
bativă, conștientă de responsa
bilitățile ce-i revin în acest mo
ment istoric. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„tineretul nu mai dorește să 
asiste pasiv la hotărirea de că
tre forțele reacționare a pro
priului său destin, la sacrificarea 
aspirațiilor și intereselor 
vitale. Tineretul dorește 
spună cuvintul asupra probleme
lor grave care confruntă as
tăzi omenirea. care frămîntă 
viața internațională și, mai ales, 
vrea să ia parte nemiilocit la 
jalonarea căilor de făurire a 
viitorului, în care el este chemat 
să trăiască și să muncească".

Amplul dialog din mișcarea 
internațională de tineret, extin
derea fără precedent a contac
telor între diferitele organizații de 
tineret, amplificarea, aprofunda
rea și diversificarea colaborării 
dintre ele sub auspiciile năzu
ințelor comune de pace și pro-

gres, creează o realitate nouă 
pe care, fără indoială, Festivalul 
Mondial trebuie să o reflecte. 
Desfășurîndu-se într-un moment 
in care se afirmă puternic cursul 
spre destindere, securitate și 
cooperare, cind ideile dreptu
lui fiecărei națiuni de a fi stă- 
pină pe destinul ei au dobindit 
o incontestabilă recunoaștere 
internațională, Festivalul Mon
dial este chemat să contribuie 
la amplificarea rolului și contri
buției tinerei generații la lupta 
pe care popoarele o duc pen
tru o pace trainică, pentru so
luționarea problemelor cardina-

DELEGAȚIA
ROMANĂ A SOSIT 

LA FESTIVAL

Și 
in
so- 
in

și

sole 
să-și

Vineri a sosit, la Berlin, 
delegafia română care va 
participa la cel de-al 10-lea 
Festival Mondial al, Tineretu
lui și Studenților. La punctul 
de frontieră Zinnwald, delega
ția a fost salutată de repre
zentanți locali ai Uniunii Ti
neretului Liber German și a 
participat la o adunare 
prietenie, organizată 
gazde.

In aceeași zi, la aeroportul 
central din Berlin a sosit con
ducătorul delegației române, 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, 
nat de 
Consiliului 
Tineretului 
(F.D.J.), i 
fost
României în R.D.G., 
Vlad.

In seara aceleeași zile, la 
Berlin a avut loc un miting 
de prietenie la care au parti
cipat oaspeții 
gazdele.

de 
de

El a fost întîmpi- 
primul secretar al 
Central al Uniunii 

Liber German 
Gunther Jahn. A 

prezent ambasadorul 
Vasile

români și

le ale prezentului 
tuturor popoarelor, 
rea tuturor statelor, să stimule
ze dialogul constructiv al expo- 
nenților tinerei generații, să 
contribuie in mod real și efica
ce la intărirea unității de acțiu
ne a tinerei generații pe plat
forma năzuințelor sale funda
mentale — o lume mai bună, o 
lume a păcii. Viața demonstrea
ză, de altfel, că se impune ca 
o necesitate obiectivă diversifi
carea modalităților de exprimare 
a opțiunilor tinerei generații, că 
manifestările sale trebuie să se 
adapteze noilor condiții pentru 
a avea o valoare reală.

Programul Festivalului cuprin
de o multitudine de acțiuni po
litice, culturcl-artistice și spor
tive. Organizația noastră, îm
preună cu alte organizații, a mi
litat ca în desfășurarea Festi
valului să-și găsească reflecta
rea corespunzătoare procesele 
pozitive din Europa, preocupări
le tinerilor privind lupta pentru 
dezangajare militară si dezar
mare generală, împotriva im
perialismului și colonialismului,

in interesul 
cu participa-

Jf
pentru puce, colaborare, soli
daritate. Considerăm că larga 
participare a tuturor organizații
lor care manifestă interes și sus
țin obiectivele Festivalului este 
indispensabilă pentru reușita 
manifestării.

Tineretul român care a fost 
prezent la toate festivalurile și 
care, in 1953, a găzduit cea de-a 
patra ediție a acestei manifes
tări, va fi reprezentat la Berlin 
de o delegație compusă din 500 
de tineri - muncitori, țărani, 
elevi, studenți, tineri creatori ca 
și din diferite alte domenii de 
activitate, artiști și sportivi. In 
delegație au fost incluși fruntași 
ai întrecerii desfășurate din ini
țiativa C.C. al U.T.C., „Tinere
tul - factor activ in realizarea 
cincinalului înainte de termen", 
întrecere de amplă rezonanță, 
in cadrul căreia s-au înregistrat 
bune rezultate.

In vederea participării la Fes
tival s-au desfășurat numeroase 
acțiuni pregătitoare - politice, 
culturale, artistice, sportive, sub 
semnul ideilor de solidaritate, 
pace și prietenie. Comitetul na
țional român de pregătire a ini
țiat concursuri de cintece poli
tice, grafică militantă, desene, 
pictură, fotografii etc. care s-au 
bucurat de un deosebit interes. 
In cadrul Festivalului delegați» 
română va lua parte la mani
festările politice, mitinguri, se- 
minarii, colocvii, exprimindu-și 
cu claritate punctul de vedere in 
problemele esențiale ale con
temporaneității, va realiza nu
meroase intilniri și schimburi de 
păreri cu alte delegații, își va 
aduce contribuția la reușita pro
gramului cultural și sportiv.

Intreago activitate a delega
ției noastre la Festival se va 
desfășura in spiritul politicii pro
fund principiale, constructive, re
aliste, a partidului și statului 
nostru, potrivit înaltului exemplu 
de neobosită strădanie și exem
plară consecvență pe care ni-l 
oferă iubitul conducător al po
porului nostru - tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Delegații ti
neretului român vor aduce la 
Festival mesajul unui tineret care 
își consacră energiile înfloririi 
patriei sale, care se bucură de 
o grijă deosebită din partea so
cietății și are luminoase per
spective. Pe la tribuna Festi
valului, delegația română va 
reafirma solidaritatea sa cu toa
te forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste, cu popoarele de pretu
tindeni care luptă pentru liber
tate și independență, pace și 
progres, impotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocoio- 
nialismului, pentru ca relațiile 
dintre state să fie întemeiate pe 
principiile dreptului internațio
nal, pentru ca fiecare popor să 
fie la adăpost de orice fel de 
acte de forță sau amenințare cu 
forța, să-și poată realiza aspi
rațiile.

Adresînd participanților la 
Festivalul Mondial, gazdelor lor 
- tineretul R.D. Germane, un 
cald salut, urări de deplin suc
ces, ne exprimăm speranța că 
manifestarea de la Berlin va da 
expresie aspirațiilor tinerei ge- • 
nereții a lumii contemporane, 
imperativului unității celor mai 
largi forțe ale tineretului în am
pla bătălie pe care popoarele 
o poartă pentru un viitor de in
dependență, progres social, pace 
și conlucrare fertilă, pentru ca 
umanitatea să fie ferită de dra
mele războiului.

M. RAMURA

Școala peruană
O nouă etapă a început in viața peruani

lor odată cu instalarea la conducerea ță
rii, în anul 1968, a guvernului președintelui 
Juan Velasco Alvarado. De atunci Peru cu
noaște o perioadă de transformări ale 
structurilor economice, social-politice și cul
turale : independenței politice cucerite pe 
cimpurile de bătălie dc la Ayacucho și Ju
nin ii urmează acum lupta pentru cucerirea 
„celei de-a doua independențe" — a celei 
economice. Măsurile inițiate de guvern, me
nite să ducă la întărirea independenței și 
la înlăturarea consecințelor subdezvoltării 
— reforma agrară, naționalizarea unor fir
me străine, naționalizarea comerțului exte
rior al tuturor minereurilor și introducerea 
monopolului statului asupra rafinării cu
prului, reforma bancară, legea pescuitului, 
etc. — sint transpuse în viață. în curs de 
desfășurare se află reforma învățămintu- 
lui. adoptată în 1970 și pusă în aplicare in 
anul școlar 1971—1972, reformă absolut ne
cesară în condițiile în care statistici oficiale 
ale UNESCO arătau că în anul 1968 analfa
betismul cuprindea 38 Ia sută din populația 
țării. în fața acestei situații, guvernul a ela
borat planul „operațiunii alfabetizării to
tale" pentru ea, prin caracterul organizat al 
acțiunii să fie lichidat în scurt timp numă
rul mare al neștiutorilor de carte. Caracte
rul amplu al operațiunii — fiind vorba atit 
de cuprinderea tuturor copiilor de virsta 
școlară în rețeaua de invățămint, cit și de 
alfabetizarea adulților — a determinat au
toritățile peruane să acorde o perioadă de 
timp mai mare desfășurării acestei acțiuni, 
anume pină în anul 1980. „Dezvoltarea sco
lii și lichidarea analfabetismului reprezintă 
una din prioritățile depășirii statutului de 
țară slab dezvoltată" — declara președin
tele Alvarado. în scopul îndeplinirii cu 
succes, la termenul propus, a obiectivului 
lichidării analfabetismului pe scară națio

nală, au fost alocate fonduri importante 
construirii unor noi școli și pregătirii de 
cadre didactice. Este prevăzut ca pină în 
1980 aproape trei milioane de adulți să În
vețe să scrie și să citească. După cum de
clara ministrul învățâmintului, Alfrado Be
cerra, campania alfabetizării totale decurge 
în bune condițiuni in întreaga țară.

Forurile guvernamentale peruane au ini
țiat, in cadrul aceleiași reforme, un pro
gram privind reorganizarea structurilor de 
bază ale sistemului de invățămint din țară, 
în așa fel incit acestea să corespundă trans
formărilor economico-sociale transpuse ac
tualmente in viață in Peru. Astfel, s-a hotă
rit introducerea unui ciclu școlar de bază 
de nouă ani, care să ofere copiilor cunoș
tințe teoretice și practice. Pe linia măsuri
lor de dezvoltare a învățâmintului, guvernul 
de la Lima este preocupat și de problemele 
pe care le ridică invățămintul universitar. 
Pentru anii care urmează se au în vedere 
alocații substanțiale destinate construirii u- 
nor noi universități și laboratoare, care să 
facă față necesităților și dorinței de ins
truire a tinerilor.

De o deosebită importanță s-a dovedit a 
fi impunerea unui control mai riguros asu
pra rețelei de școli particulare, prin insti
tuirea unui Consiliu unic al instituțiilor par
ticulare din țară. Principala sarcină a nou
lui organism constă, așa cum s-a precizat 
la Lima, in promovarea unei politici care 
să ducă la eliminarea măsurilor discrimina
torii practicate in școlile și colegiile parti
culare, în baza reglementărilor anunțate, fie
care instituție particulară de învățămint tre
buie să rezerve minimum zece la sută din 
locurile de care dispune, pentru copiii ai 
căror părinți nu au posibilități materiale de 
a plăti taxele școlare. Totodată, conducerile 
școlilor particulare vor trebui să țină seama 
în elaborarea programelor lor de învăță- 
mint, de reglementările elaborate de mi
nisterul de resort în conformitate cu cerin
țele esențiale ale dezvoltării țării.

Prin măsurile luate de guvern, dc punere 
a învățâmintului în slujba poporului, școala 
din Peru este tot mai mult legată de nece
sitățile progresului general al țării.

R. Ț.
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