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VĂ
OARUIM 
0 LOCO-
MOTIVĂ
— Gafa băieți P
— Mai avem puțin, tova

rășe secretar / Cîteva minute.
Nicolae Stoica, secretarul 

comitetului U.T.C. de la In-

Pentru bilanțul 
rodnic al 

sărbătorii din august

ÎN PAG. A V-A

LUMEA IDEILOR

Noi colective de 
constructori au hotărit 

să lucreze in zilele 
de 23 și 24 august

Alăturîndu-se inițiativei 
patriotice a constructorilor 
bucurcșteni alte colective de 
constructori din întreaga 
țară, au hotărit să lucreze 
în zilele de 23 și 24 august 
cu eficiență sporită, să in
tensifice ritmul de execuție al 
lucrărilor pentru a crea toate 
condițiile in vederea recupe
rării răminerilor in urmă și 
devansării termenelor de 
predare a obiectivelor ce le 
au de executat. Amintim ast
fel, colectivele de muncă de 
Ia întreprinderea județeană 
de construcții-montaj. Șan
tierul nr. 6. Șantierul 3 in
stalații și Secția de utilaj 
transport — județul Suceava. 
Trustul construcții-montaj 
Tg. Mureș, întreprinderea de 
construcții industriale și 
montaje — Brașov.

în telegrame adresate 
Comitetului Central al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aceste colective 
se angajează să facă totul in 
spiritul recentei chemări a 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a secretarului ge
neral al partidului, pentru re
alizarea sarcinilor ce le. stau 
în față, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men.

Bazinul minier Dorna

Sarcinile pe primii 4 ani ai

cincinalului au fost îndeplinite
au raportat in cinstea apro- 

de 23 August, un remarcabil 
„„„„„„ . .......„........................ de plan revenite pe primii
patru ani ai actualului cincinal. Folosirea deplină a suprafețe
lor și capacităților de producție existente, creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea coeficientului de schimburi d? la 
2,2 la 2.7, asimilarea de noi produse in cadrul secției de pre
parare Iacobeni sint principalii factori care au făcut ca luna 
de lună minerii de aici să ciștige. in competiția cu timpul, 
substanțiale avansuri. Astăzi, depășirile la producția globală și 
la producția marfă se cifrează la 29 și respectiv 25 milioane lei.

De menționat că, circa 48 la sută din depășirile menționate 
au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii. 
O contribuție deosebită la înfăptuirea acestui succes au adus-o 
minerii de la Arșița, Leșu Ursului-Nord, Călimani și Iacobeni.

Minerii din Bazinul Domelor 
piatei lor sărbători și a zilei i 
succes : îndeplinirea sarcinilor

Bazinul minier Motru

>
Lucreazâ in contul lunii

Membrii brigăzii 
conduse de Mihai 
Roman, de la ex
ploatarea carboniferă 
Ploștina, 
vineri, 
tități 
scrise

au extras, 
ultimele can- 
de lignit în- 
in planul lu-

nii octombrie. Dedi
cat Zilei minerului, 
avansul cîșțigat pină 
în prezent de acest 
colectiv de muncă, 
care prezintă o de
pășire a sarcinilor 
de plan la zi de

In lanuri

noiembrie
60 000 tone cărbune, 
constituie un aspect 
concret al acțiunilor 
ce 
aici
rea
a obiectivelor cinci
nalului.

se întreprind 
pentru realiza- 

mai de vreme

bătălia continuă
Veștile pe care zilnic le pri

mim de la comitetele județene 
U.T.C., de la diferite organizații 
U.T.C. sau corespondenți volun
tari din toate colțurile de țară 
vin să confirme și să întărească 
un adevăr : tinerii satelor noas
tre, cooperatori, mecanizatori, e- 
levi sau studenți in vacanță, 
dind curs chemării adresate 
de către 
demnului 
crătorilor 
către 
Ceaușescu, 
cîmp, în 
la cositul 
rajelor, la strîngerea legumelor 
și fructelor, pretutindeni unde 
ajutorul lor este solicitat. Apro
piata sărbătorire a celei de a 
29-a aniversări a eliberării pa
triei dă noi impulsuri eforturi
lor pe care le fac. Consemnăm 
mai jos trei relatări despre a- 
ceastă participare.

HUNEDOARA RAPORTEAZĂ
ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI

lor 
în- 
lu- 
de

C.C. al U.T.C. și 
făcut tuturor 
din agricultură 

tovarășul . Nicolae 
sint prezenți în 

lanuri, la seceriș, 
și depozitarea fu-

SUCEAVA : Se grăbește 
încheierea secerișului

„în multe cooperative agricole 
secerișul nu mai este in actua
litate pentru că rodul a fost 
strins de pe toate suprafețele 
planificate — ne comunică tova
rășul Mihai Hanganu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Suceava al U.T.C. Este cazul ce
lor din Bosanci, Ipotești, Chili- 
șeni, Udești. Forăști, unde tine
rii. constituiți în echipe opera
tive de lucru, au dat ajutor pe 
combine, pe mijloacele de trans
port, pe tot parcursul campa
niei. Aici au intrat acum din 
plin in acțiune plugurile meca
nizatorilor. în zonele colinare 
însă, alături de combine, se des
fășoară intens seceratul manual. 
I a Bălcăuți. Calafindești. Gră- 
nești, și în alte cooperative a- 
gricole. sute de tineri au luat 
coasele și secerile pentru a aju
ta la stiîngerea. griului. Nu ne 
vor trebui decît puține zile pină 
cînd vom raporta și noi înche
ierea secerișului. Vreau să men
ționez că înainte de declanșarea 
secerișului, echipele de tineri au 
fost prezente la cositul finului, 
în localitățile unde nu există 
cooperative agricole de produc
ție. tinerii au fost aceia care au 
cosit suprafețele aparținind con-

OCTAVIAN MILEA

Printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, comuniștii, oamenii muncii din agri
cultura județului Hunedoara, raportează că au încheiat recol
tarea griului de pe întreaga suprafață însămînțatâ cu această 
cultură. Eforturile tuturor sint îndreptate în prezent spre eli
berarea terenurilor și efectuarea arăturilor de vară. _Se lucrează 
cu spor la insămințarea culturilor furajere. Se pregătesc condi
țiile pentru însămînțările de toamnă, recoltarea și depozitarea 
furajelor. ,

„Oamenii muncii din agricultura județului Hun.edoara, se spu
ne in telegramă, sint hotăriți, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca și in continuare să nu precupețească nici un efort 
pentru a aplica în practică prețioasele dumneavoastră indicații, 
sarcinile ce le revin din mărețul program stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României'1.
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BlRLAD: Angajamentul 
anual a fost îndeplinit
Colectivul întreprinderii de 

rulmenți din Birlad anunță 
cu justificată mindrie patrio
tică realizarea integrală a 
angajamentelor asumate pe 
întregul an 1973 la principalii 

; indicatori economici și finan- 
i ciari. Stimulați de succesele 

obținute, făuritorii de rul
menți bîrlădeni au hotărit, 

I in cadrul recentei adunări 
generale a oamenilor muncii, 
să-și suplimenteze substan
țial angajamentele pe acest
an.

CANTEMIR, 
©mul 
pditic, 

savanld, 

cetățeanul

A UTODA TAREA
ATELIERELOR

Convorbire cu prof. CONSTANTIN CHINDEA, 
inspector general adjunct al Inspectoratului general școlar 

județean

In apropiatul an de invățămint vor trebui să se realizeze 
îmbunătățiri substanțiale in privința pregătirii elevilor pen
tru muncă, pentru activitatea practică ; continuă să se păs
treze ea o condiție esențială in acest sens asigurarea bazei 
materiale, dotarea cu mașini, unelte, echipament adecvat 
MESERIILOR ce urmează să fie învățate ; am spune 
chiar mai mult — PRODUCȚIEI ce urmează a fi reali
zate în cadrul lor. Pentru ca acest proces să fie economic, 
rapid, eficient, să reflecte nevoile imediate și de perspectivă 
ale școlilor, ale unităților economice, soluția imediată, cea 
mai sigură, este efortul de AUTODOTARE. Această activi
tate trebuie să mobilizeze și să conjuge cu egal interes toate 
resursele locale, să antreneze toți factorii răspunzători de 
bunul mers al școlii, de pregătirea forței de muncă. Privită 
cu atenție, activitatea însăși de autodotare capătă valențe 
instructive și educative deosebite.

— Cum acționați pentru îm
bunătățirea dotării atelierelor de 
instruire tehnico-productivă și 
de producție din școlile județu
lui Suceava ?

— Mai iutii aș dori să cunoaș
teți că în județul nostru există

CEL MAI ÎNALT BLOC DE LOCUINȚE DIN ȚARA. Recent dezbrăcat de haina schelelor, unul 
din noile blocuri de pe bulevardul Baba Novac a început să-și primească locatarii. Acesta e cel 
mai înalt bloc de locuințe ridicat pînă acum in țară ; 50 de metri, pe care colectivele întreprin
derii de construcții montaj nr. 1 București, l-au predat beneficiarilor, în cinstea zilei de 23 Au
gust, cu trei luni înainte de termenul planificat. Clădirea, proiectată de specialiștii Institutului 
„Proiect-București", a fost realizată după o tehnologie nouă, cu diafragme și planșee monolite 
din beton armat. Ea se înalță pe 18 etaje și are 1-14 de apartamente de 2 și 3 camere. In curind, 
în aceeași zonă a cartierului Balta Albă-Titan, va fi terminat încă un bloc asemănător.

Foto : ȘTEFAN WETSS

Timp și devenire
la poarta maritimăg w ■ ■ a țarii

în Dobrogea, 
aproape fie- 
piatră are o 
biografică de

ici, 
unde 
care 
fișă 
existență in civili
zație, ești tentat să 
crezi 

a lăsat
pe 
a

sa 
magazie. Eroare ! Spa-

că clepsidra 
boabele sale 

fiecare dală a 
încărunțit pțin 
invizibilă fiecare

istoriei 
de nisip 
portului, 
pulberea 
calcan de 
țiul portuar a devenit doar in 
anii socialismului o geografie 
frenetică, o geografie care capă
tă nu numai dimensiuni verti
cale, o geografie a pămintului

devenind stăpînă de piatră poa
te hectare, 
ape.

Ambiția
stanța

zeci de hectare de

Ambiția de a face din Con
stanța un port de prim 
rang e de dată oarecum 

recentă, nu mai mult de 
deceniu. Am lingă mine 
carnet de note pe care o expre
sie mai mult mîzgălită in grabă, 
in mers îmi declanșează parcă 
un film de arhivă 
frenetică Nu vecinătatea 
diată, nemijlocită a mării 
procurat această asociere și 
nici, desigur, zgomotul sacadat 
al macaralelor, respirația greoa-

un 
un

geografic 
ime- 
mi-a

ie a locomotivelor, in sfîrșit 
ceea ce înseamnă oriunde 
port și activitate portuară 
desigur, geografie frenetică era 
atunci drumul unui întreg mun
te spre marc. Privite de sus. de 
pe magistrala supraetajată pes
te port, autobasculantele botoa- 
se păreau, in grăbita lor cărău
șie, paletele unei benzi trans
portoare mărșăluind neostenit. 
■\u fost cărate din cariera „Qvi-

tot 
un 
ci

VARTAN ARACHELIAN

(Contiriuare in vag. n lll-a)

treprinderea minieră Barza, se 
apropie pentru a vedea mai 
bine cit este de lucru. Nu-și 
ascunde admirația, satisfac
ția că este înconjurat de ast
fel de tineri. Își trece palma 
peste cabina locomotivei, par
că aceasta ar fi o ființă care 
are nevoie de mîngiere.

— Să că grăbiți s-o punem 
la adăpost I U sfătuiește el. 
Altfel n-o mai mișcăm din 
loc: se adună admiratorii...

N-apucă să-și termine vor
ba că în jurul locomotivei se 
și string cîțiva mineri care 
tocmai ieșiseră din șut.

— la te 
unul dintre 
atenție. Ce 
nouă astaI 
întreabă pe

— Tovarășul secretar 
târăște ! i se răspunde, 
spus că celor fruntași, 
voi sinteți ăia... n-avem 
împotrivă 1

— Chiar fruntea nu 
tem, murmură minerul, dar

uită I exclamă 
ei, studiind-o cu 
hună ne-ar fi 
Cui o dați ? îi 

vopsitori.
ho- 

A 
Dacă 
nimic

sin-

ZIUA 
MINERULUI

420 de ateliere școlare ; jumă
tate dintre acestea asigură o 
funcționalitate corespunzătoare 
ca spațiu și dotare. Unele din
tre ele realizează un plan de 
producție demn de luat in sea
mă. Astfel sint liceele „Eudo- 
xiu Hurmuzachi" și nr. 2 din 
Rădăuți, „Petru Rareș“ și „Ște
fan cel Mare" din Suceava, Li
ceul din Gura Humorului și șco
lile generale nr. 1, 3 din aceeași 
localitate ș.a. Pentru atelierele 
de lăcătușerie, tîmplărie, aparate 
electrice. 'croitorie; aceste licee 
au angajat comenzi cu între
prinderi. cu Inspectoratul școlar 
și alte unități — pentru recon- 
diționarea unor piese, pentru 
construirea de mobilier și uti
laj școlar, inclusiv pentru ate
liere, de garnituri de mobilă și 
confecții pentru grădinițe, cămi
ne și internate școlare.

Importante beneficii au fost 
obținute și datorită articolelor 
de artizanat și decorațiuni inte
rioare specifice acestor locuri, 
realizate de elevi. Produsele ar
tizanale sint, de obicei, prezen
tate în expoziții locale, avind 
și o secție de articole pentru vîn- 
zare. Personalul unor asemenea 
expoziții înregistrează și cere
rile ferme sau doleanțele expri
mate de vizitatori pentru a le 
avea în vedere în producția vi
itoare a atelierelor. Aceste rea
lizări au fost posibile și pentru 
că unele întreprinderi (Rețele 
electrice Suceava, Combinatul 
de prelucrare a lemnului, 
I.P.R.O.F.I.L. și I.M.I.L.-Rădă- 
uți, Fabrica de tricotaje „Zim
brul", întreprinderea minieră 
Gura Humorului, Filatura de in 
și cînepă Fălticeni ș.a.) au a- 
cordat asistență necesară și au 
sprijinit acțiunea de dotare do- 
nînd unele utilaje și materii 
prime, executînd unele lucrări 
de amenajare și funcționare a

tare hună ne-ar fi la front...
Toți ar dori să primească 

locomotiva. Este și firesc. Ea 
înlocuiește munca a 10—15 
oameni, asigurind un trans
port al minereului pe orizon
tală mult mai rapid. O înde
letnicire dintre cele mai isto
vitoare — împinsul vagoneți- 
lor pe galerii —este pe cale 
de dispariție. Istoria loco
motivelor de mină nu este 
prea îndelungată. Cu cîțiva 
ani in urmă, ingenerii și teh
nicienii de la Brad s-au gîn- 
dit să mecanizeze integral 
transportul minereului. După 
îndelungi cercetări au con
ceput, proiectat și executat 
locomotiva tip „Barza" care, 
într-un timp scurt, a devenit 
extrem de familiară lucră
torilor din adîncuri.

Mașina proaspăt vopsită cu 
nr. 41 condusă cu măiestrie 
spre depou, nu se deosebește 
de suratele ei decît printr- 
un singur amănunt: poartă o 
inscripție curioasă „Locomoti
va uteciștilor".

— Prin asta — ne explică 
Nicolae Stoica — vrem să 
arătăm că este executată in
tegral de tineri prin muncă 
patriotică și din materiale 
recuperate.

— S-a lucrat cu multă tra
gere de inimă — își aminteș
te maistrul Berindei. 
nu primeau la timp 
le, băieții mă zoreau. Trebu
ia 
în ritmul de muncă impus de 
ei.

Dacă 
piese-

să ne încadrăm cu toții

ALEX. BALGRADEAN
GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare în pag. a lll-a)

Extensiunea
preșcolară

de ACULIN CAZACU

Prlți firea lucrurilor, grădiniță este fundație a piramidei edu
cației. Ea reprezintă prima treaptă in socializarea dirijată a 
copiilor, dincolo de achiziția de experiență pe care o'cultivă 
mediul familial. O recentă hotărire de partid vine să impulsio- 
nez® f'tfhul. construcției învățămintului preșcolar, semnalîndu-i 
rămînerile în urmă și deslușindu-i posibilitățile de accelerare. 
Anul acesta, spre toamnă, își va număra bobocii in contingente 
sporite, Jn care își vor găsi locul tot mai mulți dintre cei mici, 
beneficiarii primei etape a extensiunii preșcolare inițiată de 
partid.

Știm bine, se depun acum eforturi pentru degajări și repro
filări de spații, pentru asigurarea unor dotări corespunzătoare 
noilor grădinițe care vor popula în viitor împrejurimile habita
tului nostru. Este o treabă deloc ușoară, pentru că grădinița nu 
este o simplă aglomerare de copii care se string sub un aco
periș, se țin de mină și ascultă, cuminți, povești moi vechi și mai 
noi. Ea este un mediu uman deosebit de complex, în care se in- 
tilnesc existențe fragede, predominate încă de spiritul tutelei și 
afecțiunii materne și paterne, rezistente la rețele de trai comu
nitar, capricioase și sensibil egocentrice, care deprind greu 
regula și norma, dar care - în creșterea lor - nu pot fi deta
șate de această deprindere. Sint existențe care solicită lălă să 
dea, subordonîndu-se exclusiv dreptului natural al protecțiunii 
fără condiție și cerinței fără bariere. La modelarea acestor 
existențe se lucrează greu, cu instrumentele răbdării și jocului, 
dincolo de orice urmă de profesionalism îngust și autoritar.

Mă gindesc că - prin reflex de complementaritate - cei ma
turi și responsabili in resorturile preșcolarității vor înțelege mai 
mult deci! pină acum că avem nevoie de mai multe și mai va
riate jocuri educative pentru copii. Se cere, în această materie, 
o mai bogată investiție de fantezie, pentru că inventarul actual 
este destul de sărac. Copilul de astăzi trăiește intr-un mediu 
tehnic și cultural evoluat, care ii modifică substanțial preferințele 
și sensibilitatea, 
articulată greoi 
mai interesează

Broscuța confecționată din bucăți de tablă, 
și acționată de un arc dificil și scîrțiitor nu-l 
decît în treacăt. El vrea mult mai mult. Vreo
(Continuare în pag. a Vll-a)
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Întreabă ASTĂZI ADMITEREA
MINISTERUL

EDUCAȚIEI Șl 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

în școlile de specializare
RĂSPUNDE: postliceală

Un mare număr de tineri, bă
ieți și fete, absolvenți ai liceelor 
de cultură generală ni se adre- 
sează-insistent în aceste zile cu 
Întrebări vizind admiterea in 
școlile de specializare postlicea
lă. Găsind indreptățit interesul 
pe care il poartă acestei forme 
de invățămint, anume destinată 
lor, ne-am adresat tovarășului 
dr. ing. Gheorghe Burloiu, di
rector adjunct in M.E.l. cu ru
gămintea de a oferi celor inte
resat) informațiile necesare.

— Vă propun să incepem rit 
prezentarea ronrursnlui de ad
mitere.

— întrucit anul acesta între
gul invățămint iși va începe 
cursurile la 17 septembrie, con
cursul de admitere in școlile de 
«necializare postliceală se va 
desfășura Intre 10—15 septem
brie pentru toate locurile pla
nificate. înscrierea candidaților 
începe cu șase zile mai devreme 
si șe 
Înaintea 
Pentru 
comisiile de admitere din fie
care școală vor afișa toate co
municatele sau instrucțiunile 
primite : secretariatele școlilor 
vor afișa numărul de locuri 
scoase in concurs, precum și si
tuația zilnică a înscrierilor. Ar 
mai fi de reținut, că examenul 
medical, care precede concursul, 
va avea loc cu 1—3 zile înainte. 
Cum se va desfășura concursul ? 
Candidațiii vor susține probe 
scrise și orale — la unele spe
cialității numai probe scrise — 
ale căror subiecte sint extrase 
djn materia studiată in anii 
I—IV al liceului de cultură ge
nerală. Probele scrise se dau 
în zilele de 10 și 11 septembrie. 
Oralul incepe după o zi de la 
Încheierea lucrărilor scrise.

Admiterea in școală se face 
in ordinea descrescindă a medi
ilor și in limita locurilor planifi
cate, media minimă fiind 5.

Cei declarați admiși se pot În
scrie numai la școala și in spe
cialitatea pentru care au can
didat. Candidații care nu se pre
zintă la școală In cel mult 10

ore
concursului.

încheie cu 24 de 
începerii 

orientarea candidaților,

la începerea cursurilor, 
înaintează acte care să

can- 
con- 
pen-

de

zile de 
uri nu 
le justifice absențele vor fi con
siderați retrași. Locurile rămase 
astfel libere vor fi ocupate, în 
ordinea mediilor, de alți 
didați care au susținut 
cursul în aceeași școală și 
tru aceeași specialitate.

Elevii admiși in școlile
specializare postliceală — învă- 
țârhint de zi — vor încheia 
contracte cu organizațiile socia
liste pentru care se pregătesc. 
Astfel se stabilesc obligațiile re
ciproce ale părților contractante 
pe perioada școlarizării, precum 
și după absolvirea școlii.

Absolvenții de liceu reușiți la 
concursul pentru școlile de spe
cializare postliceală, la cursuri 
de zi, beneficiază de aminare la 
încornorare. pe timpul studiilor.

— Cine are dreptul să candi
deze la școlile de specializare 
postliceală ?

— Toți absolvenții cu diplomă 
de bacalaureat ai liceelor de 
cultură generală. Nu au acces la 
acest tip de școală absolvenții 
liceelor de specialitate 
ve lesne de înțeles : 
nesc o profesiune pe 
pot exercita imediat
solvirea liceului, in cazul 
nu-și continuă studiile.

— Ce noutăți aduce anul 
Iar 1973—1974 in structura și re
țeaua școlilor de specializare 
postliceală ?

— Și aceste tipuri de școli sint 
supuse procesului de perfecțio
nare in care este angajat între
gul nostru invățămint. In acest 
sens poate fi citată operația de 
revizuire a nomenclatorului de 
specialități, in ideea pregătirii 
elevilor pe profile mai lar^ț, 
condiționate de interesele eco
nomiei naționale. Reducerea 
numărului de specialități la 69 a 
avut in vedere și faptul că as
tăzi liceele de specialitate pre
gătesc muncitori calificați intr-o 
paletă largă de profesiuni și. in 
consecință, reluarea lor în șco
lile de specializare postliceală 
nu-și mai găsea justificarea.

sub raport didac- 
aparat administra-

informație : clnd 
„Admiterea în 

de specializare post-

In sfirșit, și rețeaua școlilor 
de specializare postliceală a su
ferit modificări reclamate de 
cerința distribuirii lor echili
brate pe teritoriul țării, de ne
voia creării unor unități mari, 
bine conduse 
tic și fără un 
tiv numeros.

— O ultimă
apare îndrumarul 
școlile 
liceală" ?

— în cursul săptăminii viitoa-
■ re, pentru a fi de folos candida

ților în orientarea lor către spe
cialitățile și școlile care li se 
potrivesc și in care speră să-și 
contureze drumul spre profesie, 
îndrumarul se va distribui prin 
rețeaua de difuzarea presei.

M. VIDRAȘCU

din moti- 
ei stăpi- 
care 
după

ți-o 
ab- 

cind

șco-

AUTODOTAREA
(Urmare din pag. 1)

acestor ateliere. Voi adăuga că 
și unele unități agricole (S.M.A. 
Liteni, Stațiunea pomicolă Făl
ticeni. I.A.S. Ilișești ș.a.) au a- 
cordat sprijin in acest sens. De 
asemenea, activitatea in atelie
rele școală a putut deveni pro
ductivă și datorită instrucției 
primite in unele ateliere școală 
din Întreprinderi, activității e- 
levilor pe lingă echipele de lu
cru (cum ar fi elevii Liceului 
..Petru Rareș", care lucrează pe 
lingă echipele de instalatori ale 
I.R.E.. La nevoile de dotare ale 
școlilor, de dezvoltare a bazei’ 
didactice din ateliere și labora
toare a răspuns într-o măsură și 
participarea unui mare număr de 
elevi Ia muncile agricole. în zo
na cooperativizată cu precădere, 
după cum se știe, instruirea 
tehnico-productivă se realizează 
mai ales in microfermele școlare, 
existente pe lingă aproape toate 
școlile și liceele. Astfel, elevii 
școlilor generale din comuna 
Bădăuț au executat lucrări de 
întreținere a culturilor, pe cele 
20 ha ale microfermelor școlare, 
lucrări evaluate la 30 000 lei. De 
ce menționez toate acestea ? 
Pentru a sublinia că in afară 
de ajutorul unităților economice, 
Însăși munca elevilor este o 
sursă importantă de venituri 
pentru autodotare. O a treia sur
să pentru dotări, din prevederile 
bugetare ale inspectoratului șco
lar. a fost folosită in acest an 
pentru achiziționarea unor ma
șini de timplărie. mașini de per
forat și polizoare electrice, 
transformatoare pentru sudură, 
mașini de cusut. Cele citeva e- 
xemplificări conturează un sens 
ți o preocupare aș spune com
plexă in jurul a ceea ce este a- 
telierul școlar, 
ceastă privință 
ani nu puteam

Știm desigur

faptul că in a- 
in urmă cu doi 
spune nimic.
că va trebui să 

realizăm incă mult pentru 
atelierul nu numai ca prezență 
ei și ca structură, să devină o 
entitate capabilă să determine 
hotărîtor formarea deprinderilor 
practice al» 
unei

ca

elevilor, Însușirea 
meserii.
Aveți și dificultăți ?
Sint unele cauze obiective 
îngreunează dotările in u- 
localități mai izolate. E- 
și întreprinderi care nu

in noul an școlar acțiunea de 
autodotare să se amplifice 1

— Sint in curs de execuție 
spații noi pentru atelierele șco
lare la școlile generale din To- 
direști, Șarul Dornei, Mărețeia 
Dărmănești. Humor, la Liceul 
,.Nicu Gane“ din Fălticeni. La 
școala generală Cîrlibaba se va 
amenaja un atelier de timplărie 
și un altul de lăcătușerie pe un 
spațiu disponibil în urma exe
cutării unui nou local. Pentru 
îmbunătățirea dotării atelierelor 
existente in unele școli se lu
crează și în această perioadă. 
Elevii Liceului „Ștefan cel Ma
re" lucrează in echipe de cite 
10—12 pentru amenajările ne
cesare în atelierul școlii, iar al
ții in C.P.L., la confecționarea 
mobilierului necesar. Pentru a- 
telierele noi, ca și pentru cele
lalte existente este necesar ca 
întreprinderile tutelare să-și 
sporească sprijinul potrivit po
sibilităților ce au pentru ca 
teliercle să devină puncte 
practică puternice, profilate, 
special pe 
perspectivă 
măsură să 
școli unde 
s-au putut 
dotare menționate vor fi 
parte folosite pentru insăși pro
filarea tehnică mai accentuată a 
unor ateliere. De aceea ne-am 
gindit ca pe lingă Liceul pentru 
construcții de mașini din Su
ceava înființat in acest an să 
afiliem un număr de școli gene
rale in care instruirea practico- 
productivă să se facă potrivit 
acestui profil. In același sens ne 
gîndim și în raport cu înființa
rea unor noi unități de filatură 
și tricotaje la Humor, Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Fălticeni și 
Șiret. Dotarea atelierelor va tre
bui asociată și cu ideea unei 
activități de lungă durată a a- 
cestora. Revin la dorința creării 
unor ateliere puternice, cu fi
nalitate pentru nevoile mai mul
tor școli, adăugind că aceasta 
va însemna și o concentrare a 
eforturilor pentru amenajări și 
dotări, iar nu numai pentru fo
losirea în 
aceasta va 
nomii de investiții, cu 
calitativ superioare.

a- 
de 
în 
de 
în 

altor

meserii moderne, 
in zona noastră.
servească și 

deocamdată ele nu 
constitui. Sursele de 

în

comun. Cooperarea 
insemna sigur eco- 

rezultate

MOFALITATtA „FAPI1JI.UI MĂRUNT*

CURS PRACTIC VACANȚE „DE
DE LENE CONSOLARE"

— Acilea nu mergem la mica 
intîmplare 1 Procedăm științific 1 
Maneta se trage ușurel inafară, 
numeri pină la patru, și-i dăm 
drumul ! Măi ăsta, nu 
numeri pin’la patru ? în 
să ești ?

— Intr-a șaptea...
— Păi vezi ? Ce dracu’ ! Tabla 

înmulțirii se-nvață la „prima
ră" 1

Demonstrație pedagogică ex
trasă „ad litteram" din incinta 
gălăgioasă a unuia din „inspira
tele" așezăminte ale agrementu
lui bucureștean : Sala de joțuri 
din strada „30 Decembrie". Loc 
dubios, cu frați gemeni semă- 
nați din belșug in zona comer
cială reconstituită în plin centrul 
Capitalei. Ce Tăcem ? Reactuali
zăm și trindăvia 
„tradiție" ? Amatorii de 
mort s-au prezentat deja 
și iși formează discipoli, 
deschis porțile acestor 
pentru cavalerii lenei, 
sectorul de agrement al 
prinderii „Ciclop" București. 
Cfne le va închide însă și 
CIND ? Adică, după a cita proc 
moție de pierde-vară ?

de nefericită 
timp 

la post 
Cine a 
„școli" 
știm : 
intre-

„NU AVEȚI

PENTRU CE"

bună- 
dintre

Străzile marilor centre univer
sitare, continuă să fie onorate 
de „turiști" ciudați. O serie de 
aspiranți la căldura Almei Mater 
și refuzați deocamdată de exi
gențele sporite ale acesteia iși 
îneacă nefericirea intr-o prelun
gită vacanță „de. consolare". Fii 
și fiice, finanțați generos de pă
rinții înduioșați de „ghinionul" 
odraslelor, încearcă să anticipeze 
cunoștința cu cetatea de studiu, 
strecurindu-se pe porțile ei de 
serviciu, luind prematur contact 
cu cafenelele și barurile de noap
te, forfotind in preajma turiști
lor veritabili, tirindu-și zilele și 
obosindu-și nopțile din distracție 
in distracție, nimerind, fără voia 
lor și cu banii munciți ai părin
ților in capcanele așezate la tot 
pasul de mirajul unei vieți fără 
muncă. De la trîndăvia incon
știentă și pină la faptul infrac
țional nu-i decit un pas și mulți 
îl fac acum, aminind sau pier- 
zînd pentru totdeauna accesul 
la mult visata viață universita
ră. Așa că, atenție la vacanțele 
„de consolare" !

DICȚIONAR
ETIC

COMENTAT:
AMINARE

care 
nele 
xistă 
fac tot ce le stă în putință pen
tru a sprijini școala.
cum există, pe alocuri, și un 
anume spirit birocratic 
terpretarea contribuției 
tarea unor ateliere sau labora
toare. Dar nu putem să nu ți
nem seama că resurse mate
riale ale școlilor, adesea, nu pot 
crește datorită unor cauze ce 
derivă din inseși dificultățile de 
conținut și de îndrumare ale 
pregătirii practice date elevilor. 
Deci. acest principal izvor al 
au'odotării — munca productivă 
trebuie să capete un temei Îm
bunătățit prin programă, prin 
meseriile abordate și prin mai 
buna calificare a Îndrumători
lor de atelier. Pentru că. intr-a
devăr. s-a făcut prea puțin de 
exemplu, pentru acei elevi de 
la Școala generală Pirteștiul de 
Jos carp la Fabrica de cherestea 
au confecționat grătare și lăzi, 
a'ică doar au bătut niște cuie ; 
chrtr da-ă prin această muncă 
s-au realizat niște sume de bani.

— Ce Întreprindeți pentru ca

I.T.B., instituția cu nume 
dintre cele mai rostite — in 91) 
la sută din cazuri fără 
voință — și cu servicii 
cele mai solicitate — și neono
rate în aceeași proporție, năs
cătoare de nevroze diurne și gu
vernatoare absolută a coșmaru
rilor nocturne, ne-a lipit pe ușa 
blocului niște... „chestionare". 
Cum am dori să călătorim, ce 
mijloace de transport preferăm, 
care ar fi observațiile și suges
tiile noastre în legătură cu ac
tivitatea I.T.B. etc. S-ar pă
rea că nu există mai mare dova
dă de atenție față de cetățeni !

Așa cum călătorim însă la ora 
actuală, azvîrliți dintr-un capăt 
în altul al mașinii de șoferi „cu 
temperament", obligați să le res
pectăm altora siesta, sau taifa
sul la cap de linie și să profi
tăm umili de capricioasa perin
dare a vehiculelor, așa cum ne 
întimpină dimineața mașina cu 
geamurile pictate de praf și 
scaunele nespălate cu lunile, așa 
cum ni se pretinde la fiecare 
drum o taxă suplimentară între 
5 și 15 bani de către o taxa
toare bosumflată și „fără mărun
țiș" etc., așa — sau pentru toa
te acestea — ideea „chestionare
lor" ni se pare de o sfruntată 
ipocrizie ! E ca și cum un co
pil de grădiniță, neinvățat încă 
să recunoască literele ar încer
ca să se strecoare intr-o facul
tate ! Ca și cum cineva ar pre
tinde să fie considerat student, 
înainte de a fi deprins măcar 
ALFABETUL 1 îndrăznim așa
dar, să aminăm răspunsul la 
modernele chestionare pentru 
momentul cînd cele mai elemen
tare reguli de funcționare a 
transportului public vor fi învă
țate și practicate de toți sala- 
riații întreprinderii. Pină atunci, 
la îndatoritorul „Vă mulțumim", 
cu care se încheie mostra de 
anticipație scriptică lipită pe 
geamul caselor noastre, nu pu
tem răspunde decit la fel de po
liticos : „Nu «veți pentru ee

„Aruncați unui animal flămlnd 
bucată de carne. Se va năpustio

asupra ei ți va inghiți-o într-o 
clipă. Chiar dacă îi e foame, un 
om va examina-o dacă e proas
pătă sau nu, iar dacă e supus 
ți prescripției unei diete el va 
ezita sau va refuza pur ți sim
plu s-o mănînce". Omului ii e 
propriu, deci, UN RAGAZ intre 
provocarea externă ți răspunsul

la ea. O clipă de reflecție des
tinată alegerii unei reacții po
trivite in fața unei solicitări, pe 
care Mihai Ralea — autorul rin- 
durilor de mai sus o numește 
„AMINARE" și o consideră 
in „Explicarea omului" drept’' „o 
condiție specifică a psiholo
giei umane". în această 
accepție, termenul acoperă un 
act CONȘTIENT și DEFINITO
RIU pentru fiecare din noi.

Cind a ajuns „amînarea" să se 
confunde cu „inconștiența" e 
greu de spus. Cum s-a întimplat 
lucrul acesta, se poale ghici. 
Unii gindesc mai repede, alții — 
somați să răspundă la aceeași 
solicitare — au nevoie de un 
timp de chibzuință mai lung. De 
la aceste obiective inegalități 
s-a ajuns la MENTALITĂȚI 
subiective ! „Amînarea" a deve
nit pentru o serie dintre noi, 
leneșa prelungire a timpului ne
cesar pentru formularea unui 
răspuns corect, dincolo de ră
gazul impus găsirii acestuia. 
„Știu ce trebuie să fac, dar fac 
mîine’. Sau peste o lună. Un an". 
Recurgem pentru exemplificare 
la actul cel mai răspindit — in 
zilele noâ.stt-e 'și ’mai definitoriu1» 
— pentru credințele și aspira
țiile noastre — MUNCA.

Dubii privind necesitatea re
plicării PRIN EFORT la solici
tările de obdin social — nu mai 
există. Teoretic. Practic se înre
gistrează pe alocuri inexplicabi- • 
le și nejustificate absențe din. 
cronica zilnică a muncii. Locuri 
albe pe graficul angajării noas
tre. Goluri. In fiecare s-ar cu
veni scris un nume, dar cine 
se obosește să alcătuiască evi
dența nimicului ? Asistenții _ la 
efort, cei care tărăgănează în- 
tîlnirea cu el sau ii m»rg Îna
inte ocolind drumul drept și a- 
lergind calea volutelor pericu
loase și triste, care îngrămădesc 
intre solicitarea vieții și răspun
sul la ea, kilometri d» potecă o- 
colită și llncedă sint. de fapt, 
cei care au determinat acel tran
sfer de sens, in virtutea căruia 
„amînarea" — la origine act con
știent și responsabil — a aiuns 
să se confunde eu INCONȘTI
ENȚA.

Grupaj alcătuit de
SOFIA SCORȚARU

după

in in
ia do-

Centrul civic al comunei Birca, județul Dolj.
Foto: GH. CUCU
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Timp-Țară, suitor, 
cere după cere, amplificat ecou. 
Timpul trecut, prezent și viitor 
incorporate intr-un suflet nou.

Să treci necontenit și să rămii 
deschis în ochii limpezi de hotar 
să poți privi prin orizont 
la cearcănul cadranului solar.

Să prinzi cu ochii ceru-nstelat din Miorița, 
sigur pe-adincul tău ivit dintr-o baladă, 
să treci de tine-n sus și, tot sporindu-ți vița 
a nesfîrșitului coloană fie-ți vatră.

Poetului-doar cintecul sonor 
la nesfirșit să-ți ducă devenirea, 
să-ți semene vecia in popor 
cum stelele pe cer nemărginirea.

RUSALIN
MUREȘANU

GRANIT
Aceasta-i piatra de urcuș 

Din neguri re-nviind cu-ncetul, 
Vrăjită'poate de Brăncuși 
Poate de Oltul, de Șiretul...

Că numai fluvii mari puteau 
Ca omul cizelări să deie 
Graniturilor care stau 
lntunecate-n curcubeie I

Coloană fiind fără sfirșit
Și vrind granitul dur să sune 
Un om urcă-n granit
Și virful Omul i se spune I

DE
Auziți și voi, prieteni, cum 
în pămîntul ros de-atita soare 
bate-un ceas tulburător și bun 
cu strămoșii mei pe minutare ?

Vai, ce frunze de metal curat 
îmi țîșnesc prin tălpile mirate 
de aceste cumpene ce bat 
orele de iarbă prin cetate I

Fiindcă ceasul grav de sub pămint 
taie-n simburi semnele supreme, 
el e orga fiecărui cînt,
el e jarul care naște vreme...

Trecuse prin veacuri de brumă 
De vinturi, de singe și dor

Taica de-ar fi să mai vină, 
Din somnul de veci, semnele

veacului meu 
Neînțelese-i vor fi, privirea bătrină 
Va căuta printre pietre mereu

De mingiiere pentru dorul de vatră, 
Chiar dac-a fost un cimp cu doi boi, 
Am să-i arăt in cetatea de piatră 
Floarea răsădită de noi
La loc de păstrare și dor, 
Cu rădăcina adîncă in
Cu miros de cer și izvor,

vatră.

Luminindu-i prin pietre 
Taica cel venit printre 
S-o simți insfirșit acasâ

privirea deasă, 
noi,
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REPORTAJUL NECESAR
Nu stă in intenția mea să 

aduc in discuție mai vechile 
puncte de vedere, îndreptă
țite ori nu, privind diferen
tele specifice ce se pot opera 
intre reportajul așa-numit 
literar și reportajul propriu- 
zis sau de presă, cum i se 
mai spune nu fără o ușoară 
maliție, superioritatea primei 
categorii părînd unora evi
dentă încă de la început. Pro
blema este oricum falsă, re- 

.. poriajui este unul, determi
nat ca gen, eventualele cla
sificări, posibile ce e drept, 
au valabilitate insă in ace
lași cadru, nu în afara lui. 
Cit. privește îndreptățirea is
torică a acestui fel de litera
tură sau, mai hine spus, de 
a scrie literar, ea este de
plină Ia noi și nu trebuie 
pentru a ști asta să coborim 
prea mult in timp, căutind 
acolo înaintași (i-am găsi), 
ajunge doar Sadoveanu și 
însemnările sale despre Do- 
brogea, de pildă. Diversifi
carea in gen este deci fi
rească și, de altfel, așa ceva 
se întîmplă și in poezie sau 
teatru, ba chiar acolo crite
riile devin mai rigide și mai 
discriminatorii fără ca nimeni 
să încerce să scoală o cate
gorie sau*alta din cercul în
chis al genului.

De ce se intimplă însă a- 
cest lucru cu reportajul, de 
unde nevoia de a adăuga ori 
de a scoate textului respee-

tiv calificativul literar ? Bin- 
tuie de la o vreme, ți nu 
numai printre oamenii de 
condei, o spaimă de locul 
comun și este firesc ca toc
mai reportajul să sufere de 
aceasta. Se uită însă că lo
cul comun este insăși una 
din virtuțile reportajului, a- 
proape un comandament, in- 
țelegind prin aceasta că scri
itorul de reportaj (alții scriu 
romane sau și una și alta) 
nu are dreptul să aleagă fap
tele de excepție cu orice 
preț, nu are dreptul să oco-

ÎNSEMNĂRI
Iească, ci csțe dator să redea, 
în măsura talentului și a 
pregătirii șale profesionale, 
totul, adică întreaga noastră 
lume socială.

Ce face dificultoasă abor
darea reportajului nu este 
absența senzaționalului, cit 
devalorizarea cuvintelor prin 
uzura lor repetată și de mul
te ori lipsită de răspundere 
de către autori care au con
siderat ei înșiși genul ea 
fiind minor și au scris la 
fel, și au scris prost și despre 
fructul pămintului și despre 
arderea înaltă a metalelor, 
construind șabloane literare 
care au mucegăit demult, dar 
a căror nocivitate persistă 
incă. Desigur, despre aceas-

tă demonetizare s-ar putea 
spune multe, s-ar putea chiar 
alcătui cu puțin efort și un 
mic dicționar de expresii 
considerate ca fericite și ca
re asigurau un succes sigur, 
trecind de la autor la autor, 
împrumutate dezinvolt și 
cedate fără regret, goale și 
reci (deși frumoase, cred eu, 
și adevărate) tocmai 
absența dorinței 
le foloseau de a 
ca, lepădindu-se 
fate ca de ceva 
Nu S-a Înțeles, și 
in primul rind acei care ar 
fi trebuit să înțeleagă adevă
rul elementar, că și repor
taj se poale scrie bine sau 
rău, cu vocație sau fără vo
cație. Mai mult, reportajul 
reprezintă, in ultimă instan
ță, pentru cel lie il lăc, un 
act de adeziune al scriitoru
lui la epoca sa„ prezența lor 
in cetate și Tn*-interesul ei. 
Trebuie înțelese lifhitele in 
care lucrează reporterul, o- 
bligația sa de a fi mai intîi 
cel care consemnează atent, 
iar abia mai apoi cel care 
comentează, asta neînsem- 
nind cumva că acestuia ii 
va fi vreodată străină miga
la de artizan a calofilulul, 
și dacă vreți, mindria aces
tuia în fața lucrului miini- 
lor lui.

prin 
celor care 

le revendi- 
de palerni- 
de rușine, 
autorii sint

OCTAVIAN STOICA

HIPERTENSIUNEA ARTERIALA LA
în condiții normale, valorile 

tensiunii arteriale sint supuse 
unor variații mici, condiționate 
de o serie de factori. La tineri, 
valorile normale ale tensiunii 
arteriale sint de 120—130 mm. 
coloană de mercur pentru ma
ximă și 70—80 mm. coloană de 
mercur pentru minimă. Odată 
cu vîrsta, cresc discret și valo
rile tensiunii arteriale. O ten
siune de 150 mm coloană cu 
mercur trebuie considerată nor
mală pentru virsta de 60 de ani. 
Alți factori ca digestia (după 
masă tensiunea arterială creș
te), somnul (scade în timpul 
semnului), emoții sau conflicte 
psihice aduc o serie de modi
ficări tensiunii arteriale, modi
ficări considerate fiziologice, a- 
dică în cadrul normalului.

O creștere pasageră sau con
tinuă a tensiunii arteriale con
duce la apariția unei stări pa
tologice cunoscute sub numele 
de hipertensiune arterială. Dacă 
la adulți și bătrîni hipertensiu
nea arterială se întilnește ca 
boală esențială, la tineri Întot
deauna prezența ei dă medicu
lui mult de gindit. Pentru că, 
aproape toate creșterile valori
lor tensiunii arteriale ascund in 
spatele lor o anumită boală. 
Hipertensiunea apare astfel ca 
un simptom în cadrul unei a- 
fecțiuni necunoscute. Investiga
țiile care se fac în aceste situa
ții sint multiple și de mare fi
nețe, necesitînd laboratoare și 
personal ultra specializat. în alte 
afecțiuni. însoțite de hiperten
siune arterială la tineri sint bo
lile de rinichi, mai ales nefri
tele cronice, bolile cardiovascu
lare și dintre ele îndeosebi in
suficiența aortică — afecțiune 
de obicei congenitală — unele 
boli endocrine cu tumori ale 
glandei suprarenale, hipertiroi- 
dism, boli hipofizare, după in
toxicații cu tutun sau alcool și 
in citeva afecțiuni cerebrale de 
origine inflamatorie, traumatică 
sau tumorală.

P.S., de 21 de ani, este trimis 
în clinică deoarece cu ocazia 
vizitei medicale pentru incorpo
rare i s-a găsit constant o ten
siune arterială care depășea 209. 
In aceste situații se cer întot
deauna investigații suplimentare 
care să depisteze cauza apari
ției hipertensiunii. Consultul 
clinic pune în evidență incă de 
la prima examinare prezența 
unui suflu in dreptui inimii. A- 
cest suflu se transmitea în par
tea superioară a abdomenului, 
un element foarte important în 
etapa ulterioară de investigații. 
Se practică arteriografia renală 
(o sondă introdusă pe cale ar
terială in aorta abdominală), ca
re arată o stenozare a arterei 
renale drepte și rinichiul mic
șorat de aceeași parte. Este sfă
tuit să se opereze. Dar amină 
intervenția pină de-abia Jupă

nice. Dacă se depistează cauza 
și se poate trata medical sau 
chirurgical se poate ajunge la 
rezultate spectaculare.

Dar iată un alt exemplu. O. L. 
de 29 de ani. Mă consultă pentru 
apariția la intervale inegale de 
dureri de cap Însoțite de puter
nice amețeli care ii dau senzația 
de prăbușire. îmi relatează un 
fapt foarte important pentru di
agnostic. De cite ori și-a contro
lat tensiunea arterială în timpul 
acestor crize a găsit valori foarte 
mari ajungind pină aproape de 
300. In afara crizelor, valorile 
erau normale. O astfel de hi
pertensiune oscilantă la o femeie 
tinără, pune în discuție prezența 
unei tumori endocrine. Prezum
ția inițială a fost confirmată de 
o serie de testări biologice, de 
investigații radiologice de spe
cialitate etc. care au arătat pre-

plin prezența. Cel puțin aparent. 
Deoarece la o analiză mai aten
tă, descoperim o serie de sem
ne apărute cu mult înaintea 
creșterii tensionale. Există o 
stare prehipotensivă, mai mult 
o înclinație spre viitoarea boală 
care apare la persoane tinere 
unde de multe ori hipertensiu
nea se întilnește întîmplător. Dar 
bolnavii au prezentat înainte 
o stare de oboseală nejustifi
cată, amețeli pasagere, palpita
ții considerate poate consecin
ța unei țigări sau a unei cafele, 
înțepături in dreptul inimii lua
te drept nevralgii, semne clini
ce trecute cu vederea. De-abia 
mai tîrziu, cînd încep să apară 
oboseală la eforturi fizice mo
derate. dureri in dreptul inimii, 
fără o cauză justificată, ame
țeli nelegate de un surmenaj fi
zic sau intelectual, vedere prin

DIN JURNALUL UNUI MEDIC
ce au început să apară o serie 
de semne clinice — dureri de 
cap, amețeli, zgomote in urechi, 
vedere prin ceață — care arătau 
că boala evolua. In acest timp 
tensiunea arterială nu a scăzut 
niciodată sub valorile găsite ini
țial. Peste un an revine, după ce 
făcuse și un accident vascular 
cerebral, din fericire remis des
tul de repede. Spre binele lui, 
această paralizie tranzitorie l-a 
speriat, solicitind cu multă in
sistență intervenția propusă. 
Sint peste 6 ani, de cînd îl ur
măresc după operație. Tensiu
nea arterială a revenit la valori 
normale, tinărul puțind să exer
cite o ocupație în aer liber, care 
ii cere suficiente eforturi fizice.

Observația pe care am descri- 
s-o, arată clar că de multe ori 
descoperim intimplător hiper
tensiunea arterială la tineri, 
înaintea apariției semnelor cli-

dr. VALERIU VEVERA
medic primar boli interne 

Spitalul clinic Fundeni

zența unei tumori a glandei su
prarenale stingi. Operația a fost 
urmată de rezultat imediat și 
tardiv foarte bun. Au trecut a- 
proape 10 ani de cind o urmă
resc. A avut și două sarcini 
bine tolerate. Lucrează intr-o 
muncă de birou, fără să mai 
prezinte nici unul din semnele 
clinice care 
„ii torturau

Am spus 
simptomele 
teriale apar
după ce boala și-a făcut

după expresia 
viața", 
mai înainte 
hipertensiunii
pregnante de-abia 

din

ei

că
ar-

ceață sau cu puncte negre sau 
puncte luminoase, dureri de 
cap de lungă durată, tulburări 
de memorie, pacientul iși dă 
seama că se petrece ceva anor
mal și solicită un consult. Aproa
pe întotdeauna in această fa
ză se găsește o creștere tensio
nală constantă, deci fără osci
lații de la o zi la alta, cu 
toate că incă se păstrează o ca
pacitate de muncă normală.

Alteori, din nefericire, cind și 
aceste semne sint neglijate a- 
fecțiunea evoluează Dutind duce 
la apariția unui tablou clinic 
și mai complicat, marcat de 
dureri de cap de lungă durată 
însoțit de grețuri și vărsături, 
o stare de slăbiciune și neliniș
te, pierderea temporară a ve
derii, mergind pină la pierderea 
cunoștinței, apariția de convul
sii.

D.D. — 29 ani. îl urmăresc de 
peste zece ani. La 19 ani i se

TINERI
pune diagnosticul de glomeru- 
lonefrită cronică. Valorile ten
siunii arteriale la început 140— 
150. Citește tot ce-i cade in mi
nă despre boala lui și pare in- 
șpăimintat. Ii atrag atenția că 
în această boală primul trata
ment il constituie repausul. Este 
unul din pacienții ascultători 
care mi-a demonstrat că ascul- 
tind sfaturile primite, se poate 
situa in afara oricărui pericol. 
Deoarece inactivitatea îl plicti
sea, l-am sfătuit să urmeze o 
facultate economică la cursuri 
fără frecvență. A terminat prin
tre primii. In orele libere pic
tează. In fiecare an urmează un 
tratament prin spitalizare. S-a 
reușit la acest tînăr un rezul
tat la fel de bun ca după un 
transplant de rinichi. Avind in 
vedere gravitatea bolii nu sint 
nici prea optimist dar nici 
curajat. Mă mulțumește 
schimb evoluția favorizată 
participarea conștientă a pacien
tului.

Am dat mai multe exemple, 
mai multe cazuri trăite deoare
ce am considerat că din fiecare 
au existat citeva semne clinice 
revelatoare de la bun început 
pentru apariția hipertensiunii.

Pentru tineri — incontestabil 
mai mult decit pentru adulți sau 
vîrstnici — este necesar un con
trol clinic foarte minuțios, 
apariția primelor semne de 
pertensiune arterială sau 
descoperirea intimplătoare 
creșterii valorilor tensiunii. 
Orice sfat cu privire la trata
mentul hipertensiunii arteriale 
la tineri este legat nu numai 
de medicație sau regim alimen
tar ca la virstnici, ci de trata
mentul cauzei care a determi
nat apariția ei. Acest tratament 
medical sau chirurgical trebuie 
întotdeauna individualizat. In- 
depărtind cauza din timp, se 
poate ajunge la bune rezultate. 
Rezultate care depind deci, de 
momentul descoperirii bolii cau
zatoare a hipertensiunii ar
teriale.

des- 
in 
de

la 
hi
de 

a
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CARE LUCREAZĂ

în luna decembrie 
trecut, 41 cooperative 
de producție din județul Argeș 
au hotărit să organizeze o aso
ciație intercOoperatistă de cre
ștere și îngrășare a tineretului 
taurin. Ulterior s-a întocmit o 
documentație pentru mărirea 
capacității prevăzute Inițial în 
proiect. întreprinderea va avea 
7 grajduri și'va fi dintre cele mai 
moderne din țară. Toate lucră
rile incepînd cu furajarea ani
malelor pină la eliminarea de
jecțiilor se execută mecanizat.
CONSTRUCȚIA VA FI TERMI
NATĂ CU ȘASE LUNI MAI 

DEVREME
marginea comunei Ca

se pot vedea înălțate 
de două hectare 
din prefabricate, 
a castelului de 
fito-sanitar, sta- 

ceea ce arată

CU ACEEAȘI
• La

• TOATE _
CRU, PRODUCTIVITATE RIDICATA • SINT 60 DE CONSTRUC
TORI DIN CARE... «0 TINERI • CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI 
- PROCURAREA MATERIALELOR NECESARE PE ȘANTIER • DE 
PRIMA URGENȚA - 260 DE TINERI PENTRU FERMELE ZOOTEH
NICE

compiexul zootehnic Căteasca - 60 de zile avans. 
LUCRĂRILE ATACATE ; LA TOATE PUNCTELE DE LU-

La 
teasca 
pe o întindere 
teren, schelete 
silueta înaltă 
apă, pavilionul 
ția de betoane, 
munca constructorilor de pină 
acum. Intrăm pe șantier. Aici 
observăm că toate lucrările sint 
atacate. Greul a fost realizat, 
adică turnarea fundațiilor la 
toate obiectivele ce urmează a 
fi construite. Ne întimpină in
ginerul Ștefan Delu care de trei 
luni este coordonatorul 
de la Căteasca.

— Mă iertați că sînt 
mașă ! Ziua, n-o mai 
vreo lună de zile. A 
timp călduros, care ne-a permis 
să atacăm toate lucrările. A- 
cum după ce au fost turnate 
în întregime fundațiile necesa
re ne este mult mai ușor. Spun 
aceasta deoarece mai avem de 
executat lucrările de suprafață. 
Pină in luna decembrie a a-

lucrării

fără că- 
port de 
fost un

cestui an, ne-am angajat să 
terminăm toate lucrările din 
perioada întîia, adică primele 
trei grajduri la care se mai a- 
daugă castelul de apă, centrala 
termică, filtru sanitar, forajele 
de apă și drumurile principa
le. Lucrările rămase le-am plă- 
nificat pentru primele șase luni 
ale anului viitor. Vrem ca la 
30 iunie 1974 să încheiem toate 
lucrările necesare acestei între
prinderi, ceea ce va fi o de
vansare cu șase luni față de ter
menul stabiiit inițial. La ora ac
tuală sintem în avans cu 90 de 
zile față de grafic, adică am 
executat lucrări peste plan în 
valoare de un milion lei.

— Cu cîți oameni ați realizat 
acest avans 1

— În total sînt 60 de munci
tori și 
cepuți 
nume : 
cinoiu, 
Vasile 
pa de 
Pantele Ignat, 
fierari betoniști, zidarii Glieor- 
ghe Cîrstea. Constantin Ionescu 
și mulți alții care lucrează zi 
lumină. în șantier le sînt asi
gurate condiții bune de cazare 
și masă. Un real ajutor l-am 
primit din partea beneficiarului. 
Nu există zi să nu mă consult 
asupra lucrărilor cit beneficia
rul, ba chiar mai mult ne-a a- 
jutat in procurarea unor mate
riale de mare importanță pen
tru șantier. La ora actuală dis
punem de tot ceea ce ne este 
necesar.

toți sint tineri, dar pri- 
și harnici. Iată citcva 
loan Vîlcu, Traian Mă- 
Ioan Palici. Constantin 

care fac parte din echi- 
dulgheri, Osip Damian.

Isofron Petrichi

Șantier de construcții de locuințe in orașul Slatina.

Foto : V. TOMASOFF

(Urmare din pag. I)

de

NEODIHNA INGINERULUI 
MANOLE

Pe inginerul Ștefan Manole,

directorul noii întreprinderi in- 
tercooperatiste’ l-am întilnit la 
comitetul județean U.T.C.

— Am venit aici pentru a dis
cuta cu tovarășul secretar Au
rel Băcescu probleme legate de 
asigurarea forței de muncă. 
Pentru noua întreprindere avem 
nevoie de 60 îngrijitori de ani
male plus încă peste 200 brațe 
pentru fermele zootehhice ale 
cooperativelor agricole asociate. 
Din discuțiile purtate reiese că 
s-au făcut cîteva angajări de 
brațe tinere pentru meseria de 
îngrijitor. Rămîne ca în conti
nuare comitetul județean U.T.C. 
să îndrume o nouă serie de 
neri spre această meserie.

Acum 
direcția 
consulta 
struirii 
în apropierea întreprinderii. A- 
cesta va fi in folosul celor 60 
de îngrijitori și desigur al ca
drelor tehnico-adrainistiațive. 
Apoi trebuie să asigurăm de pe 
acum hrana necesară animale
lor. întreprinderea dispune de 
35.000 hectare teren pentru baza 
furajeră. Deci trebuie să mo
bilizăm toate forțele cooperati
velor agricole asociate în ve
derea însămințării întregii su
prafețe cu culturi furajere. Do
resc mult ca odată cu termi
narea construcției să 
ce ne trebuie. N-am 
de spațiul verde din 
treprinderii. Vreau să 
mine acasă.

— Nu vă supărați, 
sinteți de loc ?

— De aici, din Căteasca.

li-

trebuie să merg 
agricolă pentru a 
asupra posibilității con- 
unui bloc de locatari

la 
ne

avem tot 
uitai, nici 
jurul in- 
fie ca la

de unde

OVIDIU MARIAN

șapte milioane tone 
brută și s-au folosit 

de stabilopozi, de cite 5 
tone fiecare turnate 
în volume imaginate

piatră 
25 000 
și 20 
beton 
constructorii noștri, brevetate 
orice invenție.

E suficient să reținem aici 
la construcția digurilor noului 
port Constanța, cu o capacitate 
de 51 milioane tone — de 3 ori 
cantitatea folosită pentru con
strucția 
portului 
pentru a ne da seama că aproxi
mativ trei sferturi din ceea ce 
e oază a oamenilor din ciclopici 
mașini plutitoare au ca act de 
naștere ultimul deceniu. Vîrsta 
nouă în vîrsta portului, deceniul 
ultim înseamnă ridicarea faimei 
acestei uriașe gări maritime la 
proporții continentale. Faptul nu 
surprinde. faima nu e întim- 
plătoare și nici ambiția unui re
cord sterț) in semnificații. Por
țile maritime ale țării au trebuit 
dilatate și consolidate in ritm 
cu economia din moment ce 
peste jumătate din volumul .de 
import-export al țării se face pe 
aici. Ritmurile de creștere a 
portului sint inseși ritmurile 
tării, articulațiile sint intime, țin 
de armonicile dezvoltării noas
tre planificate, științifice. Nu
putem să nu înregistrăm aici 
cele declarate de inginerul
Nicolae Zeicu, directorul Navro- 
mului. comandantul Comanda
mentului flotei maritime co
mpresie :

— Vom realiza anul acesta lin 
trafic care va fi cu 309 009 tone 
mărfuri mai mare decît preve
derile planului. Aceasta însem
nează că vom realiza un trafic 
de 20 de ori mai mare decit in

in 
de 
ca

că

tuturor obiectivelor 
pînă in anul 1944 —

anul 1938 și de peste 5 ori mai 
mare decît în anul 1960.

încheierea lucrărilor de extin
dere a portului spre sud și ex
tinderea mecanizării operațiuni
lor de derulare a mărfurilor la 
nivelul tehnicii celei mai avan
sate pe plan mondial vor duce 
la creșterea traficului portuar 
astfel incit. în anul 1980, el se 
va tripla față de anul acesta, 
urmind 
traficul 
crească 
1975.

ca pină în anul 1990, 
de mărfuri uscate să 

de 4,3 ori față de anul

rezultate notabile

Arături la C.A.P. Telești, județul Gorj.

Foto : GH. CUCU

CONSTRUCTORII DE MA
ȘINI DE LA ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHI
MIC PLOIEȘTI au expediat, 
Combinatului petrochimie de 
la Brazi, al șaselea oxidator 
de mare capacitate (care pi
nă acum se importa), ulti
mul din planul pe anul in 
curs, necesar în componența 
unei instalații ce se ridică 
aici. In același timp, colecti
vul combinatului a venit in 
sprijinul constructorilor exe
cutin'! in atelierele proprii 
mai bine de 130 tone utilaje 
— turnuri de cristalizare, 
schimbătoare de căldură, 
cuptoare de încălzire etc. — 
și alte prelucrări mecanice, 

al 
in- 

fost

Colectivului de muncă 
trustului de construcții 
dustrialc Ploiești i-au 
create astfel condiții pentru 
a pune in funcțiune cu 
zile înainte de termen 
capacitate.

Aceasta înseamnă un 
de producție evaluat la 
te 220 000 000 lei, care va 
vrată economiei 
încă din acest an.

45 de
noua

plus 
pes- 
fi li- 

naționale,

Un stagiar, un pensionar și un al treilea ce urmează să plece

Dar unde sînt ceilalți specialiști de care
are nevoie turnătoria din Cîmpina?

Adăpostit intre dealuri, se'în
tinde un șantier de dimensiuni 
cu totul inedite pentru orașul 
liniștit care este Cîmpina. E vii
toarea Turnătorie centrală.

Noul obiectiv se apropie in a- 
ceste zile cu pași rapizi de ter
menul fixat pentru inaugurare.

„O turnătorie se pornește 
greu" — este o vorbă veche a 
metalurgiștilor, justificată fie 
prin dimensiunile gigantice ale 
unei asemenea întreprinderi, fie 
prin complexitatea liniilor teh
nologice. sau mai precis prin 
amindouă. Pentru turnătoria 
cimpineană greutățile inceputu- 
lui sint accentuate prin fap
tul că un număr de 
de maximă importanță 
incă așteptate. Dar in 
de utilaje, aici mai 
ceva, poate mult mai de nein- 
locuit — experiența umană, 
în documentele de partid 
s-a subliniat nu o dată ne
cesitatea de a se trimite oameni 
cu experiență care să lucreze, 
măcar in perioada de început, 
in cadrul noilor obiective indus
triale. Ministerul (M.I.C.M.G.), 
prin direcția de personal și in- 
vățămînt, ne informează că, în 
acest sens, pentru turnătoria 
Cîmpina „au fost detașați un 
număr de 3 ingineri și 26—27 
muncitori calificați, categoria 
șasea, din care o parte sînt deja 
transferați".

Ne interesăm la fața locului.
— De muncitori de categoria a 

șasea și încă 26, 27 la număr

utilaje 
se lasă 

afară 
lipsește

n-am auzit nimic — ne, mărtu
risește surprins directorul tur
nătoriei. ing. Pompiliu Diaco- 
nescu. Nici detașați, nici trans
ferați...

Demonstrația nu e greu de 
făcut. în vederea asigurării ne
cesarului de cadre s-a întocmit 
un plan de școlarizare. Au fost 
pregătiți, in școli profesionale 
și prin calificare la locul de 
muncă, un număr de tineri, ci- 
teva sute, care au fost deja în
cadrați la turnătorie, sau vor fi, 
în următoarele luni. însă acești 
tineri 
bază, 
nimă.

au cu toții categoria 1 
experiența lor este mi--
Pregătirea începută la 

cursurile de calificare, se știe, 
trebuie continuată, perfecțio
nată la locul de muncă. 
Toți acești tineri trebuie îndru
mați, ajutați. De către cine? De 
către cei 26 sau 27 muncitori de 
categoria a șasea, care nu există 
decit in scriptele ministerului ? 
Problema se agravează prin ex
tinderea ei și asupra cadrelor de 
specialiști cu studii superioare.

— în urma aplicării decretu
lui 162, ne spune directorul 
turnătoriei, am avut mari spe
ranțe. Am așteptat să ne so
sească din minister, din centra
lă, acei specialiști de care aveam 
nevoie. Și ce e drept ne-au so
sit, dar, judecați și dumnea
voastră...

Au fost transferați din ordinul 
ministerului trei specialiști, s-au 
prezentat doi (al treilea, o ingi
neră, a declarat că „decît să vină

la Cîmpina, mai bine stă acasă") 
dintre care un economist de la 
Uzina „Vulcan" și un inginer de 
la Uzina de pompe. Cel din 
urmă, inginerul Petre Țapu, are 
o vechime de numai trei ani, 
este de meserie metalurg, insă 
după părerea directorului, tină- 
rul de-abia s-a familiarizat cu 
documentația, este prematur să 
i se încredințeze, chiar după in
vestirea de către M.I.C.M.G. cu 
titlul de „specialist cu experi
ență" pornirea unei secții a tur
nătoriei...

Centrala nu s-a lăsat nici ea 
mai prejos ' decît ministerul in 
întrajutorarea noii întreprin
deri, aflate în impas, și — 
probabil din exces de zel, sau in 
compensație — a transferat un 
specialist cu... foarte multă ex
periență. Inginerul Gh. Dumi
trescu are 61 de ani și 6 luni. 
Deci după legile în vigoare, pes
te o jumătate de an urmează să 
se pensioneze...

Ajutorul unui specialist este 
de neprețuit. Turnătoria a putut 
să simtă „pe viu" acest lucru. 
Din partea I.C.T.C.M.-ului a 
sosit la Cîmpina, detașat pentru 
șase luni, inginerul Ion Rădu- 
lescu, specialist în proiectare 
tehnologică, cu 11 ani vechime. 
Familiarizat cu problemele, Ion 
Rădulescu a trecut rapid la re
zolvarea unora dintre ele. Ast
fel, după cercetarea unui utilaj 
de determinare rapidă a ele
mentelor din fontă și oțel, in
ginerul a propus conducerii în-

treprinderii economii valutare 
substanțiale. în prezent, specia
listul. adevăratul specialist, om 
cu experiență și cu forță de 
muncă, a devenit unul dintre 
acele ființe omniprezente pe 
șantier, gata oricînd să ofere so
luții, să rezolve situații in apa
rență fără ieșire. Dar peste cî
teva luni, inginerul se va întoar
ce la munca sa...

Concluziile gestului de ajutor 
schițat de către minister și cen
trală le trage, cel mai in măsu
ră s-o facă, directorul turnăto
riei :

— Dacă tot au fost transferați 
niște oameni, mă întreb de ce 
n-au fost cei pe care-i aștep
tam ? Decretul 162 nu a fost da* 
pentru a oferi prilejul unor în
treprinderi să „scape" de un nu
măr de salariați sub pretextul 
„ajutării" altor întreprinderi 
aflate în impas. în felul acesta, 
nouă ni s-a completat pur și 
simplu schema cu oameni de 
care nu aveam neapărată nevoie 
și am fost puși in situația de
loc plăcută de a nu mai putea 
angaja specialiști, chiar dacă 
i-am găsi.

Și totuși ultimul cuvînt tre
buie să și-1 spună ministerul și 
centrala care au obligația să tri
mită neintîrziat la Cîmpina spe
cialiștii necesari fără de care 
nici o investiție nu poate fi 
realizată la termen și în condi
ții optime.

MONICA ZVIRJINSCHI

IN LANURI 
BĂTĂLIA

CONTINUĂ
(Urmare din pag,. I)

siliilor populare. Vom continua 
să inițiem acțiuni similare pen
tru a ajuta unitățile crescătoare 
de animale să-și îmbogățească 
rezervele de furaje pentru iar
nă. Mai ales că și în județul 
nostru tinerii zpotehniști se în
trec pentru depășirea producții
lor maxime de anul trecut“.

ai celor 20 de microcooperative 
agricole de producție', continuă 
să efectueze cu grijă loate lucră
rile de întreținere la culturile . 
ne care le-au semănat atit pe 
rele 100 hectare aflate in „pro
prietatea" unităților lor, cit și 
pe cele 300 hectare pe care le-au 
preluat pe bază de acord global 
de la cooperativele tutelare.

COVASNA : 3 500 de tineri 
pe ogoare

BOTOȘANI : Și acum, 
cu toate forțele, la arat I

în județul Covasna recoltarea 
griului 
Pentru 
acestei 
U.T.C.

este de-abia acum în toi. 
impulsionarea ritmului 

lucrări organizațiile 
au chemat la lucru pe

combine și pe mijloacele de
transport pe toți tinerii satelor. 
Au răspuns peste 3 500 dintre ei, 
1 500 fiind membri cooperatori, 
iar neste 2 000 . elevi și studenți. 
La Zagon, Cernat, Turia. Sîn- 
zieni, Catalina, Malnaș și în alte 
cooperative agricole de producție 

- tinerii adaugă realizărilor lor de 
pină acum din domeniul stringe- 
ri.l furajelor, pe cele din campa
nia de recoltare. Comitetele 
U.T.C. din majoritatea comune
lor organizează acțiuni de dună 
amiază si în zilele de duminică 
pentru stringerea finului de pe 
pajiști si finețe. Sint antrenați și 
membrii asociațiilor sportive să
tești precum și navetiștii. Ca ur
mare a recoltării ierbii de pe 
marginea șanțurilor, a locurilor 
necultivate, depozitele fermelor 
zootehnice din localitățile sus
menționate s-au îmbogățit, cu 
peste 400 tone fin.

Elevii școlilor generale, membri

Bucuros că ne poate anunța 
încheierea secerișului in județul 
Botoșani, tovarășul loan Drago- 
mir, prim-secretar al comitetului 
județean U.T.C,, a ținut să men
ționeze că o contribuție esenția
lă și-au adus-o cei peste 20 000 
tineri ai satelor care au răspuns 
la apelul unităților agricole de a 
da o mină de ajutor pe combi
ne sau la seceratul manual. în 
majoritatea cooperativelor a 
prins viață inițiativa „combina 
elevilor", care, așa după cum se 
și numește, arată modul in care 
s-au achitat de o îndatorire pa
triotică școlarii județului; S-a în
tocmit și o situație cifrică : tine
rii sînt autorii recoltării a peste 
5 000 hectare cu combinele și a 
peste 300 hectare cu secerile și 
coasele Cele mai mari suprafe
țe le-au realizat membrii orga
nizațiilor U.T.C. din Sulița. Vo- 
rona. Sania Marc, Frumușica.

Imediat, toate tractoarele care 
au fost angrenate la seceriș au 
fost înzestrate cu pluguri, tre- 
cindu-se la executarea arăturilor 
de vară. în cinstea zilei de 23 
August se va încheia și această 
lucrare.

încheierea Consfătuirii
inginerilor șefi ai C.A.P. din 
județele din sudul și vestul

■ v ■■ țarii
Vineri au luat sfirșit în Ca

pitală lucrările Consfătuiri) in
ginerilor șefi din cooperativele 
agricole de producție din jude
țele din sudul și vestul țării.

în cele
lucrările, ____
bătut intr-un inalt ’ spirit de 
răspundere și exigență sarcinile 
mari ale producției agricole 
Pentru anuI viitor și au fost

cinci zile cit au durat 
participanții au dez- 
—.. spirit, de

nești aflate în voiaj sînt legate 
cu fire de țară, închipuind ra
murile unui arbore care crește 
din ce în ce mai viguros, 
flota noastră
șie.

Dinamica 
participarea 
României la 
țional au pus in fața construc
torilor de nave sarcini mărețe, 
mobilizatoare. Actualul cincinal 
inaugurează o nouă vocație a 
Constanței : construcția de nave 
gigant. Vizita de lucru intreprin-

E 
in neobosită cărau-

economiei noastre, 
tot mai intensă a 
comerțul intern a-

in industria tradițională a con
structorilor de nave. Cifrele sînt 
și aici elocvente. A lansa la 
apă. la sfirșitul cincinalului 
două vase de cite 55 000 de tone 
cînd șantierul, șantierul naval 
a intrat în plin de-abia la sfîr- 
șitul verii trecute e, neîndoios, 
un record. Și că recordul va de
veni o realitate e, iară, neîn
doios.

— în timpul care s-a scurs de 
la deschiderea șantierului 
spunea șeful acestuia. Mihai 
Dulică, noi, constructorii a tre-

TIMP Șl DEVENIRE
reporter, fiu al acestor 
scria deunăzi că țara și-a 
aici un imens și mirific 

spre mare în mijlocul 
strălucește ca un dia-

Un 
locuri, 
ridicat 
balcon 
căruia 
mant cu mii de fațete, portul.

Dar nu numai atit !

De la două nave, cite aveam 
la terminarea războiului, 
azi pavilionul patriei flu

tură pe arborii unei flote de 61 
de vase, care unesc România, 
pe tainice cărări de apă, cu în
depărtate meleaguri ale plane
tei, alăturînd străvechile ținu
turi românești de nume cu stra
nii rezonanțe exotice : „Lupeni" 
merge spre Kokura. „Sălaj" că
tre Djakarta ; „Slatina" a pus 
cap-compas spre Point-Noire, 
„Dobrogea" se află la Hsing 
Kong... Există la un etaj al gă
rii maritime o „casă" a hărților. 
Pe un perete pe care se află 
desfășurată harta lumii, stegule- 
țele care închipuie vasele româ-

să în vara anului 1971 de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. este, 
în această privință un moment 
dintr-o mare istorie a construc
torilor români de nave. „în ju
dețul dumneavoastră — spunea 
atunci tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se prevede un pro
gram vast de investiții din care 
un volum important reprezintă 
dezvoltarea portului și a șantie
rului naval. Șantierul naval din 
Constanța arc sarcina ca pînă in 
1975 să construiască nave de 
G0 000 tone și. in același timp, 
să înceapă construirea unui vas 
de 150 000 tdw. Acestea sint 
sarcini mărețe, de înaltă răspun
dere...".

Și atunci, ca în repetate oca
zii, cuvintul secretarului gene
ral al partidului a mobilizat 
energiile, a declanșat o întrece
re contra-cronometru pentru 
realizarea unui veritabil record

buit să rezolvăm nenumărate 
obstacole care nu fuseseră pre
văzute. Au trebuit făcute siste
me complicate de drenaj, de fil
trare și protecție pe toată su
prafața docului uscat.

Ce este docul uscat ? 
escavare, practic sub 
mării, o vastă matcă, 
360 de metri și lată de 58 me
tri pe care vor fi asamblate 
părțile componente ale nave
lor. Radierul docului uscat 
realizat pe toată suprafața amin
tită va avea o grosime de 2 m 
beton puternic armat executat 
prin 60 000 m.c. de beton. Dar 
hala uriașă de realizare a sub- 
ansamblelor ? Dar instalațiile de 
maninulare necesare unui șan
tier de pe care vor fi lansați la 
apă giganții de oțel ?

Nu intimplător. muncesc aici 
cu prioritate tinerii, nu intim- 
plător șantierul este un șantier 
al tineretului. Romantismul

O uriașă 
nivelul 

lungă de

vîrstei și matematica construc
ției, vocația faptelor mari și 
frenezia unei atari și necesare 
ambiții economice, iată o lo
godnă perfectă realizată pe acest 
șantier, iată ceea ce explică de
vansarea celor mai aspre grafice 
de investiții stabilite pentru a- 
ceastă ctitorie industrială.

— Nu exagerez deloc — ne 
spunea tovarășul Nicolae Barbu, 
comandantul șantierului local al 
tineretului — că aici se dă zi și 
noapte o luptă indîrjită pentru 
devansarea termenelor, pentru 
ca angajamentul de a realiza la 
timp sarcina trasată de tovarășul 
Ceaușescu să fie îndeplinită 
exemplar. Sint echipe de tineri 
care acum, in plină vară, lu
crează, din proprie inițiativă 
pină noaptea tîrziu. Nimeni nu-i 
obligă, iotul e făcut din datoria 
lor de tineri comuniști care știu 
că aici se dă o bătălie pentru ca 
România să intre in rindul pri
melor zece țări care construiesc 
vase de un asemenea tonaj.

Desigur, Marea și Constanța 
sint, in conștiința celor mai 
mulți tineri, vis și romantism. 
Așa par lucrurile privind de 
sus, din balconul mirific înălțat 
de țară aici, la buza mării. Dar 
în interiorul acestei geografii 
frenetice, romantismul portului 
este o uriașă luciditate fără de 
care ar fi fost imposibil ca a- 
ceastă vastă cutie de rezonanță 
a țării, care este portul, să-i fie 
fidelă.

Căci adevărat oraș lingă ora
șul căruia i-a insuflat dragostea 
de viață lungă, cel mai mare 
port maritim al țării, și nu pes
te multă vreme, unul din ma
rile șantiere navale ale lumii, 
este parte din acest complex și 
dinamic portret al României 
socialiste.

U DARUIM 0 LOCOMOTIVĂ

r

(Urmare dim pag l)
— La început, 

Nicolae Stoica, 
pus să terminăm locomotiva 
in cinstea lui 23 ' _ 
parcurs însă uteciștii au ho- 
tiirît s-o predea mai devre
me, adică in cinstea 
lei minerului.

Fetru Trifescu, llie 
ha;, Glieorghe Pîrva, 
Sandu, loan Dobra — 
citori, Nicolae 
loan Ghiță, 
Cos tina, 
episoade 
munca de realizare a locomo
tivei.

— Inițiativa uteciștilor noș
tri — ne-a declarat inginerul 
Andrei Kiszely, șeful birou
lui producție — CTC — nu 
este izolată. Ei au mai exe
cutat, prin muncă patriotică, 
corfe de funicular, au decon- 
gesBonat în numeroase rîn- 
duri galeriile și au introdus 
material lemnos în abataje. 
Ceea ce iese în evidență de 
această dată este calitatea ex
cepțională a lucrărilor. Nu 
mă sfiesc să declar că loco
motiva cu nr. 41 este una 
din cele mai bune de la În
treprinderea minieră Barza.

— Acum e acum băieți I 
m-am adresat eu. Pe mina 
cui o etăți /

S-au privit întrebători unul

subliniază 
ne-am pro-

August. Pe

Zi-

Bara- 
I.oan 

mun- 
Berindei, 

maiștri, Mihai 
inginer, povestesc 
emoționante din

pe altul. Parcă le venea greu 
să se despartă de o așa minu
năție.

— Cel care-o primește — 
electricianul 
trebuie să 
mai multe 
de toate să 
pentru a ști

afirmă 
Pîroa 
nească 
înainte 
meșter 
exploateze. Trebuie, 
să fie de omenie, să-i poarte 
de grijă, așa cum i-am pur
tat noi. Și nu in cele din 
urmă, s-o folosească la capa
citatea maximă.

— Am găsit un astfel de 
muncitor] îi anunță Nicolae 
Stoica. O încredințăm me
canicului Ionel Nist-or de la 
raionul Valea Morii, utecist 
ca și noi. Șeful raionului a 
și venit s-o ducă...

— Vă promit — li se adre
sează solemn inginerul Nico
lae Oprea, membru al C.C. 
al U.T.C. —că Ionel Nistor, 
o va erpmata așa cum doriți. 

Puteți veni oricînd s-o vedeți...
Ușa depoului s-a tras brusc 

în lături. Pe linia ferata în
gustă și-a făcut apariția lo
comotiva nr. 41 care seînteia 
in bătaui soarelui. Băieții au 
urmărit-o cu privirile pînă 
cînd s-a cufundat în întune
ricul galeriei.

— Nu-i nimic I s-au îmbăr
bătat reciproc. Peste cîteva 
luni o să avem alta I

Tibviu 
îndepli- 

condiții: 
fie bun 
cum s-o 
, apoi,

l 
ț

i1 
\ 
\

ț

stabilite măsuri eficiente me
nite să ducă la realizarea unor 
recolte superioare. La primul 
punct al ordinei de zi a figurat 
cultura griului — analiza re
zultatelor dobindițe in acest an 
și adoptarea programului de 
cultură pentru noul an agricol, 
care prevede îmbunătățirea 
structurilor soiurilor și gene
ralizarea elementelor noi de 
tehnologie rezultate din expe
riența unităților fruntașe și a 
stațiunilor experimentale.

Participanții au analizat, de 
asemenea, modul de îndeplinire 
a programului de irigații și de 
aplicare a măsurilor antierozio- 
nale, folosirea orientărilor noi 
in dezvoltarea legumicuiturii, 
pomiculturii și viticulturii pe 
linia concentrării specializării 
și intensificării producției, apli
carea tehnologiilor moderne in 
zootehnie, perfecționarea orga
nizării și retribuirii muncii in 
acord global in cooperativele 
agricole, precum și a activității 
de conducere in agricultura 
cooperatistă, stabilindu-se mă
suri corespunzătoare.

în lumina indicațiilor recen
tei ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. au fost 
larg dezbătute și au fost stabi
lite măsuri operative pentru 
recoltarea și înmagazinarea in 
bune condiții a producției cul
turilor de toamnă, stringerea și 
inmagazinarea furajelor, pre
cum și pentru buna desfășurare 
a pregătirilor necesare în vede
rea realizării programului de 
producție in zootehnie.

Programele și celelalte 
suri tehnico-organizatorice sta
bilite vor fi dezbătute în cadrul 
consfătuirilor județene in ve
derea adaptării lor la condițiile 
specifice fiecărui județ și uni
tăți agricole pentru obținerea 
unor producții mari și cu cos
turi reduse in anul 1974.

mă-
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nsoțitorul ne face cunoscut că ne aflăm 
la o adîncime de 500 metri. încercăm 
să definim senzația pe care o simțim, 
dar nici o comparație nu este potrivită. 
Un aer rece, dens și pur ne împre
soară binefăcător după căldura toridă 
de la sunrafață. Chiar remarc :

— Parcă ne-am aila într-o bătrînă și prea adîncă 
pădure de brazi străbătută de rîuri răcoritoare.

— Impresia nici nu e atit de exagerată. Dimpo
trivă, este de părere inginerul Gheorghe Șuiei — 
există apropieri izbitoare. Ne aflăm intr-adevăr în
tr-o galerie susținută 
brad din care răzbește 
cioarele noastre, după 
cu ana rece și limpede.

Altcineva din grupul 
presia mea, cu un argument total:

— De fapt, chiar într-un codru, cum spuneți, a- 
dînc și dens ca peria, ne aflăm. Atît doar că e greu 
să-l delimităm, pentru că în urmă cu vreun milion 
de ani s-a transformat în cărbune și toată măreția 
uriașilor arbori o putem descifra acum, doar în 
strălucirea diamantului negru — cum ne place să 
numim cărbunele pe care-1 căutăm — și în tăria 
lui. Dar această admirație este cu adevărat sublimă 
doar în abataj, acolo unde scapără lumini din lo
viturile uneltelor.

de puternice trunchiuri de 
mirosul de rășină, iar la pi- 
cum vedeți, curge un pirîiaș

nostru vrea să întărească im-

Ajungem între timp la 
orizontul 14 și ne îndrep
tăm spre locul de muncă 
al unuia dintre cei mai 
vrednici mineri de la Pe
trila. O luăm pe galeria 
direcțională la ramificația 
cu sectorul doi și patru si 
după nici un sfert de oră 
sîntem la frontul — puț nr. 
9.

— Acum, ne atrage aten
ția Aurel Colda, secretarul 
comitetului U.T.C. pe ex
ploatare, coborîm la ori
zontul 14 A, situat la o 
adîncime de 560 m.

Ne îndreptăm apoi spre 
vest, coborîm pe puțul 12 
și iată-ne la destinație : 

’ orizontul 16, la aproape 
600 m de la suprafață. Tî- 
nărul Kadar Arpad 
care-1 căutăm este
vlăjgan de 25—26 de ani, 
viguros, frumos, deosebit 
de bine dispus. Un zîmbet 
permanent îi dezvăluie 
șirurile de dinți albi, să
nătoși. Ne prezintă oame
nii din brigada pe care 
o conduce: ~
Borș, Barabaș 
Petru Puian, 
Simota, Mircea Secrieru, 
Ion Mihalcea, Nicolae 
Santa, Kiș Karol. Vin la 
rînd apoi, de trei ori a- 
celași nume : Timofte 
Grigore, Costică, Ion — 
frați și prieteni nedespăr- 
țiți. Ne string mîinile în 
continuare minerii Ilie 
Moroiu, Szakosc Alexan
dru, Pop Iosif. Au ceva 
comun toți acești 
pentru că

pe 
un

Constantin 
Francisk, 

Gheorghe

Gheorghe Șuiei, șeful sec
torului :

— Și-au făcut deja an
gajamentul pe întregul 
an. Au excavat 943 m 
cubi steril peste plan, sau 
cu alte cuvinte, 90 m li
niari galerie în plus. A- 
ceasta însemnează că mi
nerii conduși de Kadar 
au cîștigat o lună în în
trecere, lucrînd acum în 
contul lui septembrie.

— Cum ai ajuns miner 
în Valea Jiului, îl între
băm pe tînărul interlo
cutor ?

— Lucram pe un șan
tier de construcții, își re
amintește Kadar, cînd am 
văzut undeva un afiș. Era 
o invitație pentru a îm
brățișa profesia de miner. 
Dar după ce l-am parcurs 
de citit, m-am întristat. 
Se cerea să ai 18 ani, ori 
eu aveam cu unul mai 
puțin. Am venit la Petrila 
și am încercat să mă 
„strecor", dar m-au găsit 
în neregulă la serviciu] 
personal...

Intîmplător prin apropie
re se afla inginerul Sche
ter Karol, pe atunci șef 
al sectorului 11, în prezent 
director al minei Uricani. 
I-a văzut ambiția și 
luat 
dere 
tăzi 
este 
cînd

— Ce 
care l-ai 
revenim 
bare.

— Ceva deosebit de 
tentant care mi-a stîmit 
dorința să mă fac miner. 
Nu-1 mai rețin întocmai, 
dar afară la fișierul ex
ploatării există unul ex
pus.

Cînd am ieșit l-am citit 
cu interes. Tînărul de a- 
cum 12 ani Kadar Arpad 
nu putea într-adevăr să 
refuze invitația la profe
sia de miner :

l-a 
pe propria răspun- 
în sectorul său. As- 

inginerul 
mai 
că

tineri, 
pentru că aproape toți 
sînt tineri : buna dispo
ziție, verva, convingerea 
că nici o greutate nu le 
poate sta în cale în reali
zarea angajamentului lot 
în cinstea zilei minerului 
și a celei de a 29-a aniver
sări a eliberării patriei.

— Care este acum si
tuația acestui angajament, 
îl întrebăm pe șeful bri
găzii ? Dar se grăbește să 

răspundă inginerul

Scheter 
convins ca ori- 

nu s-a înșelat, 
scria în afișul pe 

citit atunci — 
cu o nouă între-

Impresia după primul 
pare să fie mulțumitoare, 
spune buna dispoziție de 

chipul noului ortac.

lelalte
profil din rețeaua 
tralei cărbunelui.
răsfoit cu interesul pe ca-

Același ca și pentru ce- 
licee cu același 

Cen- 
L-am

BA BBA ȚI A

în
ex-

co-

Lumini și cărbune , mozaic în holul E. M. Petrila.
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ANGAJEAZĂ

muncitori necalificați bărbați, pentru lucrări mi
niere în subteran între vîrsta de 18—45 ani

REGIM DE LUCRU IN SUBTERAN : 
6 ore pe zi ;
SE ASIGURĂ URMĂTOARELE CONDI
ȚII :

I. SALARIZAREA
— In perioada de instructaj pentru subteran 

faza I de 10 zile se asigură salariu tarifar 
de 56 lei/post. După efectuarea instruc
tajului în perioada de acomodare în sub
teran se acordă un salariu tarifar de 63/lei/6 
ore — echivalent cu 1606 lei lunar.

— După perioada de acomodare în subteran 
beneficiază de un salariu de 76 lei/6 ore — 
echivalent cu 1912 leî lunar, iar cei ce se 
integrează direct în brigăzi la lucrările mi
niere în acord beneficiază de un salariu de 
84 lei/6 ore — echivalent cu 2142 lei lunar 
plus sporul de depășire a normei.

NOTĂ : Noii angajați care se obligă prin con
tract să lucreze cel puțin 3 ani în subteran la 
exploatarea minieră unde sînt repartizați, bene
ficiază de indemnizații de instalare nerambursa

bile în valoare de :
— 714 lei pentru cei necăsătoriți (minim)
— 1428 lei pentru cei căsătoriți, fără copii 

(minim)
— 2 142 lei pentru cei căsătoriți și au 
pii (minim).

n. CAZAREA 
PENTRU NEFAMILIȘTI, se asigură 
căminele muncitorești conf. I și II ale 
ploatărilor miniere contra cost în valoare 
de 60—80 lei lunar.

— PENTRU FAMILIȘTI, în funcție de po
sibilități li se asigură apartamente cu gra
tuitate de încălzire și chirie.

III. MASA
— La cantinele exploatărilor miniere con- 

tra-cost la prețul de 14 lei pentru 3 mese 
pe zi.

IV. CALIFICAREA
— După perioada de acomodare — munci

torii noi angajați au posibilitatea să se 
integreze la cursuri de calificare cu du
rata de 1 an organizate pe lîngă fiecare 

exploatare minieră, după care pot fi înca
drați ca mineri 4, cu un salariu de 97 lei/ 
6 ore — echivalent cu 2474 lei lunar.

V. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE : Se asigu
ră gratuit, iar cel de uzură cu 50’/o re
ducere

VI. ACTE NECESARE OBLIGATORII LA AN
GAJARE : — Camet de muncă și nota de 
lichidare dacă au lucrat în unități socia
liste

— Pentru cei ce nu au mai lucrat: adeve
rință de la Consiliul Popular din care să 
reiasă ultima ocupație. Extras de naștere, 
Certificat de căsătorie; Extrasul de naștere 
al copiilor ; Actul de studii (ultima școală 
absolvită) ; Buletin de identitate. Livretul 
militar, respectiv adeverința de recrutare, 
cu mențiunea scoaterii din evidență 
către Centrul Militar pe raza căruia 
miciliază.

— Cei interesați se vor adresa oficiilor de 
partizare a Forței de Muncă în raza căruia domi
ciliază, sau delegaților recrutori ai Centralei Căr
bunelui Petroșani

— Cheltuielile de transport pentru cei repar
tizați prin oficiile D.P.O.M.S. cu care C.C.P. are 
încheiate contracte de recrutare se suportă de 
Exploatările miniere din cadrul C.C.P.
NOTĂ: SE PRECIZEAZĂ CA EXISTA POSI
BILITATEA PENTRU FRECVENTAREA 
VAȚAM1NTULUI DE STAT DE TOATE 
TEGORIILE CA :

— Școala generală în toate localitățile din 
Valea Jiului

— Școala profesională în orașele Lupeni și 
Petroșani

— Liceu teoretic în localitățile : Uricani, Lu
peni. Vulcan, Petroșani și Petrila

— Institut de Mine pe lingă care funcțio
nează și secții de subingineri în orașul Pe
troșani.

de 
do-

re-

1N-
CA-

re-1 vor răsfoi cei hotă- 
rîți să-i treacă pragul la 
1 septembrie cînd va în
cepe un nou concurs de 
admitere :

LICEUL INDUSTRIAL 
MINIER PETROȘANI
— curs de zi
• Exploatări miniere
• Electromecanica minieră
• Instalații de automatizări

LICEUL INDUSTRIAL 
MINIER SĂRMĂȘAG — curs 
de zi

• Exploatări miniere
• Electromecanica minieră

Văii Jiului, pentru înde
plinirea exemplară a pla
nului, vor avea un concu
rent de temut. Stau măr
turie rezultatele lui de 
pînă acum, — lună de 
lună cu planul depășit — 
calitățile lui profesionale. 
Anul acesta a cîștigat tro
feul minerului pe exploa
tare.

Așa mineri se pregătesc 
în Valea Jiului. O mare 
parte dintre ei au absol
vit renumitele școli pro-

fesionale de la Lupeni și 
Petroșani sau alte școli 
din cadrul Centralei căr
bunelui. Și pentru că 
între 1—10 septembrie, la 
toate aceste școli profesio
nale ca și la liceele indus
triale miniere se va ține 
un nou concurs de admi
tere care-i interesează pe 
tineri, reamintim rețeaua 
unităților școlare' subor
donate Centralei • cărbune
lui Petroșani, cu meseriile 
pe care le pregătește :

GRUPUL ȘCOLAR MINIER LUPENI

1. Școala profesională — curs
Clase constituite cu promovați
•

Clase constituite cu promovați a 10 clase
• Lăcătuș de mină
2. Școala profesională 

muncă, înv. seral —

Mecanizator miner 
Electrician de mină 
Lăcătuș de mină 
Strungar
Mecanici utilaje construcții și terasamente

ucenicie la locul de

Clase constituite cu absolvenții anului școlai 
1972—1973

• Lăcătuș pentru construcții metalice
• Preparator mecanic de cărbune
3. Liceul industrial — curs de zi
• Exploatări miniere
• Electromecanică minieră

GRUPUL ȘCOLAR MINIER ANINA

— cerere de înscriere, certificat de absolvire 
a școlii generale în original sau copie de pe 
foaia matricolă a absolvenților de 9 clase și 10 
clase generale, certificatul de naștere în original 
și copie care se certifică de școală, certificat me
dical eliberat de circumscripția medicală la care 
candidatul este luat în evidență, buletinul de a- 
naliza sîngelui efectuat cu cel mult trei săptă- 
mîni înaintea înscrierii, rezultatul examenului ra
diologie pulmonar, efectuat cu cel mult trei luni 
înaintea înscrierii. înscrierile se fac pînă la 28 
august. Admiterea candidaților înscriși în școala 
profesională se organizează în perioada 1—10 
septembrie și cuprinde : examenul medical în 
zilele de 1—2 septembrie pentru absolvenții șco
lii generale de 10 ani și 2—3 septembrie, 'pen
tru promovați! clasei a VIII-a.

Elevii ai căror părinți domiciliază în alte lo
calități primesc gratuit cazarea și masa la că
minul, respectiv cantina școlii. în timpul instrui
rii practice ce se efectuează în unitățile miniere, 
elevii beneficiază de 20 la sută din salariul ce 
i se cuvine pentru munca efectuată care se de
pune la C.E.C. pe numele fiecărui elev, iar la 
absolvirea cursurilor devine posesorul carnetului. 
De asemenea elevii din alte localități mai benefi
ciază de gratuitatea transportului dus și întors 
de la școală pînă la domiciliu în perioada vacan
țelor. Fiecare elev are asigurat locul de reparti
zare în procesul de producție la absolvirea școlii. ■ 
După efectuarea unui stagiu în meserie de 3 ani, 
acei absolvenți care doresc și dovedesc aptitudini 
în meserie pot fi înscriși la școlile de maiștri, pot 
de asemenea să urmeze liceul seral sau fără 
frecvență, primind în acest sens tot sprijinul din 
partea întreprinderilor, deschizîndu-Ii-se astfel 
calea spre institutele de învățămînt superior. 
Absolvenții școlii profesionale care doresc a 
urma și liceul industrial, au dreptul de a se în
scrie direct în anul III de studii cu unele di
ferențe de examene.

Liceele industriale miniere formează 
cadre tehnice în specialitățile „Exploa
tări miniere", „Electromecanică minie
ră" si „Instalații de automatizare". In pe
rioada pregătirii teoretice. în afara disci
plinelor care se predau la liceele de 
cultură generală, elevii studiază nume
roase discipline cu caracter tehnic, di
versificate în funcție de specialitatea pe 
care o urmează.

în perioada de școlarizare, pentru a 
li se asigura condiții corespunzătoare 
de studiu și formare profesională, ele
vii beneficiază de o serie de drepturi 
materiale : bursă din fondurile de stat, 
în funcție de rezultatele obținute ia în
vățătură și de venitul părinților sau al 
tutorilor, în limita procentului de burse 
stabilit de forurile competente ; chel
tuieli de transport pentru perioada in
struirii practice în producție; elevii 
care efectuează practica în producție 
în altă localitate decît cea în care se 
află școala sau domiciliul stabil, pri
mesc pe toată durata acesteia, gratuit, 
alocația de hrană, cazare și cheltuielile 
de regie pentru cantină, conform nor
mativelor legale ; cazare în internatul 
școlii, în funcție de numărul de locuri, 
avînd prioritate elevii orfani, cei pro- 
veniți din plasament familial și din ca
sele de copii ; masa la cantina liceului, 
gratuit pentru elevii bursieri ; elevii 
nebursieri, care iau masa la cantina li
ceului, suportă cheltuielile reprezentînd 
contravaloarea hranei, precum și cota 
parte din cheltuielile de întreținere a 
cantinei. După absolvirea ultimului an 
de studii, elevii susțin examenul de ba
calaureat. Celor care promovează acest 
examen li se acordă diploma de baca
laureat, cu indicarea specialității pe 
care au urmat-o. Diploma obținută dă 
absolventului următoarele drepturi: în
cadrarea în producție într-un loc co
respunzător de muncă, în specialitatea 
pe care a urmat-o ; continuarea studii
lor în învățămîntul superior, în specia
litatea obținută la liceu sau într-o altă 
specialitate, după dorința absolventului. 
Concursul de admitere la liceele indus
triale miniere va avea loc între 1—10 
septembrie, înscrierea efectuîndu-se în
tre 15—28 august 1973, pe baza unei 
cereri însoțită de următoarele acte : cer
tificat de naștere în original și copie 
(copia se certifică de către liceu și se 
păstrează anexată la cerere, iar origi
nalul se restituie). Candidații proveniți 
din promoția-anului școlar 1972—1973, 
vor fi înscriși la concurs și pe baza a- 
deverințel de promovare a clasei a 
VIII-a. Concursul de admitere constă ■ 
din probe scrise și orale la limba ro
mână sau la alegere, fizică și matema
tică, din materia claselor V—VIII.

i

— Aș vrea să mai cu
noașteți încă un utecist cu 
care se mîndrește organi
zația, întregul nostru colec
tiv — ne propune Aurel 
Colda.

— Despre cine e vorba ?
— Se numește Marin 

Bîrsescu, ajutor de miner 
în sectorul I. Lucrează 
numai de 5 ani, dar încă 
de pe acum mineritul nu 
mai are pentru el multe 
secrete.

Un tînăr scund — prîs- 
lea sectorului, ne spunea 
însoțitorul —• dar phn de 
viață și inițiativă, respec
tat și respectuos, gata 
orieînd să sară în ajuto
rul colegilor, să vină cu o 
idee, cu o soluție pentru

bunul mers al producției.
— Mi-aduc aminte, — 

ne spune secretarul comi
tetului U.T.C. — citise nu 
de mult în ziarul local, un 
articol în care se vorbea 
despre acțiunile de mun
că patriotică ale tinerilor 
mineri de la Lupeni și 
m-a întrebat dacă n-ar 
putea organiza și ei într-o 
zi de duminică o acțiune 
de muncă patriotică în 
abataj. I-am dat răspun
sul afirmativ, după con
sultarea șefului de secție.

Marin Bîrsănescu care 
este și secretarul organi
zației U.T.C. și-a anunțat 
tinerii din echipa lor și 
aceștia au răspuns cu en
tuziasm- Aurel Colda le-a 
cerut să-1 primească și pe 
el în echipă pentru du
minica aceea. Au lucrat 
împărțiți în două echipe. 
La sfîrșitul celor 6 
cît își propusese să 
creze, au dat peste 
tone de cărbune.

— După muncă, 
Aurel Colda, am mers
preună la o bere. Marin 
era foarte mulțumit. Mi-a 
spus : „uită-te la acești 
băieți. Dacă aș avea zece 
ca ei, aș face o echipă 
care să lase în urmă pe 
Oricare alta din Vale".

Un gînd, o dorință care 
se va realiza fără îndoială. 
De curînd, Bîrsănescu a 
trecut examenul de mi
ner și nu peste mult timp 
i se va da o brigadă sub 
conducere. încă de pe 
acum toți sînt convinși că 
în întrecerea socialistă în 
care sînt prinși minerii

1. Școala profesională — curs de zi — 
Clase constituite cu promovați a 8 clase

•
• Lăcătuș de mină
• Preparator mecanic de cărbune
2. Liceul industrial — curs de zi
• — Exploatări miniere
• Electro mecanică minieră
• Instalații de automatizări

Mecanizator miner 
Electrician de mină

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
MOTRU
1. Școala profesională — curs de zi 
Clase constituite cu promovați a 8 clase

Mecanizator miner
Electrician de mină
Lăcătuș de mină 
Sudor 
Strungar
Electrician centrale stații și rețele

ore 
lu- 
300

reia 
îm-

e

2. Școala profesională — ucenicie la local i 
muncă, învățămînt comasat

Clase constituite cu absolvenții anului școlar 
1972—1973

• Lăcătuș mecanic în industria constructoare < 
mașini

3 Electrician centrale stații și rețele
4. Liceul industrial — curs de zi
• Exploatări miniere
• Electromecanică minieră
• Instalații de automatizări

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
CÎMPULUNG

de

de

1. Școala profesională — curs de zi
Clase constituite cu promovați a 8 clase
• **

•
Clase constituite cu promovați a 10 clase
• Lăcătuș de mină

Pentru admiterea în școala profesională indi
ferent de meseria aleasă, se primesc absolvenți ai 
școlii generale, avînd vîrsta între 15 și 18 ani, 
iar pentru mecanizatori mineri vîrsta între 15 și 
20 de ani. Aceștia vor prezenta la înscriere ur
mătoarele acte :

Mecanizator miner 
Electrician de mină 
Lăcătuș de mină 
Lăcătuș mecanic auto-moto

cunoaș-

sectorul 
fi găsit

Puri-

■— Nu putem părăsi 
subteranul înainte de a-1 
cunoaște pe Dumitru Pu
rice, — afirmă categoric 
secretarul comitetului 
U.T.C.

— Dacă într-adevăr nu 
se poate, hai să-1 
tem.

In drum spre 
VII unde poate 
utecistul Dumitru
ce, mecanic de locomoti
vă, tovarășul Colda ne po
vestește o întîmplare ie
șită din comun și care a 
dezvăluit curajul și ome
nia de adevărat comunist 
ale tînărului pe ' care-1 
căutăm.

— Venise Jiul mare, a- 
vea vreo trei metri adîn
cime — povestește el, tre
cuse peste mal. La un 
moment dat Dumitru Pu
rice a auzit din camera 
sa, în căminul tineretului, 
țipete și strigăt de ajutor. 
Un copil a fost luat de 
apă. Pe mal, femeile se 
agitau neputincioase, 
rau și cîțiva bărbați 
se pare că nimeni nu 
sea o soluție.

. Mitruț — cum îi zic
legii —- a sărit din pat, 
dezbrăcat cum era, a a- 
juns pe malul Jiului, a 
văzut primejdia și a plon
jat. Jumătate de oră s-a 
luptat cu valurile pentru 
a salva viața unui copil. 
Cînd a fost întrebat la ce 
s-a gîndit în momentul 
acela, comunistul Dumi
tru Purice a spus : „în- 
trebați-mă mai bine la ce 
nu m-am gîndit." Și am

e- 
dar 
gă-

co-

să vă spun : „nu m-am 
gindit la faptul că habar 
n-am să înot".

Nu s-a gîndit fiindcă 
n-avea timp. Trebuia sal
vat un om, cu orice preț 
și în ■ orice chip. De-abia 
cînd totul s-a terminat 
bine cineva i-a atras 
tenția că însăși viața 
fusese în primejdie.

Am ajuns la locul 
de muncă. Pentru însoți
torul meu era o surpriză 
neașteptată. Dumitru Pu
rice nu era mecanic de 
locomotivă, cum știa secre
tarul comitetului U.T.C., 
sau mai bine zis nu mai 
era mecanic, pentru că de 
cîteva zile intrase în bri
gadă ea miner. Explicația 
lui era tulburător de sim
plă : e o muncă mai po
trivită cu tinerețea și pu
terile mele.

Și din nou vine vorba 
despre înalta școală a 
muncii și educației comu
niste, care este Valea Jiu
lui.

— Această educație și 
pregătire — spune Aurel 
Colda — este obiectivul 
fiecărei școli din rețeaua 
noastră, care pregătește 
cadre pentru puternica 
noastră industrie minieră. 
Colegul de care vorbeam, 
ca și mine dealtfel, a 
urmat liceul industrial 
minier. Un liceu de cea 
mai mare actualitate și 
perspectivă.

Ni s-a oferit un pros
pect al Liceului industri
al minier din Petroșani.

— Ce însemnează din 
punctul dumneavoastră de 
vedere, a fi miner în Va
lea Jiului ?

— Mîndria de a mă 
afla într-unul din cele mai 
fierbinți sectoare și locuri 
ale industriei românești, 
angajat cu toată ființa 
mea, în ducerea mai de
parte a unei strălucite tra
diții muncitorești, pentru 
înflorirea patriei noastre, 
România socialistă — con
sideră tinărul Kadar Ar
pad. Urmez drumul tată
lui meu, fost miner și el, 
al altor comuniști care au 
dat renume Văii Jiului.

Pentru Dumitru Purice, 
a fi miner în Valea Jiu
lui înseamnă a te afla a-

colo unde bărbăția și mă
iestria profesională se con
firmă și descoperă în fie
care zi, în lupta tenace și 
pasionantă cu necunoscu
tul din străfunduri.

— După mine, ne răs
punde utecistul Marin 
Bîrsănescu — a fi miner, 
aici pe Jiuri, este sinonim 
cu a face parte dintr-unul 
din cele mai puternice de
tașamente ale clasei noas
tre muncitoare. A fi mi
ner în Valea Jiului — re
petă el — înseamnă a fi 
cunoscut și admirat de în
treaga țară spre care tri
mitem căldura și energia 
brațelor noastre, odată cu 
energia și căldura cărbu
nelui scos la lumină.

„Simbolul Văii Jiului", 
marchează intrarea în 
municipiul Petroșani pe 
defileul Bumbești — 

Livezeni.

„Purtătorul de lumină", 
metalo-plastie în orașul 

Petrila.

Lăcătușul miner Schmidt 
Ladislau este cunoscut 
printre minerii Văii Jiu
lui atit pentru vrednicia 
ini fn subteran cit și 
pentru marea sa dărui
re pentru artă. Cele trei 
lucrări : „Simbolul Văii 
Jiului", „Purtătorul de

lumini" șt „Lumină și 
cărbune", alături de alte 
zeci de asemenea lu
crări. înfrumusețează 
Valea și viața mineri
lor. ,.A fi miner In Valeu 
Jiului — spune el. și o 
dovedește cu prisosință 
— înseamnă a crea".

Pagină realizată de
ROMULUS LAL
Foto: EMILI.W DOBOȘ
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OMUL POLITIC,

SA VÂNTUL, CETÂ ȚEANUL

SIMBĂTĂ 11 AUGUST 1973

CANTEMIR
¥

„Tn privirea literară, dacă nu și în cea politică, Dimitrie Cante
mir va trăi cît însăși limba română. Critica poate, și va putea și de 

însă nici

și in binefacerile lui
acum înainte, a oborî mai multe din părerile sale, 
critica (nu) va uita că oricare început trebuiește slab și că începu
tul pus de domnitorul autor fu mai tare decît chiar s-ar fi putut 
aștepta".

B. P. HASDEU

precum 
vechi, 

oameni

— Viața și activitatea lui Dimitrie 
Cantemir au fost cercetate fertil și 
sub numeroase aspecte de către o ple
iadă de istorici, printre care se nu
mără A. D. Xenopol, Nicolae Iorga, 
Ilie Minea și P. P. Panaitescu, 
și de cercetători ai literaturii 
De asemenea, o serie de alți
de știință au scos in evidență în ulti
mii ani, noi aspecte privind concep
țiile filozofice ale marelui erudit mol
dovean. Vă rog, pentru început, să 
arătați ce anume gîndea Dimitrie Can
temir despre masele populare 
pre rolul lor în societate.

> multilaterală, 
țesătură a vieții 
Cantemir a fost totodată 
deși el a aparținut — și 
fi negat — lumii feudale. 

___ _ _________ domn și-a consacrat una 
din lucrările sale fundamentale, care i-a 
adus de altfel celebritatea, creșterii și 
descreșterii Imperiului Otoman, dacă a 
înțeles, deci, procesul de ridicare și de
cădere a acestui puternic, imperiu, in 
egală măsură el a văzut racilele societă
ții în mijlocul căreia trăia și a căutat re
medii. Nu se intrase însă tn etapa de des
trămare a feudalismului în Estul și Sud- 
Estul. Europei, condițiile economico-so- 
ciale nefiind încă deplin coapte în aceas
tă privință' și de aceea el a căutat soluții 
în cadrul aceleiași societăți. El nu ș-a 
putut elibera pe deplin de tutela religiei, 
deși scrierile sale dezvăluie evidente ten
dințe laicizante și tot astfel în sistemul 
său de gindire social-politică nu întreză
rea o înlocuire a orinduirii feudale. în 
soluțiile pe care le preconiza pentru a 
„însănătoși" societatea epocii sale, Can
temir a ținut insă seama, în mod evi
dent., de convingerile pe care și le 
mase privind unitatea de origine a 
mânilor și necesitatea dobindirii unui 
statut internațional pentru Moldova 
țial, dar și pentru Tara Românească și 
apoi in perspectivă pentru întregul popor 
român. Despre „nedezrupta continuație" 
a acestuia — afirmînd că „niciodată pi
ciorul din hotarele sale afară nu ș-au 
scos" — el scrisese, ca și despre o trecută 
unitate a sa, atunci, de exemplu, cînd 
evocase plastic lipirea sa de solul stră
moșesc în greaua perioadă a migrației po
poarelor.

— Cum evoluează această concepție 
in opera lui, in special în „Istoria 
Ieroglifică", „Descrierea Moldovei", 
„Hronicul romano-moldo-vlahilor" și

— Personalitate 
gind complicata 
și temeiurile ei, 
un om modern, 
lucrul nu poate 
Daca cărturarul

și des-

înțele- 
sociale

for- 
ro- 

nou 
ini-

cum se concretizează ea in practică ?
— Gîndirea social-politică a lui Cante

mir nu a foșt imuabilă, ci a trăit un pro
ces de evoluție și de 
de altfel în scrierile 
oadă, cînd a deținut 
lui. Accentele critice 
ierimi sînt cele mai 
ieroglifică.

clarificare, reflectat 
lui și, într-o peri- 
domnia, în faptele 

la adresa marii bo- 
___  ___ evidente In Istoria 

ieroglifică, cind el denumește pe marii 
boieri „țigănii" și cind afirmă că aceștia
„intr-o zi singe de nu vor vărsa și moar
tea nevinovatului nu vor gusta, a doua zi 
perirea sa fără greș o știu". Hrănindu-se 
„din vărsarea sîngelui nevinovat" și ex- 
ploatind poporul — expresia sa sugestivă 
tn această privință fiind „rade solzii peș
telui" —, marii boieri sînt aspru condam
nați, iar țăranii deplinși în această operă 
politică a lui Cantemir. Ostil este el la 
adresa acestor mari boieri și în Descrie-

mizerie, aproape fără voia lor". în Hro
nicul vechimii romano-moldo-vlahilor, 
cel ce recunoștea în Istoria ieroglifică că. 
tatăl său — Constantin Cantemir — fu
sese „din părinți oaie", deci de origină ță
rănească — ceea ce nu va mai recunoaște 
In alte lucrări — domnitorul cărturar se 
împotrivea apăsării țărănimii și exploa
tării „lacrimilor" acesteia. Dar, la Cante
mir nu era vorba doar de afirmații „pe 
hirtie", ci de o concepție care în linii ge
nerale este aceeași și pe care el a început 
a o concretiza. In parte, în timpul dom
niei sale, cînd a căutat a limita puterea 
boierimii mari, a redus impozitele și a 
acordat ușurări negustorimii și mazililor, 
boieri mici, fără slujbe.

— Cum vedea Cantemir progresul 
social în Țările Române ?

Convorbire cu

DAN BERINDEI,
secretar al Comitetului Național 

al Istoricilor.

rea Moldovei. „Mai că nu se poate spune, 
scria el, ce oameni îngrozitori sînt ridi
cați prea adesea la cele mai înalte dem
nități. De aceea, între boierii de treapta 
cea mai înaltă vei vedea deseori oameni 
trufași, disprețuitori, lipsiți nu numai de 
pricepere în cirmuirea țării, dar și de stă- 
pînire de sine în purtări...". Deși in Hro
nicul vechimii romano-moldo-vlahilor 
accentele critice la adresa boierimii sînt 
puse în surdină —- și lucrul se explică 
prin relațiile pe care Cantemir le avea în 
acel moment cu marea nobilime rusă — 
ele continuă Să existe, ca și accentele de 
simpatie la adresa țărănimii. în Istoria 
ieroglifică, cărturarul consideră pe țărani 
„albine din știubee". El se ridică fățiș îm
potriva șerbiei, a veciniei, infățișin- 
du-ni-se deci ca un precursor al refor
melor realizate pe acest tărîm peste pa
tru decenii de Constantin Mavrocordat. 
în Descrierea Moldovei, Cantemir critică 
aspru transformarea răzeșilor în vecini 
prin abuzul și sila boierilor. în aceeași lu
crare, de altfel, el scrie răspicat : „Din
tre toți muncitorii de pămînt, oricîți sînt 
pe lume, ași spune că țăranii moldoveni 
sînt cei mai nefericiți, dacă rodnicia pă- 
mintului șl a recoltelor nu-i salva de la

— încrezător în forța rațiunii, animat 
de simțămîntul necesității unor schimbări 
în organizarea statală feudală, conștient 
de începutul decăderii Imperiului Oto
man, Cantemir a fost preocupat necon
tenit de gîndul-instaurării.-unei noi forme 
de guvernare .care,. în limitele, orinduirii 
feudale, căreia îi r|rnînea .tributar, tre
buia să asigure progresul. Această formă 
era aceea a unei monarhii absolute lumi
nate. în cadrul căreia puterea nobilimii — 
respectiv a boierimii — în Țările Române 

4irma a fi îngrădită, sprijinindu-se mica 
boierime, răzeșimea și chiar țărănimea 
dependentă. Cantemir voia marea boie
rime redusă la o colaborare supusă ; 
domnia ereditară și absolută urma să fie 
instrumentul principal de guvernare, căr
turarul susținînd chiar că în trecut pre
decesorilor săi nu le lipsise „nici o pre
rogativă a puterii absolute cu care se 
mindresc principii cei mari". El credea în 
progres și în binefacerile lui și înțelegea, 
totodată, să întemeieze noua domnie au
toritară pe independența țării față de 
Poartă și pe asigurarea situației ei de 
sine stătătoare și față de țarul în care 
Cantemir vedea un aliat, un „eolegat", 
adică un prieten, care trebuia să respecte 
integritatea teritorială a țării sale și să 
sprijine pe domnitorul moldovean în si
lințele sale fără a-i leza drepturile suve
rane de „samoderjeț" (singur stăpînitor). 
Este neîndoielnic că în cadrul unui nou 
statut internațional și pe bazele sociale 
reînnoite, Moldova — și probabil și Țările 
Române în general — urma să cîștige noi 
poziții pe scara progresului uman.

VADUVA-POENARU

E vhn: xcjii

Deschizător

Pagină de titlu, in limba greacă, 
purtînd semnătura voievodului 

Dimitrie Cantemtr.
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începutul Prefeței latinești din 
manuscrisul Hronicului.

repu- 
europea- 

Dimitrie Can
temir sc înscrie in 
galeria acelor perso
nalități viguroase ale 
renașterii, care, prin 
contribuția operei lor 
de vastă erudiție, au 
îmbogățit patrimo
niul cultural al uma
nității.

Ca om politie, el a 
fost un cutezător 
care a uimit pe con
temporani și a lăsnt 
fapte pilduitoare ur
mașilor săi.

Inițiativele sale po
litice s-au produs în 
împrejurări care nu 
întotdeauna i-au fost 
favorabile. De aceea 
figura lui Cantemir. 
ca om politic, este 
greu de zugrăvit In- 
trucit el a trecut 
prin situații deosebit 
de contradictorii în- 
tr-un interval destul 
de scurt, timp in 
care s-a aflat in 
scaunul Moldovei. în 
ciuda acestui fapt, 
activitatea sa politi
că se prezintă ca un 
tot unitar. Cantemir 
reușind să imhine 
strălucit ideea eu ac
țiunea politică, inves
tigarea teoretică cu 
demersul practic, iar 
pentru a-i ințelege 
mai bine opera sub 
aspectul politic, tre
buie analizate atit 
lucrările sale scrise, 
cit și activitatea 
ea om și domn 
Moldovei.

Bun cunoscător

sa 
al

al

Imperiului Otoman, 
datorită existenței 
vitrege pe care a 
trebuit să o îndure, 
trăind mult ca pri
beag la Constantino- 
pol, Dimitrie Cante
mir și-a dat seama 
de slăbiciunile și li
mitele structurii a- 
cestui stat expansio
nist. Cercetări spe
cializate în legătură 
cu organizarea eco
nomică și socială a 
unui asemenea vast 
imperiu se făceau 
necesare în acea vre
me, spre a se putea 
găsi soluțiile cele 
mai optime pentru 
Înfăptuirea unui mă
reț ideal politic : 
emanciparea țării 
sale de sub domina
ția otomană. Așa a 
apărut „Istoria creș
terii și descreșterii 
Imperiului Otoman". 
A încercat să pună 
in practică ideile sale 
generoase, atunci 
cind s-a ivit prile
jul, în timpul dom
niei sale, după o a- 
dîncă documentare și 
după amănunțite cal
cule istorice. De ace
ea în anul 1711, a 
rupt legăturile eu 
înalta Poartă și s-a 
alăturat Rusiei, 
baza unui tratat care 
recunoștea drepturile 
tării sale. Actul lui a 
fost rezultatul unei 
adinei reflecții, rodul 
unor meditații pro
funde. chibzuind asu
pra căilor potențiale 
cele mai nimerite, 
pentru împlinirea u-

nui ideal politic 
un elevat patriotism 
— libertatea și inde
pendenta țării.

Cantemir a aruncat 
totul intr-o singură 
balanță, emanciparea 
țării și dorința de a 
ridica la o viată 
nouă poporul. în-

entre rarmee 
Turcs ct celle 
Moscovites pendant 
l’annâe 1711". subli
niază aportul lui 
Cantemir Ia desfășu
rarea războiului. Au
torul anonim, un 
martor ocular fran
cez, apreciază că

de drum
in științele

politice
în

cleștarea de la Slă- 
nilești a foșt in a- 
cest sens temera
ră.
încleștare 
meni inedit, 
perit de curînd 
către profesorul 
mân Gheorghe Bul
găr la „Arhives 
tionales de 
cu titlul 
de ce qui ș’est passe

sens
Despre această 

un docu- 
dcsco- 

de 
ro-

na- 
France", 

..Relation

sfirșitul n e f e r i e i t 
pentru trupele alia
te (ruso-moidovene) 
s-ar fi datorat sub
estimării puhoiului 
turcesc, faptului eă 
„pregătirile nu au 
decurs cum trebuie, 
că s-au întimplat a- 
numite întirzieri".
Acțiunea la care s-a 
angajat Cantemir

înțelegea câ pentru a
FĂURI U ȚARĂ DEMNĂ ESTE
NEVOIE DE OAMENI DEMNI
C

ultura noastră uma
nistă oferă nu
meroase exemple îh 
care dezbaterile 
despre natura uma
nă s-au axat în ju
rul unor preocupări 

majore privind încrederea omu
lui în rațiune, în capacitatea sa 
de cunoaștere și acțiune. Prime
le idei asupra problematicii u- 
mane le întîlnim în folclorul nos
tru, unde descoperim adevărate 
meditații asupra unei condiții u- 
mane în plin proces de afirma
re a potențelor sale creatoare, 
în lupta cu tot ceea ce ar înx 
cerca s-o îndepărteze de esența 
sa. O etapă importantă în înțe
legerea adevăratului umanism 
românesc o reprezintă insă cro
nicarii și învățații noștri din se
colele XVI—XVIII. Acum se 
conturează o eoncepție proprie, 
originală, am putea spune, dacă 
ne gîndim de pildă la Dimitrie 
Cantemir, asupra omului ca 
individ ce trăiește într-o colecti
vitate social-umană. Totodată, 
la Dimitrie Cantemir încep să se 
întrevadă germenii unei con
cepții antropologice și etice. 
Ideile general-filozofice privind 
problematica umană, pe care 
opera lui Dimitrie Cantemir le 
dezvoltă într-un mod original, 
depășesc în multe privințe idei-

txz-

le anterioare prin forța lor de a 
da expresie unor realități social- 
umane ale poporului și țării 
sale, dar și prin caracterul lor 
de a aspira la universalitate, de 
a se constitui ca autentice 
lori umaniste universale.

In opere ca Divanul sau gîl- 
ceava înțeleptului cu lumea, Is
toria ieroglifică sau în Scrisoare 
către contele Golovkin întîlnim 
concent-ate principalele sale 
idei umaniste, în care condiția 
umană apare conturată în linii
le ei esențiale. Divanul sau gîl- 
ceava înțeleptului cu lumea cu
prinde, mai ales în prima parte 
a lucrării, elemente care pot con
duce spre fundamentarea unei 
morale laice. Aici este eviden-

Z

„D. Cantemir a ră 
mas 
de
om

și în locuri atît 
depărtate un 
al țării sale".
N. IORGA

lării existenței unei ființe uma
ne pentru ca-e raționalitatea 
devine criteriul fundamental al 
oricărei judecăți și aprecieri mo
rale.

In manuscrisul lucrării Loca 
obscura,~ ideea raționalității și 
a libertății umane depășește sfe
ra îngustă a dogmatismului re
ligios, cu toate că această lus 
crare își propune să apere orto
doxismul creștin. Cantemir dez
voltă aici o idee în cea mai bu
nă tradiție iluministă, și anume 
ideea omului bun „de la natu
ră : „Toți oamenii s-au născut 
în mod egal buni de la natură ; 
numai după naștere, prin con
vorbiri rele sau prin lipsa con
vorbirilor pioase și a învățătu
rilor bune ei pot contracta mo
ravuri rele". Cantemir lega a- 
ceastă idee de încrederea în pu
terea educației, care poate avea 
un rol transformator al „naturii" 
umane.

In concepția umanistă a 
Cantemir reține atenția și con
turarea unui concept etic

lui

cu toate că 
moment pe 
hotărau des- 
mai multor 

Domnitorul 
decep-

a luat astfel un curs 
nedorit, 
în acel 
Prut se 
linele 
domnii,
moldovean, 
ționat în planurile lui 
politice, a fost nevoit 
astfel să-și părăseas
că țara uimind exi
lul în Rusia, dar păs- 
trînd mult timp încă 
vie speranța reluării 
puterii politice. A 
continuat lupta prin 
scrierile sale, afir
mînd cu tărie și con
secvență drepturile 
și descendența ro
mană a poporului 
său.

Ideile 
au fost 
lucrări 
cum sînt : 
Ieroglifică", 
pretarea naturală 
monarhiilor", 
Iui Constantin Cante
mir", „Hronicul ve
chimii romano-mol
do-vlahilor", „Des- 
criptio Moldaviae" 
etc. în „Istoria iero
glifică" Cantemir ex
pune ideea realizării 
unei autorități cen
trale. întruchipată în 
domnia unui monarh 
luminat, idee a cărei 
înfăptuire practică ar 
fi însemnat un pas 
înainte in comparație 
eu slarea anterioară 
(domnia aristocrati
ci). El justifică, iot 
aici, răscoalele ță
rănești, situindu-se 
împotriva șerbiei și 
a tendinței acapara
toare a boierilor, a-

sale politice 
înfățișate in 
de prestigiu 

„Istoria 
„Inter- 

a 
„Viața

firmind : „ea unde 
pravila in silă și in 
tărie, iară nu in 
hună socoteală și 
dreptate se sprijină, 
acolo nici o asculta
re a supușilor trebui
toare nu este". în 
acțiunea pentru rea
lizarea unei puțeri 
centrale, după cum 
reiese din lucrările 
sale, Cantemir pre
vedea și înfăptuirea 
unei reforme, pre
cum și impunerea u- 
nei politici financia
re prin care să atra
gă mănăstirile, lăca
șurile sfinte, dar și 
cîștigarea unor cate
gorii sociale mijlocii, 
mica boierime, țără
nimea și orășenii de 
pildă.

Spirit renascentist, 
de formație enciclo- 
pedistă, Dimitrie 
Cantemir reprezintă 
una din cele 
tnalte culmi de 
dire ale vremii 
El a deschis noi 
spectlve de dezvol-

numeroase 
domenii ale științei. 
Și așa cum in socio
logie, geografie, lite
ratura socială el este 
considerat precursor, 
la fel și in știința 
politică, după cum o 
atestă faptele, el 
poate fi prezentat ca 
un vțritabil deschi
zător de drumuri.

tare in

mai 
gîn- 
sale. 
per-
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tă în primul rînd o tendință 
raționaliști}. Omul apare drept o 
flintă rațională, demnă, care are 
o înclinație firească pentru a face 
binele și a Îndepărta răul.

Asemenea invitației socratice 
a cunoașterii de sine, Dimitrie 
Cantemir postulează, ca un pre- 

cunoaște- 
.... ...' .... i* 
demnitatea, 

cinstea apar drept rezultate ale 
demersurilor rațiunii spre 
noașterșa de sine, in timp 
nevrednicia este de domeniul 
„poftelor" trupului. Omul este 
însă dator să se conducă după 
„îndemnurile" rațiunii: „Soco
teala dreaptă și întriiaga pre 
greșitoarea poftă să o stăpînieas- 
că".

In Istoria ieroglifică medi
tației teologice i se îngustează 
tot mai mult terenul în favoarea 
meditației laice. Sînt cuprinse 
aici diverse idei umaniste care-l 
situează în rindul umaniștilor Re
nașterii. Se remarcă eu deosebi
re capitolul X, unde sînt concen
trate considerații asupra demnită
ții umane, de la locul omului în 
ierarhia viețuitoarelor și pînă la 
menirea lui pe pămînt. O idee 
deosebit de importantă pentru 
înțelegerea „respirației" gene- 
ral-filosofiee a gîndirii lui Can
temir este aceea care postulează 
că omul este o ființă care are 
conștiința scopului și este ca
pabil să discearnă între scopuri
le bune și cele rele. Pupă ex
presia plastică a lui Cantemir, 
omul are „din ceputul luciului 
socoteala sfîrșitului" (adică a 
scopului). In Istoria ieroglifică 
întîlnim o mai mare desprinde
re de morala religioasă și în 
sensul că problemele omului do- 
bîndesc 
liberală de prejudecățile dogmei 
creștine, 
cipează 
în jurul lihe'tătii morale, care nu 
poate exista în afara nostu-

Cantemir postulează, 
cept moral universal, c 
rea „vredniciei" și „nevredniciei' 
omului. Vrednicia.

furarea unui concept etic mai 
larg ți anume acela de conștiință 
morală, care circula în scolasti
ca evului mediu sub diferite de
numiri. In Scrisoare către con- 
tele Golovkin . este evidențiată 
însă și distincția între cele două 
nivele ale conștiinței morale: g) 
sensul restrîns, care ar 
drept scop memoria 
bune și -ele ; b) sensul 
înclinație constantă a 
spre înfăptuirea binelui.

Ca înflăcărat patriot, 
Cantemir își aonsacră 
parte a operei sale. 
liberț’He

faptelor 
larg, de 
rațiunii

fii

ce

o tratare mai largă, e-

Considerațiile sale ânti- 
discuțiile de mai Urziți

Dimitrie 
p mare 

ideilor de 
și independență na

țională a poporului român. De 
fapt, întreaga sa oneră este pă
trunsă de idealurile unui uma
nism civic si patriotic, pus în 
slujba eliberării patriei de sub do
minația străină. De remarcat 
este faptul că domnitorul mol
dovean ește preocupat de stabi
lirea unor principi! civico-etice 
care să contribuie la mai buna 
conducere a treburilor țării, pro- 
ptinînd în acest sens principiițt 
, folosului de obște". Aceasta în
semna că Dimitrie Cantemir a 
ridicat la rangul de vflncipiu un 
anumit model de conduită — de
votamentul pentru binele țării 
— pe ca-e trebuie să-l adopte 
toți aceia care se ocupă într-un 
fel sau altul cu treburile publi
ce.

In concluzie, afirmarea ideitor 
umaniste în opera lui Dimitrie 
Cantemir apare într-o strinsă le
gătură cu accentuarea desprin
derii științei de teologie și, în 
particular, odată cu orientarea 
tot mși accentuată a savantului 
român spre o dezvoltare de sine 
stătătoare a unor discipline pre
cum istoriografia, etnografia, 
geografia etc.

Umanismul lui Cantemir. afir- 
mat, intr-o epocă în care abia 
sp criital'.znu valorile originale 
ale culturii noastre, apare cu 
atît mai semnificativ, adiicînd 
încă o dovadă că poporul nostru 
este capabil de creații autentice 
în sfera culturii naționale și u- 
niversale.

MIRCEA CRISTEA

Reprezentant de pri
mă mărime al cul
turii românești și 
exponent de seamă 
al aspirațiilor nobi
le de independență 
ale poporului căru

ia n aparținea, Dimitrie Can
temir apare 
epocii sale 
tale extrem 
de polivalentă ,___
ția adusă la dezvoltarea 
tualității noastre. 1„ 
ei in concertul civilizației euro
pene.

L'rmind calea deja trasată de 
înaintași ca Grigore Ureche și 
Miron Costip — și ei exponenți 
de seamă ai spiritualității româ
nești — Dimitrie Cantemir a ri
dicat pe un plan superior, la în
ceputul secolului al XVIII-lea, 
tina din ideile majore ale culturii 
noastre din epoca umanismului 
renascentist —- aceea a originii, 
a unității și continuității poporu
lui român. Lucrarea prin care a 
afirmat cu vigoare această idee 
ca expresie fundamentală a con
științei de neam a celor ce lo
cuiau teritoriu) viitoarei Româ
ni. este Hronicul vechimei a 
romano-moldo-vlahilor. o operă 
fundamentală a savantului și un 
adevărat testament, științific și 
ideologic pe care l-a lăsat poste
rității.

Propunindu-și să puns fn Iu. 
mină „izvorul și începătura nu
melui Dachil, urea care acum 
țările Moldovei. Țara Munte
nească și Ardealul stau", Dimi
trie Cantemir a întreprins o am
pla incursiune printre izvoarele 
istorice avute la îndemînă și a 
reconstituit la nivelul vremii 
șale o pasionantă imagine a is
toriei poporului român, din vre
mea dacilor și pînă în secolul al 
XlII-Iea, cînd el considera că au 
luat naștere statele feudale ro
mânești de sine stătătoare.

Ceea ce caracterizează viziunea 
istorica a marelui cărturar, prin 
prisma căreia derulează faptele 
și-și exprimă judecățile de va
loare cu o pasiune adesea greu 
?.* c0™P.arat’ est« conceptul con
tinuității etnice a românilor, 
ilustrat de viața și munea lor 
neîntreruptă pe toate ținuturile 
pe care le locuiau : Moldova, 
Țara Românească și Transilva
nia. Ca urmași direcți ai roma
nilor, nu și ai dacilor pe care el 
i-a considerat exterminați, ro
mânii au trăit fără întrerupere 
în Dacia, neputîndu-și părăsi 
glia, care-i patria și sursa exis
tenței lor : „Mă criază cititeriul 
și de pre Inima sa să se adeve- 
riască că moșia de atita vreme,

pe 
ca 
de

firmamentul 
o perșonali- 
complexă și 

prin eontribu- 
------ 1 spiri- 
la afirmarea

MERLII CU

nu numai romanul, pre atuneea 
a lumii biruitorul, ce așeaș nime 
din neamuri acestea ar răbda ar 
o fi putut, că dulce iaste dragos
tea moșiei". O dragoste pe care 
el ca exilat nu putea decit să o 
trăiască la cea mai înaltă tem
peratură.

Dar pentru D. Cantemir acti
vitatea populației din Dacia s-a 
desfășurat nu numai pe firul 
unei continuități etnice, dar și 
al uneia de natură politică care 
a durat pînă la întemeierea prin
cipatelor. Ideea e pusă în lumi
nă chiar prin titlul dezvoltat al 
lucrării la care ne referim „Hro- 
nicon a toată Țara Românească 
(țâre apoi s-a împărțit in Mol
dova, Muntenia și Ardealul) din 
descălecatul ei de la Traian. 
Așijderea pentru numerele (nu
mele n.a.) care le-au avut odată 
și care le are aemu. Și pentru 
românii carii de atunci într-însa 
așezîndu-să, într-aeeeași și pînă 
acum necontenit lăcuiese".

Subliniind, pentru prima dată 
în istoriografia noastră, ideea că 
românii au format in trecut o 
unitate politică, o Țară Româ
nească, prin care desemna nu 
atit Dacia cit o (ipotetică) exis
tență istorică a unui stat to- 
măneșc unitar, ce avea sa se di- 
vjdă apoi în trei părți în secolul 
al Xnî-lea ca urmare a desprin
derii diferitelor ramuri ale uneia 
.și aceleiași dinastii, Dimitrie 
Cantemir ilustra de fapt e nece
sitate istorică care avea sâ-?i 
croiască drumul împlinirii mai 
âjes către sfirșitul secolului al I 
XVITT-lea și in prima jumătate ! 
a secolului următor : aceea a 
unității statului național român.

Refiectind într-o formă supe
rioară unele elemente funda
mentale ale conștiinței de neam 1 
a poporului român așa cum au I 
fost : originea română, unitatea 1 
etnică a tuturor românilor, dis- I 
puși pe un teritoriu numai arbi- I 
trgr împărțit politicește ea și I 
necesitatea înlăturării domina- I 
ției străine și a ridicării tuturor I 
românilor la ranged de popor I 
liber, care s-ar putea fg(<e demn I 
de aceleași fapte ca Și strămoșii I 
săi. opera eaptemiriană s-a in- I 
scris pe tirul dezvoltării culturii I 
și Ideologici românești ca un I 
foarte prețios aport ia procesul I 
de afirmare a noporuiui nostru. I 
a potentelor sale creatoare, la I 
maturizarea conștiinței de șine. I 
Ea a contribuit într-o mare mă- 1 
sură la constituire» premiselor I 
ideologiei naționale a poporului I 
român și a fertilizat către sftrși- I 
tul secolului XVIII și începutul I 
secolului următor procesul de I 
formare și dezvoltare a eopștijn- I 
ței naționale românești, tată I 
pentru ce, in acord cu eereelă- I 
torit mai avizați ai vieții și ope- | 
rei lui Dimitrie Cantemir. cred I 
că acesta poate fi considerai ea I 
prjmul ideolog al unității nație- I 
nal-statale. în chiar pragul isto- I 
riei moderne a ponorului român. I 
îndreptățește poate această eon- | 
cluzie nu atit rezonanta ele epocă 1 
a ideilor cantemiriene. deși in I 
ultima instanță aceasta le-a dat 1 
naștere, cit mai ales destinul lor I 
istpric. forța de sugestie și de I 
iradiere Intr-o epoca ulterioară. I 
cind și forțele sociale capabile I 
a realiza acest deziderat ajunse- I 
seră la maturitatea necesară ac- I 
tlunii politice pentru împlinirea I 
lui. !

MARIN BADEA
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„ECONOMIA" DE TIMP
prof. dr. docent, V. EM. SAHINI,

membru corespondent al Academiei R.S. România

Secolul XX a fost deseori caracterizat prin 
dezvoltarea rapidă și multilaterală a științei și 
tehnologiei, prin trecerea, în termen scurt, a re
zultatelor din sfera cercetării în cea a aplicații
lor directe. Aceasta a dus la numeroase schim
bări. între altele în procesul de însușire a cunoș
tințelor. Școala în general. învățămîntul superior 
în special, au avut de făcut față în ultimele de
cade la numeroase,, variate și dificile probleme. 
Astfel, este suficient să ne amintim că volumul 
de cunoștințe sporește rapid și că, în timpul li
mitat al studiilor, este necesar să se prezinte au
ditoriului, și mai ales să se asimileze de către 
acesta, sinteze din ce in ce mai subtile și cuprin
zătoare. în plus, și cu deosebită semnificație, 
este fapthl că mutația profundă pe care a sufe
rit-o societatea modernă în urma utilizării pe 
scară largă a datelor furnizate de științele natu
rii. s-a reflectat într-o mobilitate particulară a 
calificărilor, a profesiunilor. A apărut evident că 
școala. în general, cea superioară în special, tre
buie șă asigure într-o mai mare măsură disponi
bilitatea spirituală necesară asimilării noului, mai 
cu seamă dacă se ține seama de caracterul tot 
mai complicat al problemelor la care se cere 
specialistului să facă față.

Ambele aspecte, și nu numai ele, îndeamnă la 
o reconsiderare a modului în care este utilizată 
zestrea de timp de care dispunem fiecare, sco- 
țfnd în evidență necesitatea respectării riguroase 
a unei discipline a timpului, mai cu seamă în 
perioada de formație (într-o accepțiune mai lar
gă aceasta se întinde pe parcursul întregii vieți).

aTimpul necesar pentru a reflecta, pentru 
adinei prin efortul intelectual propriu cunoștin
țelor dobîndite, pentru a încerca prelungirea lor 
în cadrul unor generalizări realizate după măsura 
forțelor proprii, constituie o componentă hotărî- 
toare a bunei pregătiri a specialistului. în con
dițiile societății socialiste sînt create premisele 
celei mai 
uman ale 
plenare a 
nostru, și 
conținutul , __________
ample, profunde, iar utilizarea corespunzătoare 
a timpului este o fațetă hotărîtoare în procesul 
de selecție al valorilor. Iată pentru ce, dacă se 
urmărește cu îndreptățire economia de energie 
sau de materii prime, este cel puțin la fel de 
important să se acorde cuvenita atenție și eco
nomiilor de timp, iu special al celui destinat e- 
fortului de autoformare. O asemenea atitudine 
va avea ca rezultat asigurarea unui climat de a- 
fi-mare echitabilă și integrală a valorii, fapt deo
sebit de important la scara întregii societăți, de
oarece funcționarea anormală a balanței valorilor 
umane poate duce la incalculabile prejudicii so
ciale, promovînd rabatul la calitate. Și apoi să 
nu uităm că timpul este materia primă din care 
este formată viața noastră, pe care se cuvine să 
o folosim în mod corespunzător, realizând ceea 
ce națiunea așteaptă de la fiecare membru al ei 
Și de aceea, economia de timp este, la scara în
tregii societăți, la fel de utilă ca și alte acțiuni de 
buna organizare a activității.

cuprinzătoare utilizări a potențialului 
unei națiuni, a depistării și cultivării 
„inteligențelor" acesteia. în secolul 

mai cu seamă în societatea socialistă, 
acestui termen capătă semnificații

al

i

Tineri ? sigur, tovarășe ! clubul e plin de... tinerețe!...
Desen de ȘT. COCIOABĂ

Merg, minat de nevoile 
profesiei la Bolintinu Deal, 
pe la Cooperativa de consuni 
și mărturisesc că iniiinesc 
zilnic o fată blondă, pistru
iată, vinzăloare in magazin, 
oare, in ultima vreme m-a 
pus pe ginduri. Ba mai mult, 
m-a făcut să ințeleg ce în
seamnă un cuvint care imi 
flutura pe la urechi și 
cărui sens il știam doar din 
auzite : vocație. Vocație ?
Chemarea pentru profesie,
pasiunea pe care o ai de a 
sâvirși ceva pini ia capăt 
temeinic și cu seriozitate.

Desigur, cam aceasta este 
semnificația cuvintului, evi
dent nu cea luată din Dicțio
narul limbii române contem
porane care spune același 
lucru, dar cu alte cuvinte.

BOLINTIN
De la tinăra cu pistrui și 

codițe privind puțin poso
morit dar nu arogant, dis
prețuitor, ori distant am În
țeles că nu există profesii a- 
nume care cer vocație și al
tele nu.

— De ce, dumneata, fată 
așezată, nu iți alegi o altă 
profesie ? Nu ai vocație sau 
se întimplă altceva ?

Atît mi-a trebuit,
— Mă mir, tovarășe, mi-a 

spus ea pe nume privmdu- 
mă cu sprincenele ridicate, a 
ciudă, că și dumneata, om 
eare cunoști activitatea coo
perației vorbești așa.

— Dar ce am zis ? — am 
replicat uimit recapitulind 
mintal replica rostită. Și cum 
nu găseam nici-o fisură am 
cerut explicații.

Așa am înțeles, și voi . .. . n
cația nu este numai un 
al artiștilor, ci un cler, 
eare înseamnă i.„----

Așa am înțeles, și voi re
ține pentru totdeauna, că vo
cația nu este numai un dat 
al artiștilor, ci un element 
care înseamnă seriozitatea, 
aplecarea sinceră și pasionan-
tă spre profesia aleasă.

Am trecut multe zile apoi 
pe la Cooperativa de consum 
amintită și m-am convins că 
fata nu-mi jucase o sceneta 
în aer liber. Ea iși face me
seria ei modestă eu grija pe 
care o acordă — să-mi fie 
iertată comparația — un meș
ter pentru obiectul ce are 
de finisat. Spun „sa-mi ne 
iertată comparația" deoarece 
am întîlnit numeroși oameni 

ni imnresia că numai 
res

ile
care au impresia că 
ce fac ei este important, 
tul dovedindu-se un fel
supliment la o mîncare gata 
gătită. _

Numai soțiile noastre 
decă insă cit de importantă 
este profesia aceasta banală, 
aparent lipsită de calificare, 
de vinzător la un magazin de 
produse alimentare. Cit de 
mult contează un zîmbet, un 
cuvint amabil, o veste despre 
un produs mai solicitat sosit 
in magazin. Ce mult face o 
frază caldă despre oualele 
ce se găsesc din belșug, dar 
trebuie să le pui cu atenție 
in sacoșe, despre faptul că 
bacșișul îți este refuzat deoa
rece și lucrătorii din comerț 
sint salariați ca noi toți.

Deci, un cuvint plin ca o 
piersică : VOCAȚIE. Si nu 
mai departe decit la Rolin- 
tin, aproape de Bumireșii, 
sau chiar lingă București, 
cum vreți. Dumneavoastră 
ce ziceți : să ne ducem toți 
pe-acolo. pe la cooperativa 
aceea, sau s-o mutăm la 
București ?

IOAN DUMITRESCU

ju

r

n 1 .
J®

COLABORARE
Desen : I. Z. GEORGESCU-LUNICĂ

„Stimate redactor. 
Scrisoarea mea ar 

bui să înceapă cu: 
numesc... N-o voi i 
însă și vă rog să nu-mi 
înțelegeți greșit anonima
tul. Nu mă ascund de ni
meni, nici n-am de ce. vă 
voi vorbi despre fapte 
frumoase și legate de ele, 
despre o mare bucurie a 
mea. Numele meu 
importanță. Însemnat, 
se pare doar numele ce
lor care prin faptele 
și, recent printr-un gest al 
lor, mi-au dăruit marea 
bucurie pomenită.

Vă voi reproduce a- 
proape cuvint cu cuvînt, 
o convorbire telefonică pe 
care am avut-o acum cî
teva zile : — Alo 1 Doam
na dirigintă ? — j
— Bună seara, i 
La telefon este 
Stanciu, fosta dv.
— O, Iulica / Ce faci ? 
De unde îmi vorbești ? 
De la fabrică. O parie 
din clasa dv. am fost re
partizate la Fabrica 
calculatoare, iar altă ; 
aici, la Fabrica de 
mente automatizate, i 
va fete ne-am gîndit 
vă sunăm. — Cînd 
angajat ? — De-o 
mină. — Și cum e ? —■ 
Bine. Acum sîntem în 
tura de după-amiaza. De la 
3 Ui 11. — Deci, în cii- 
rînd, prima leafă... — Da! 
Ne-am gîndit să facem și 
o mică petrecere. — Și cu 
cine mai lucrezi dintre 
colegele de la profesio
nală ? — Cu surorile Le- 
mița și Marițica _ Bălan, 
cu Maria Colțan... Lenuța 
îmi smulge receptorul. 
Vrea să vorbească și ea cu 
dv. ■— Stai, Iulica ; mai 
spune-mi ceva despre 
tine. In afară de fabrică, 
ce faci ? — Învăț, doam
nă. Dau la liceul seral, 
în septembrie. Aproape 
jumătate de clasă dă la 
seral. Și Mia Șaru în
vață, cred, pe rupte. Dar 
nu știu ce-o mai fi cu ea. 
Dacă vă sună, vă rog 
mult spuneți-i unde mă 
găsește. Interior 140. Mi-e 
foarte dor de ea. (Un mo
ment mi-aduc aminte de 
cearta lor din anul II a 
Școlii profesionale a 
M.E.I., secția Electro
mecanică, și de efortul 
meu, deloc ușor, de a le 
reînnoda prietenia).—Bine, 
Iulica, o să-i spun. — 
Doamnă, Lenuța mă trage 
de mină... V-o dau și pe 
ea. — Bună seara, tova
rășă dirigintă 1 — Of, Le
nuța, acum nu mai sînt di
riginta voastră. (Incorigi
bilă femeie, lăcrimez și mă 
consolează doar faptul că 
la noi nu s-a introdus încă 
videotelefonul) Spune-mi, 
Lenuța, cum te simți ? 
—- Îmi place mult aici. 
Mi-am găsit și o gazdă. 
Stau 
mea 
țan.
zav. 
cum .. , 
Tot așa ca în școală ? (In 
școală se purta ca o soră... 
vitregă!) — Nu. De cînd 
lucrăm, ne-am împriete
nit. Nu ne-am certat nici
odată. — Unde mâncați ?
— La cantina fabricii. 69 
de lei pe două săptămîni, 
dar .știți ce bine se gă
tește? — Aveți mult de

Iar eu nu mai adaug decît că, pe cit e de compli
cată uneori fericirea, pe atît de 
mîna tuturor poate fi alte

G.C. .
„Subsemnatul, soldat în 

termen am luat un bilet

tre- 
: mă
semna

n-are 
mi

lor

Da, eu 1 
doamnă. 

• Iulica 
elenă.

de 
parte, 

ele- 
Cîte- 

! să 
v-ați 

săp lă

gazdă. 
sora 
Col- 
gr<>- 

— Și Maia, sora ta, 
se poartă cu tine ?

împreună cu 
și cu Măriuța 
Ne împăcăm

NAȘUL?
Așteptam pe 105, la podul 

Grozăvești, ca să merg aca
să. Stația e pe undeva pe 
lingă „Semănătoarea". Era 
sîmbătă seara, mi-era foame 
■și mă grăbeam la Mannix, de 
ce să nu fiu sincer. Știți cum 
e cînd ți-e foame, și-l aștepți 
pe... Mannix. Să dau un tele
fon acasă, zic, că tot. mă 
plictisesc fără motive serioase. 
Să mai fac, adică, ceva. Go
goașă — servisem.

Intru în cabină. Prin gea
mul spart nu scăpăm, totuși, 
din vedere, stația : îmi 
noșteam interesul. Caut 
necesară — n-aveam, 
măcar una strâmbi. Ies.

— Tovarășa ! — zic
tînăr care stătea sprijinit cu 
coatele pe tejgheaua 
„Tir sportiv". Purta 
frecați cu cărămida, 
cumva o fisă pentru 
vă rog ?

— Este. Ia de-acia 
nen-tu Gypsy I

îmi dă. li dau pe ea 
monede de 15 bani.

— Păstrează restul, 
mai mult așa că l-am 
„băiat de comitet" 
nea Gypsy...

Gypsy, va să zică... Cine 
știe ce Grigore sau Gheorghe 
o fi scriind în buletinul lui. 
Cine știe ? Intru in cabină, 
fac numărul, mă uit pe geam 
în susul dealului spre Grădi-

na botanică, 105 venea — nu, 
țârîie o dată în telefon, mai 
țîrîie o dată și cînd cade fisa 
în aparat 
groaznic 
și sar ca 
cabină.

Gypsy
— Tăticu", ești al treilea 

lu care i-am dat fisă în seara 
asta... Da’ urît 
tele meu 1 Hai 
tic...

Mă uit mat

mă curentează 
de arunc receptorul 
din pușcă afară din

rîdea.

faci, măi fra- 
că ești simpa-

cu atenție la
cu- 
fisa 

Nici

unui

de la 
blugi 

N-aveți 
telefon,

de la

două

zic. 
văzut 

și-și spu-

FOILETON.
el: nu era frate-meu I Nici 
n-am.

— Deșteptule /
— Ce te superi măi nea 

Gigele, a reluat discuția 
proaspătul meu prieten. Hai 
la „Tir sportiv" să lovim, 
mireasa și șarpele. Eac cinste !
Să ne-mpăcăm...

...El a plesnit mireasa, în 
coroniță, unde era ruginită. 
Eu am dat în moară și a fă
cut cu-cu. Doamna de la ti
rul sportiv, care punea hilu- 
ța-n pușcă, mi-a dat un pitic 
de gips. Roșu. Gypsy l-a pri
mit încântat, că i l-am dat 
cadou. Souvenire. Zicea că 
mai avea acasă vre-o patru 
și-o pisică, tot de gips, care

lucru ? — Avem. La în
ceput ne-a fost teamă de 
secția asta. Nu făcusem 
niciodată practică aici, 
dar după două zile am în
ceput să ne descurcăm 
bine. Avem halate albas
tre... La toamnă cînd vor 
veni elevele de la școala 
noastră să facă 
la noi, or să aibe de 
cine 
bate 
ceva 
îmi 
decît 
și încă una aflată in 
canță I) — Și Măriuța Col- 
țan ce face? I-a mai cres
cut părul ?—Nu, doamnă, 
și e tare necăjită. Și-a 
făcut patru rânduri de 
poze pentru legitimație, 
doar-doar de-o arăta-o una 
cu părul mai bogat... Dar, 
uitați, Iulica iar vrea să 
vă mai spună ceva... — 
Doamnă1 Eu m-am tuns 
scurt. Am făcut rău ? — 
Treci pe la mine să te 
văd. Mai știi ceva de la 
prietenul tău ? — A ple
cat azi în schimb de ex
periență în R.D.G. Am 
plîns o mulțime la aero
port. — A plîns și el ? —

practică 
la 

învăța... (Rid. Mă 
gîndul să-i spun 

despre modestie, dar 
dau seama că nu-s 
o fostă dirigintă — 

va-

știu eu, prietenul meu 3ă 
se întîlnească cu ea. Și 
prietena mea s-a îndră
gostit de prietenul meu. 
Pe urmă, în altă zi, prie
tenul meu s-a mai întîl
nit cu prietena mea și cu 
încă tin prieten de-al lui. 
Și prietena, mea s-a în
drăgostit și de prietenul 
lui. Se poate una ca asta?" 

tale, puneam mina în foc

dă, ne-am întîlnit cu prie
tena mea, pe urmă am 
mers împreună la un 
spectacol. După specta
col, prietena mea m-a 
condus pînă la unitate, 
rămînînd să ne întîlnim 
după cinci zile tot. la a- 
ceeași oră. Inttucît eu nu 
am putut să mă duc la 
întîlnire, s-a dus, fără să

Pînă a fi primit rîndurile
că nu "se " poate, clar acum vechea și solida convingere 
mi s-a clătinat și stă gata-gata să se prăbușească. A- 
veam certitudinea că nu poate minți chiar în halul ăsta 
bătrinul adagiu francez care zice : că prietenii priete
nilor noștri sînt prietenii noștri. Acum sînt obligat să-l 
revizuiesc și să ți-1 propun spre meditație în această 
variantă : prietenii prietenilor noștri sînt prietenii...

GHEORGHE DRAGOR, Racova, Satu-Mare :
„Stimate O.P.I., vă scriu această scrisoare pentru a 

mă răzbuna pe cea care pînă acum cîteva zile cre
deam că e marea mea dragoste (...)“

N-am citit mai departe cele trei file. Nu știu pe 
cine vrei să te răzbuni și nu știu cum vrei să te răz
buni. Știu însă că rubrica de față nu se ocupă cu ven
deta. Adresează-te unui ziar din Corsica !

„Domnule redactor, 
sîntem doi părinți , necă
jiți. Ne numim Elena și 
Eftimie Ion Gheorghe, și 
locuim în satul Panțoiu, 
comuna Adîncata, Ilfov. 
Necazul nostru este că a- 
vem un singur fecior, că
sătorit în comuna Dridu,

ei!

4 luni de cînd nu mai a- 
vem nici o veste de la el 
și ca părinți ni se frige 
inima de dorul lui nu 
știm ce face, cum o duce, 
dacă, are ce-i trebuie, de 
ce ne-a uitat.

Venim să vă rugăm pe 
dv. să-l convingeți că are

CURIERUL NOSTRU DE SiMBĂTÂ

III și IV pe o 
de 65 la sută 

Omul care m-a 
mi-a dat pen- 
viața un exem-

de gradul 
suprafață, 
din corp, 
îngrijit și 
tru toată 
piu de omenie, de înaltă 
pricepere și iubire față 
de meseria aleasă, a fost 
doctorul Nicolae Pîrvu. 
Nu numai că a făcut im
posibilul ca să mă redea 
societății, dar mi-a insu
flat tot timpul încredere, 
mă învăța să trăiesc fru
mos. Mi-am reluat mun
ca, ducînd cu mine ima
ginea unui suflet extraor
dinar, făgăduind să-i se
măn, să lucrez cu devota
mentul lui, să mă com
port cu omenia lui (...). 
Știu, eu am altă meserie, 
una care nu cere o atît 
de înaltă calificare, dar 
oaie nu cere ea o ome
nie tot atât de mare ?“

asemenea exemplu m-am 
aflat eu un timp și vă rog 
să-mi dați voie să vă po
vestesc despre el, 
sînt nevoit să încep 
mine. Am 24 de ani, 
dacă nu exista acest 
astăzi nu v-aș mai fi 
tut scrie, nu m-aș mai fi 
putut bucura de viață. In 
ziua de 6 martie 1973 lu
cram cu un buldozer pe 
șantierul I.C.F. Voinea- 
sa. Întâmplarea a făcut ca. 
trecînd pe lingă un foc 
să mi se aprindă salopeta 
îmbibată, de benzină. Cu
prins de flăcări, am sărit 
și am alergat cîteva sute 
de metri, trîntindu-mă in
tr-o băltoacă. Pe urmă nu 
mat știu nimic. M-am 
trezit abia la 26 martie 
1973 în Spitalul special 
din București, secția chi- 
rurghie plastică, cu arsuri

întrebarea cu care îți sfîrșești rîndurile nu-mi e adre
sată mie, iar răspunsul îl cunoști, nu dorești să-l afli 
de la mine. Nu-ți voi spune deci : da, ai dreptate, în 
colectivitatea noastră omenia nu cunoaște ierarhizări, 
în funcție de o treaptă sau alta a unei profesii și nici 
nu există profesii, ca să zic așa, cu profil umanitar, iar 
altele nu. Mic, pur și simplu, mi-a plăcut scrisoarea ta, 
m-au emoționat gîndurile tale frumoase sînt bucuros 
că ești sănătos, că ai reînceput lucrul.

„Tovarășe redactor, 
mă numesc Petre Lungu

deși 
cu 

dar 
om, 
pu-

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

«1
tot în județul nostru, pe 
care deși l-am. crescut și 
l-am ferit de necazuri și 
de nevoi, văzîndu-se acum 
la casa lui, habar nu m'li 
are de noi. E mal bine de

părinți pe cate se cade 
să-i iubească și să-i res
pecte, nu să fugă de ci. 
Asta e marea noastră ru
găminte și vă mulțumim."

o-
a-

Dar cum ? Era să plîng 
singură ? — Lasă, Iulica, 
două săptămîni trec repe
de. Te mai duci la un 
film... — Da, dar nu prea 
am timp. Învăț în fiecare 
zi. — Fetelor, vă mulțu
mesc pentru că m-ați 
chemat. Cînd aveți pu
țină vreme, mai sunați-mă, 
poate mergem lă o în
ghețată. (Aș fi vrut să a- 
daug : fac eu cinste. M-am 
reținut. N-am vrut să le 
jignesc. Au doar salariul 
lor. Și au acum capaci
tatea de a se bucura de 
acele simple lucruri 
menești pe care ți le 
duce munca).

Mai este oare nevoie . 
să vă descriu bucuria . 
mea, satisfacția, mea că 
n-am muncit degeaba, că, 
poate, în sufletul frumos 
al acestor fete de 18 ani 
e și un pic din ce le-am 
dăruit noi, dascălii ?

Prin intermediul rubri
cii dv., aș vrea să le 
transmit fostelor mele e- 
leve ceea Ce emoția nu 
mi-a îngăduit s-o fac la 
telefon: vă iubesc mult, 
fetelor, am mare încre
dere în voi, și dacă din 
cînd. în oînd vă veți mai 
gîndi la mine și mă veți 
mai căuta să-mi povestiți 
lucruri bunt despre voi, 
să știți că de fiecare dată 
veți face un om fericit: 
omul care este fosta voas
tră dirigintă".

ori...
simplă și de la înde-

Credeți că am eu mai multă putere de convingere de- 
cit dv. ? Eu l-am crescut? Eu l-am ferit de necazuri și 
de nevoi ? O să încerc totuși și o să-i scriu prin poștă, 
în comuna Dridu. Țipând nu .suportă chiar toate cuvin
tele pe care, fără să mă sfiesc, țin să i le spun...

F.D., Arad.
N-ai nici un motiv să pierzi speranța că te vei în

sănătoși. Consultă un psihiatru. Deocamdată eu am re
mis scrisoarea ta tovarășului Sen Alexandru secția I 
de psihiatrie a spitalului nr. 9 din București. Roagă-1 pe 
el să-ți răspundă. Așa cum îl cunosc, sînt sigur că o 
va face, dacă îi vei dezvălui numele și adresa exactă.

PAVEL RĂTUNDEANU, Aghireș, Cluj.
Rubrica de față rtu-i una menită să încurajeze tine

rele talente literare,-dar cu tine fac o excepție și-ți pu
blic catrenul intitulat „Ce|ui de altădată" :

„Nu mai sînt cel de altădată, 
nu-mi moi aduceți ouă de păsări, 
că zeii s-au pierdut ca măgaiii în ceață 
si nu mai revin < niciodată".
Ți-am făcut favoarea publicării numai fiindcă simt 

și eu nevoia să pun un cuvint bun pentru tine, ru
gind cititorii care, eventual, te mai puteau crede cel 
de altădată și intenționau să-ți aducă ouă de păsări, 
șă renunțe la gîndul lor. Nu e cîtuși de ptlțin cazul s-o 
facă din moment ce zeii s-au pierdut definitiv în ceață, 
așa cum ntunai măgarii se pot 
niciodată. Pe cînd primul

GHEORGHE BUGHIA- 
NU, Pietrari, Vîlcea :

„Citesc în ziarul dv. și 
urmăresc în programele 
televiziunii relatări despre 
mulțimea de fapte admi
rabile care reprezintă con
tribuția tineretului nostru 
la amplul proces de înflo
rire în care este angajată 
întreaga țară. Mă atrage 
rubrica „De la om da om" 
unde sînt prezentați și 
tineri al căror profil mo
ral nu este cel pe care îl 
dorește și se străduiește

văța, m-am reinserts după 
3 ani la școală, sfîrșind 
liceul în 1970, și luînd e- 
xamenul de bacalaureat. 
Șt iată că am ajuns în li
nul 1973 și umblu cu di
ploma în mină fără să gă
sesc de lucru. Mi-am e- 
ducat mina stingă, ține 
bine loc și de cea dreap
tă, dar, sigur, o muncă 
fizică nu pot face. Nu 
vreau un loc de muncă 
unde să fiu socotit un to
lerat. Ar fi umilitor pen
tru mine. Dar sînt destule 
alte munci pentru care 
mă simt capabil (pedagog 
la o școală, ajutor de con
tabil, pontator). Vreau să 
muncesc cinstit, să-mi cîș- 
tig existența, să-mi ajut 
părinții bătrîni. Publicați 
vă rog scrisoarea, mea. 
Sînt sigur că tinerii citi
tori ai ziarului vor depista 
un loc unde să lucrez și 
eu. Sînt gata să plec ori
unde, în orice comună 
sau oraș din țară. Pe ni
meni care își va pune o- 
hrazul pentru mine n-am 
să-l înșel în huna lui cre
dință. Pînă cînd. voi primi 
răspunsul mult așteptat, 
îi mai rog pe tinerii citi
tori ai ziarului care do
resc să întrețină o cores
pondență cu mine pe teme 
de omenie, de prietenie, 
de dragoste, literatură, 
să-mi scrie. Adresa mi-am 
dat-o la început".

volum
pierde fără să revină 
de versuri la ‘Litera ?

să-l 
tea 
de tineri care vin în con
trast cu multe, foarte 
multe exemple de oameni 
plini de dragoste față de 
semeni, oameni care dau 
dovadă de spirit de sa
crificiu, de o minunată 
abnegație. Mă întristează 
tinerii care nu știu să-și 
trăiască în chip demn ti
nerețea, care nu știu 
vadă in 
exemple de omenie. Lingă 
un om care mi-a dat un

formeze colectivita- 
noastră, cazuri izolate

să
jurul lor atîtea

și am 25 de ani. Vă scriu 
dv. pentru că nici pînă 
azi nu mi-am găsit un 
rost., o slujbă. M-am năs
cut în comuna Galicea 
Mare, județul Dolj, unde 
locuiesc și azi. Încă de la 
naștere am avut o viață 
zbuciumată. La două săp
tămîni m-am îmbolnăvit 
de aprindere de plămîni, 
m-am vindecat greu, pen
tru ca din nou, prin clasa 
a IV-a, să mă îmbolnă
vesc de poliomielită. Un 
tratament care a durat 3 
ani m-a lăsat totuși cu o 
infirmitate la mina dreap
tă, pe care nu pot s-o mișc 
deloc. Cu voință și cu do
rința puternică .de a in-

Redacția mă însărcinează să-ți comunic că va încerca 
să facă totul pentru a-ți găsi un loc de muncă pe mă- 
iRira puterilor tale. Sincer, să-ți spun, m-ar bucura 
nespus însă dacă, alături de eforturile redacției, le vor 
face simțite pe ale lor tinerii cititori și corespondenți ai 
acestei rubrici. Ar fi pentru mine măi mult decît toate 
cuvintele măgulitoare pe care unii mi le adresează și 
ar fi să mă amărăsc mai puțin pentru criticile, 
țările și, de ce n-aș spune, 
tulează alții.

„Dragă O.P.-L.
Mă numesc M. Petru, 

am 21 de ani și sînt din 
Sibiu. Vreau să apelez la 
dv. cu o întrebare, 
discutat 
pînă în prezent, dar 
fiecare foarte puțin timp 
deoarece spuneau că sînt

Nu ai decît două soluții. Una mai complicată, aceea 
de a le spune în permanență, adevărul, adevărul și nu
mai adevărul pînă s-or sătura de el — alta mai simplă, 
constînd într-o operație de stomatologie estetică. A- 
ceastă soluție, a doua, îți oferă și avantajul că le mai 
poți spune fetelor din cînd în cînd cîte o minciună, ele 
văzînd că nu mai ai strungăreață, te vor crede 
tomat.

Pe sîmbăta viitoare I

înjurăturile cu care
amenin- 
mă gra-

Am
cu multe fete. 

cu

mincinos. Eu am 
reață. adică sînt 
doi dinți din fată, iar fete
le susțin ci băieții 
au strungăreață sînt 
r.inoși. Vă întreb : 
pot demonstra eu că 
dreptate ?“

strungă- 
icr între

care 
min- 
cum 
n-au

e pușculiță. Ține în ea fise. 
El lovește numai la coroniță 
și rar nu primește premiu. 
Acum „a dat în cîș", că a 
rîs tocmai la momentul de e- 
chilibru stabil cînd trebuie să 
rupi cocoșul. A rîs la gîndul 
că daci-mi mai dă o fisă, mă 
scapă de dureri de reumatism. 
Zicea că mi-o dă gratis. 
N-am mai vrut.

...105, din sus, tot nu ve
nea...

— Fratele meu. zice, te 
fac un Ecran-Club ? Vizavi, 
colo. Cînt. nenică 1 Am cu
pletele mele.

— Ce cînt ? Din ce ?
— Din buș. Am una 

Șaba-șaha-șaba-da, rupere ' 
Și pe aia cu „Eu sînt o ziuă, 
Tu ești un flutur..." O știi ? 
O știi, oțule, că ești băiat de 
la oraș I Numa’ io și nea Do
rinei Atanasiu le cîntăm în 
pley-hu.ș. Hai I

— Vezi-ți de treabă 1 Uite 
că-mi vine autobuzul I

Mi-a spus „te pup, iubire", 
eu — sobru — „servus" 
m-am urcat.
105-ul, că se mișca 
combina C-12 de la 
nătoarea" care-i prin 
piere, mă mai uit o dată pe 
fereastră. Gypsy, tot în sta
ție, schimba foarte serviabil o 
fisă unui milițian... Și-o fi gă
sit, oare, nașul ?

și
Pînă să plece 

precum 
„Semă- 

apro-

VIOREL RABA

de
cu
Mergînd amândoi pe stra-

voie în oraș împreună 
prietenul meu L.M.

DELON

și CATHERINE DENEUVE 
regia : Jean-Fierre Melville.

producție a studiourilor bulgare 

regia : Nikola Petkov 
cu Jvetana Maneva, Nikolai Uzunov.
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Vineri după-amiază, tovară
șul Miron Constantinescu. mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a intîlnit cu tovară
șul Jef Turf, vicepreședinte al 
Partidului Comunist din Belgia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
și-a petrecut concediul de odih
nă in țara noastră.

La intilnire. a participat to
varășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au. fost abor
date, într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească, proble
me de interes comun privind 
cele două partide, precum și 
unele aspecte actuale’ ale miș
cării comuniste și muncitorești, 
ale vieții internaționale.
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Complexul hotelier din stațiunea Cheia

dimineața, a părăsit 
delegația Organizației 

din Africa de Sud

actualitatea
□

O noua promoție 
de medici militari

De curînd in cadrul Ministe
rului Apărării Naționale a avut 
loc festivitatea solemnă de înăl
țare la gradul de locotenent a 
elevilor din anul IV al cursului 
de pregătire medico-militară. La 
ceremonie au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului A- 
părării Naționale, ai direcției 
medicale, ai organelor locale de 
partid și de stat, invitați.

S-a dat citire ordinului minis-

trului Apărării Naționale prin 
care se acordă gradul de loco
tenent elevilor care au promo
vat anul IV al cursului de pre
gătire meoico-militară după care 
reprezentantul direcției medica
le i-a felicitat călduros pe cei a- 
vansați pentru rezultatele fru
moase obținute in însușirea cu
noștințelor medicale, urîndu-le 
noi succese în activitatea ce o 
vor desfășura în viitor.

Luind cuvintul in numele ce
lor avansați t.inărul locotenent 
Hovart Teodor 
mulțumirea sa față de condu
cerea de partid și de stat pen
tru condițiile de inVățătură crea
te tineretului din patria noastră.

într-o atmosferă de puternică

și-a exprimat

însuflețire și entuziasm patricr 
tic cei prezenfi au adoptai tex
tul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Siicolae Ceaușescu. în'care se 
spune printre altrie : ..încredin
țăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că vom 
sluji cu credință idealurile po
porului român fiind gata oricînd 
să ne facem cu cinste in orice 
împrejurare datoria ce ne revine 
ca ofițeri medici. Vom veghea l.i 
asigurarea sănătății militarilor, 
vom îndeplini toate misiunile în
credințate de patrie, partid și 
popor".

VASILE MARIAN

Vineri 
Capitala 
Poporului 
vest (Namibia) — S.W.A.P.O., 
condusă de Sam Nujoma. pre
ședintele 
invitația 
o vizită 
noastră.

La plecare, pe . aeroportul 
Otopeni. delegația a fost con
dusă de tovarășii Miron Con
stantinescu. membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

organizației. care, la 
C.C. al P.C.R., a făcut 
de prietenie in țara

Vineri după-amiază, tovară
șul Vasile Patilinet, ministrul 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții a plecat la 
Brazzaville, pentru a participa 
la festivitățile care vor avea loc 
cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Congo. în con
tinuare, tovarășul Vasile Pati
linet va face vizite în Republica 
Africa Centrală. Republica Zair 
și Republica Federală Nigeria, în 
vederea unor acțiuni de coope
rare economică și tehnico-știin- 
tifică în domeniul lemnului și 
materialelor de construcții.

La plecare, pe aeroportul .Oto
peni, erau prezenți Mihai Su- 
der. ministru secretar de stat 
la Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții. alti membri ai conduce
rii ministerului, precum și Al
berto Sato, ambasadorul Repu
blicii Africa Centrală. 
Embeyolo. ambasadorul 
blicii Zair, Christophe 
consilier al Ambasadei Renubli- ' 
cii Populare Congo la Bucu
rești,

Bok j ;i gi
Renu- 

Laban,

dimineața, George Ma- 
ministrul afacerilor ex- 
primit pe Chea San,

Vineri 
covescu, 
terne, a 
noul ambasador extraordinar ți 
plenipotențiar al Regatului Cam-,, 
bodgiei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acred țțșrje., ...

George Maeovescu,’ ministrul- 
afacerilor externe, a primit pe 
Rene Anijlo. .Capote, prim-ad- 
junct al ministrului, 
externe al Republici; 
se află lă odihnă în

ata cerilor 
Cuba, care 
țara’ noaS-
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PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 -.Icognito" — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Stelele" de George 
Grigoriu. 10,00 Clubul invitaților. 
Omul multilateral dezvoltat. 11,00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Margareta Ptslaru. 
±..30 Tranzistor melodii. 12,00 In
vitație In fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 1T.00 știrile după- 
amiezii. .17,05 Alo 1 Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultăto
rilor. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Dans. 18,10 Dublu recital : 
Agemolu șl Michel Delpech. 
Melodia zilei. 19.00 Romanțe. 
Știri. 19,35 Arii din operete. 
Teatru radiofonic : „Copaci 
runți". 21,00 Rădio-super-top ! 
locurilor I. 22,00 Radiojurnal.

meteorologic. 22,10 Panora- 
sportiv. 22,30 Melodia zilei. 

Vădete ale muzicii ușoare. 
Poetica. Dragomlr .Magdin.

Jazz — portret. 23,55—24,00

letin 
mic 
22.35 
23,15 
23,20
Ultimele știri.

Anca
18,55
19.30 
20,00 
mă- 
gala
Bu-

SPORT • SPORT • SPORT

REPETIȚIILE S AU ÎNCHEIAT 
ACTORII INTRĂ IN SCENĂ

F
Trofeul

„Prietenia“
PROGRAM

COM PETITION AL

Așadar, repetițiile s-au încheiat, actorii in- 
tră-n scenă. Stadioanele vor deveni iar vul
cani în erupție ! 18 echipe din divizia eli
tei, 54 din eșalonul secund, 192 din categoria 
C — în care activează circa 5 300 de fot
baliști, fără team-urile de tineret și juniori — 
își încep, cu speranțe și ambiții, o nouă carieră, 
în fiecare duminică 132 stadioane își vor deschide 
larg porțile penlru mai bine, poate, de un mir 
lion de spectatori, atrași de mirajul și peripețiile 
balonului rotund.

în acest minut unu al campionatului, mai în 
glumă, mai in serios, hai să vedem care sint 
principalele porunci ale noii stagiuni fotbalistice.

Din cortegiul fotbalului, orocedind într-o or
dine inversă, nu pot lipsi „cavalerii în negru". 
V-ați gindit, vreodată, cînd v-a supărat un ar
bitru. să-l definiți ca om ? De fapt cine-i ar
bitrul ? Un om ca toți oamenii, stimat și apre
ciat la locul de muncă, un ins care practica a- 
ceastă îndeletnicire din pasiune. într-un fel arbi
trii. acești voluntari pentru cauza fotbalului, se 
constituie intr-o adevărată breaslă de romantici. 
Citi dintre noi ar vrea să fie în pielea arbitri
lor, după meci, cind se-ndreaptă spre cabine, 
cînd se întorc in sinul familiei duminică seara, 
sau luni de dimineață cind trebuie să îrxtîmpi- 
ne privirile semnificative ale colegilor de ser
viri ? Dar dacă ei nu pot sta cu fruntea sus, ei 
singuri sînt de vină. Porunca este ca să func
ționeze bine autocontrolul, să evite tentațiile, 
atențiile, propunerile de rendez-vous-uri cu ter
țe persoane, telefoanele etc., etc. Nu e ușor să 
reziști, dar dacă reușești ești stăpin pe situație. 
La o reuniune recentă a acestor „cavaleri ai 
dreptății" am auzit că nu sînt lăsați să fie co- 
recți și nesentimentali. Așa că, onorați condu
cători de cluburi, nu-i mai așteptați, la gară, 
nu le mai cumpărați bilete de tren și avion, nu 
le mai. rezervați și plătiți camere și mes» la ho
tel — au pentru acestea indemnizații de la Fe
derație — nu vă mai rupeți mîinile cu cadouri, 
nu-i copleșiți cu tot felul de atenții și servicii. 
Mă refer, firește, la cei slabi de înger, care se 
conduc după principiul că-i mai aproape că
mara... 'sau ce vede ochiul nu lasă... mîna. 
T*ar să nu exagerăm. Vrem. apoi, ca anul 

■ ■ acesta să nu mai întîlnim pe același ar
bitru conducînd jumătate din partidele unei
echipe. Prea devine familiar. De ce nu se 
in.t.ro.duee sistemul delegărilor prin tragere la 
sorți, ca în ' alte părți. în fața delegaților echi
pelor ? Și un sfat intim pentru arbitri : cînd vă 
'aflati in tribune nu mai criticați, în fața spec
tatorilor, pe colegii care arbitrează în teren, 
arătînd că în cutare situație ați fi dat o altă 
decizie. Incitați publicul care peste o săptămînă 
se va răzbuna pe voi înșivă !

Ah, publicul ! Trebuie să înțeleagă că 
sportivitatea este o cerință obligatorie și pentru 
spectatori, nu numai pentru fotbaliști. Așa cum, 
la un spectacol de teatru, nu are nimeni cura
jul să profereze insulte la adresa „jucătorilor"

de pe scenă, nici „actorii" de pe gazon nu tre
buie să fie supuși huiduielilor și injuriilor, fie 
ei preferații sau adversarii lor. Subliniem ne
cesitatea creării unui cadru civilizat pentru des
fășurarea manifestărilor sportive, intrucit sezo
nul trecut, în multe locuri, unii suporteri și 
spectatori au încălcat grosolan regulile de com- 

. portare civilizată, perturbind atmosfera prin al
tercații și manifestări huliganice. E cunoscut, a 
devenit o obișnuință ca grupuri de suporteri 
să-și însoțească echipele favorite. E un fenomen 
pozitiv. El semnifică popularitatea mereu cres- 
cindă a fotbalului, atașamentul față de echipe. 
Dar de aici pînă la a ocupa locurile localnici
lor în tribune și a-i îmbrînci cînd vin să-și cea
ră dreptul de a ocupa locul indicat pe bilet, iar 
după înfringere, arborarea publică a unor mani
festări 
relevă necesitatea 
toate 
vilizați.
împotriva elementelor recalcitrante care provoa
că degenerarea spectacolului sportiv, rerurgînd 
la deferirea acestora organelor de ordine și 
sancționarea lor exemplară.

Am expus, pînă aici, o sumă de deziderate. 
Sigur, cerințele supreme, în acest prag de cam
pionat. se referă Ia obligațiile fotbaliștilor și an
trenorilor. Dar despre acestea vom avea răga
zul să vorbim mai pe larg și mai profund cu 
prilejul fiecărei etape. Cîteva lucruri se cuvin 
subliniate. Așteptăm conjugarea eforturilor pen
tru ridicarea calității meciurilor. Așteptăm, apa
riția unui stil propriu de exprimare al echipelor. 
Antrenorii să ne convingă de profilul de joc mo
dem, de concepțiile tactice, de isprăvile lor în 
ridicarea măiestriei echipei și a jucătorilor nu 
prin informările ne care le prezintă, uneori. în 
ședințele de la Federație, ci prin dovezile fur
nizate de jocurile echinelor pe rare le antrenea
ză. Firesc, așteptatul de W jucători o angajare, 
mai mare și mai responsabilă, la efortul imnus 
de pregătirea fizică și teh.nigp-tactică. O dăruire 
în ioc, care să exprime înțelegerea si pasiunea 
pentru fotbal, nentru culorile ch'bului ..made" 
Constructorul Galați și Chimia Rm. Vîlcea. A 
fost o lecție la care merită Să reflectăm. Se cere 
încredere și curai în promovarea tineretului. 
O sporire a gradului de spectaculozitate și efica
citate a meciurilor, astfel ca excepțiile să fie 
partidele proaste, iar regula — partidele mari. Am 
dori, ca antrenorii să fie și tehnicieni și peda
gogi, nu numai una sau alta. Și un îndemn pen
tru fotbalistul „necunoscut" : dacă vezi adversa
rul că e mai bun, nu-i pune piedică, ori talpă, 
nu-1 apuca de tricou și nu-i arunca în obraz vor
be de ocară. Dacă nu ești în stare să-1 admiri, 
să-l feliciți, lasă-1 în pace !

E, oare, prea mult ceea ce cerem de la noul 
campionat înainte de lovitura de începere ?

VASILE CĂBULEA

huliganica

mijloacele. 
trebuie

este o cale lungă, care 
educării suporterilor, prin 
Spectatorii adevărați, ci- 

să facă un front comun

FOTBAL : In Capitală, prima 
etapă a celei de-a 56-a ediții a 
campionatului diviziei naționale 
A este inaugurată cu un cuplaj 
pe stadionul „23 August". De 
la ora 17, Steaua — C.S.M. Re
șița, iar de la ora 18,45 campioa
na țării Dinaino București 
juca cu F. O. Constanța.

în țară, au loc de la ora 
următoarele partide : 
Cluj — F.C. - ’
roșu — U.T.A. 
sitatea Craiova 
mișoara
S.C. Bacău — Rapid ; F.C. Ar
geș — „U" Cluj și Politehnica 
Iași — Sportul studențesc (par
tidă televizată in direct).

MARȘ. Duminică, are loc în 
Capitală cea de-a XIII-a ediție 
a Marelui 
„Munca"

va

17, 
C.F.R. 

Petrolul ; Steagul 
. ; Jiul — Univer- 

Politehnica Ti- 
A.S.A. Tg. Mureș ;

AHEHSM
Au trecut și campionatele de juniori

RĂMAS?DAR CE A

altele vor lua startul 
orei 8,30. în cea mai 

probă ștafeta 3 x 10 
la ora 8 va avea loc

și asociațiile P.T.T., Dinamo, 
Steaua. Corvinul-Hunedoara, 
Progresul-Brăila, Grivîța roșie, 
Vulcan, Metalul. Rapid, C.S.O. 
Baia Mare, S.C. Vilceana — Rm. 
Vîlcea și 
în jurul 
disputată 
km. De
proba rezervată începătorilor și 
juniorilor. Startul si sosirile vor 
avea loc din fața Palatului tele
foanelor.

BOX. Astăzi, la Galați. pe 
arena „Dunărea" are loc ultima 
gală, cea finală, la care vor fi 
desemnați și campionii Turneu
lui international „Prietenia" 
« Tot azi, în Capitală, de la 
ora 18. în potcoava stadionului 
„Giulești" va avea loc o ga’ă cu 
participarea unor boxeri frun
tași — seniori și juniori — ai 
cluburilor și asociațiilor bucu- 
reștene.

HANDBAL. Astăzi la Brașov, 
în Parcul sportiv Dinamo 
sfîrș’t turneul internațional 
handbal. Ultimele partide 
loc de la ora 10 si după amiază 
de la ora 16.

TIR. La Poligonul „Tunari", 
azi și mîine de la ora 8. are 
loc, în cadrul ,.Cunei școlarul" 
întreceri la toate categoriile de 
arme.

OINĂ. Azî și duminică are 
loc la Iași finala celei de-a V-a 
ediții a „Cupei speranțelor" la 
oină

COMPETIȚII DE MASA. 
• în Capitală, azi și mîine. în 
Parcul „Herăstrău", Baza nau
tică Străulești, Baza sportivă 
„Lacul Tei" au loc crosuri ale 
tineretului și acțiuni culturap,- 
sportive. • Azi și mîine are „toc J 
pe stadionul C.F.R. din Roșiorii 
de Vede ultimele întrecerr'ale 
„Festivalului sportului sătesc", 
competiție dotată cti „Cupa Te
leormanului".

mare atracție, 
dotată cu „Cupa Sportul"

Duminică, din inițiativa ziarului „Sportul" are loc o ex
cursie de masă cu bicicletele la pădurea Mogoșoaia. Aduna
rea are loc la ora 8, la Stadionul Dinamo, plecarea fiind fixată 
la ora 9. întoarcerea este prevăzută la ora 17. In cadrul natural 
al pădurii Mogoșoaia, în timpul liber se poate practica înotul, 
ciclismul sau jocul cu mingea. Pentru asociațiile sportive și ci- 
cloturiștii care se vor distinge, ziarul „Sportul" va acorda cupe 

premil. GABRIEL FLOREA

Arena „Dunărea" din Galați 
a găzduit ieri cele două semi
finale ale Turneului internațio
nal de box, dotat cu Trofeul 
„Prietenia". Cei 3 000 de spec
tatori, prezenți la această gală 
au plecat satisfăcuți de rezul
tatele obținute de tinerii noștri 
pugiliști. Pină la disputarea fi
nalelor de mîine. avem asigu
rată deja o medalie de aur, in
trucit la categoria 48 kg, finala 
se va disputa între doi pugi- 
liști români Paul Dragu și 
Rusti Duran, plus alte șapte 
medalii de argint și patru de 
bronz. Cele mai disputate me
ciuri ale galei, din prima semi
finală, au fost cele dintre semi- 
muștele Paul Dragu și Han Dac 
II (R. P. D. Coreeană) și

BOX

premiu al ziarului 
la marș. întrecere

Msa-

MARELE

,9 *}&* te/

devenită tradițională. Organiza
tă cu sprijinul Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și în colaborare 
cu Federația română de atletism, 
la această ediție vor participa și 
echipe din U.R.S.S., Cehoslo
vacia și Italia, care împreună 
cu mărșăluitori de la cluburile

O excursie de

HANDBALUL

ia 
de 
au

Rusti Duran — Ilion Brailov 
(R.P. Bulgaria). Reprezentanții 
noștri au trebuit să facă apel la 
toate cunoștințele lor tehnice și 
tactice pentru a ieși victorioși. 
La categoria semigrea, Mircea 
Simion a dispus la capătul unui 
meci echilibrat, de tenacele bo
xer german R. Litmar. Tot in 
prima gală, au mai obținut drep
tul de a participa in 
Robu Niță și Pavel
Gala a doua a semifinalelor 
ne-a prilejuit mai puține 
tisfacții : patru din cei 
sportivi 
treptele 
învinși... 
însă că 
a luptat 
lă, a boxat accidentat, iar Carol 
Hajnal și Ion Dută au fost do-- 
minați de adversari și au pier
dut întîlnirile la puncte. S-au 
calificat în finală Cimpoeșu și 
ti^fițsplu C- în așteptarea fina-

‘ 'lelbK.toți pugiliștii noștri sînt 
-animați de dorința de a ieși în
vingători.

finală
Istrate.

sa- 
șa'se 

români care au urcat 
ringului le-au coborlt 

Trebuie menționat 
Nicolae Nichitov, care 

cu o voință remarcabi-

ION BALAURE

• Competiția Internațională 
masculină de volei „Trofeul To
mis" care a reunit 6 echipe re
prezentative a luat sfîrșit vineri 
seara în 
Constanța, 
sat echipa 
urmată de
niei — 9 puncte, Cehoslovaciei 
— 8 puncte, Japoniei — 7 puncte, 
Bulgariei — 6 puncte și Mexi
cului — 5 puncte.

Sala sporturilor din 
Pe primul loc s-a cln- 
U.R.S.S. cu 10 puncte 
selecționatele Romă-

M E RI D I A bl
Campionatele republicane de 

atletism ale juniorilor I, cu ex
cepția cîtorva performanțe și 
surprize, s-au desfășurat anost, 
cu multe momente de simplă 
formalitate, unde cei mai buni 
s-au prezentat să-și primească 
titlurile care li se cuveneau și 
pe care nimeni nu le contesta. 
Așa s-a întimplat la cursele lui 
Gheorghe Ghipu de 800 și 1 500 
m., unde acestuia i-a fost sufi
cient să facă doar cîțiva pași 
mai repezi, in final, pentru a 
ciștiga, așa s-a întimplat cu

în- 
cu 

m.)

Extensiunea
preșcolară

(Urmare din pag,. I) 
jocuri de construcție și combinație, visînd să ridice mari , hidro
centrale și rachete interplanetare, să pună în mișcare mini-agre- 
gate tehnice, să reconstituie din bucăți disparate, linia suplă a 
unor autoturisme văzute pe stradă și cărora le cunoaște pe în
delete marca și anume caracteristici tehnice. El preferă pieselor 
din tablă vopsită superficial pe cele din materiale plastice, 
distribuite în culori pastel și apte de a da naștere, prin înge
mănare, unor forme surprinzătoare și pline de vioiciune.

Sensibilitatea copilului la viers și rimă, la muzicalitatea poetică 
și la melodie, este mare și constantă. Ne vor trebui mai multe 
cărți pentru cei mici, mai multe discuri și cîntece, mai multe 
diapozitive și benzi desenate, mai multe aparate da proiecție 
alimentate la baterie sau la rețea, capabile oricînd să așeze 
pe perete un Pluto sau un rățoi Moe Donald, pe care să-i facă 
să se miște și să-și consume- copioasele lor aventuri. Ne trebuie 
mai multe și mai ingenioase jocuri mecanice, mai multe obiecte 
în miniatură, deloc simplificate și pseudo-stilizate în raport cu 
modelul lor real. Ne trebuie, în fond, o reconstrucție fidelă a 
întregii noastre lumi, dar la dimensiunile de farmec ale copi
lăriei.

Toate acestea și încă multe altele- se pot obține dacă reeva
luăm producția de bunuri pentru copii. O reevaluare severă și 
meticuloasă, care s-o aducă la cele mai noi cote de exigență 
și să-i perpetueze cele mai bune realizări de pînă acum. Pen
tru că astfel de realizări există și cel mai bun indiciu este acela 
al epuizării rapide a. unor categorii de jocuri și jucării pentru 
copii din rafturile raioanelor specializate ale magazinelor.

Extensiunea preșcolară este o treabă care cere, desigur, timp 
și energie. Ea a pornit să se desfășoare și să acopere tot mai 
mult teren dirt conviețuirea noastră. Trebuie s-o facem să-și 
ridice toate pînzele sus, pe toate catargele, gindind că, de fapt, 
copiii noștri de azi, așa cum îi avem, mai mult sau mai puțin 
mofturoși sau încăpățînați, mai cuminți sau mai năzdrăvani, mai 
blonzi sau mai bruneți, sînt purtătorii centurii de matrozi pe pun
tea corăbiei care se află la cumpăna de timp a viitorului.

Gheorghe Megelea care și-a 
trecut, Ia suliță, adversarii 
aproape zece metri (72,12 
sau cu Niculina Lungii care 
după o elegantă cursă la 400 m„ 
elegantă prin ușurința și grația 
cu care aleargă, a reușit să sta
bilească și un nou record de ju
nioare al probei cu 54,9 sec.

Am reținut și surpriza cam
pionatelor înregistrată la 100 m„ 
unde favorita de necontestat a 
probei, Adriana Surdu, s-a po
menit întrecută pe linia sosirii 
de fetița de 15 ani Maria Mus
trată. elevă a Liceului nr. 1 din 
Caransebeș.

De asemenea, o plăcută evo
luție au avut șl componenții șta
fetei 4x100 m. ai Școlii sportive 
nr. 1 din Constanța, care fiind 
toți juniori II, au stabilit un 
nou record 
vîrsta lor. 
de ultimul 
liceului de 
lung Muscel, campionul 
Cristudor.

Este drept că la platitudinea 
majorității performanțelor a 
contribuit căldura toridă și vin- 
tul potrivnic iscat din cînd în 
cînd.

republican pentru 
fiind întrecuți doar 

schimb al ștafetei 
atletism din Cîmpu- 

Dorel

HANDBAL

internațional ,,

Dintre învingători am mai re
marcat pe Constantin Cîrstea la 
înălțime (2.08 m.). Florența lo- 
nescu la disc (47,08) și Niculae 
Onescu la 2 000 m. obstacole 
(5 :47,4). De asemenea, ne-a plă
cut specializarea pe Care o au 
unele secții de atletism pentru 
unele probe, specializare care 
s-a impus cu autoritate la ci
te va probe. Astfel, primele trei 
locuri în proba de 1 500 m. au 
fost ocupate de atleții clubului 
Metalul București (Ghipu, Voi- 
cu. Bebereche) după cum la 
100 m. garduri primele două 
clasate (Bucătaru și Sansu) sint 
eleve ale Liceului nr. 2 din Iași.

Ziua a Il-a a concursului a 
mai adus două recorduri de va
loare în cursele de 400 m gar
duri. La băieți, noul recordmen 
este Iosif Corodi (52,5 secunde), 
iar la fete. Gabriela Țărăngoi, 
care și-a îmbunătățit propriul 
record, acoperind distanța în 
60.4 secunde. Dar, cu toate a- 
cestea, ni se pare că în urma 
desfășurării acestei ediții a cam
pionatelor, ;am rămas cu prea 
puține recorduri și rezultate de 
valoare.

SILVIU DUMITRESCU

ÎN LUNA AUGUST
• Componenții loturilor repu

blicane (masculin și feminin) de 
handbal au rezervate, in luna 
august, o suită de confruntări 
internaționale de amploare. 
Selecționata masculină își con
tinuă seria întîlnirilor interna
ționale, urmînd să participe, în
tre 12 și 17 august, la competiția 
dotată cu trofeul „Cupa răscoa
lei slovace", programată în lo
calitatea Martin (Cehoslovacia).

• Iubitorii de sport din Deva 
și Hunedoara au prilejul să ur
mărească, in a doua săptămină 
a lunii august, o interesantă 
competiție internațională de 
handbal rezervată selecționate
lor de tineret. Respectiv, în cele 
două localități se dispută jocu
rile din cadrul „Cupei Prietenia", 
la care participă reprezentati
vele feminine și masculine ale 
Iugoslaviei, Ungariei, Bulgariei 
și României. întrecerile au loc 
în zilele de 10—12 august.

Turneul

Cupa Prieteniei"
Este pentru a doua oară cînd 

tării noastre îi revine cinstea de 
a găzdui turneul international 
de handbal dotat cu „Cupa prie
teniei" rezervat echipelor de ti- 

. neret, masculin și feminin, din 
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Un
gară, R. P. Bulgară și R. S. 
România. Cea de-a opta 
ediție se desfășoară la Deva și 
Hunedoara. La Deva în primul 
meci al turneului s-au întilnit. 
reprezentativele masculine ale 
Iugoslaviei și Ungariei. Disputa 
a fost echilibrată, scorul evolu- 
înd strins: 17—16. Cu un deose
bit interes a fost așteptat meciul 
vedetă în care reprezentativa 
României primea replica 
(iei Bulgariei. Jucătorii 
iau conducerea chiar din 
le secunde ale meciului 
măsura scurgerii timpului, 
demonstrează superioritatea, dis- 
tanțîndu-se. In urma unei ac
țiuni rapide jucătorii bulgari ba-

forma- 
noștri 

prime- 
și, pe 

își

laneficiază de o lovitură de
7 m. pe care o transformă Doi- 
cinov. Scor : 4—1. în continuare 
partida se desfășoară în aceeași 
notă de superioritate a tinerilor 
handbaliști români, așa că pri
ma repriză se încheie la o dife
rență netă : 10—4. în repriza a 
doua portarul bulgar, Stefanov, 
a avut cîteva intervenții salva
toare și scorul a început din 
nou să... intereseze : 12—8. Ori
cum, însă, diferența de valoare 
își spune cuvintul și handba- 
liștii noștri încheie victorioși cu 
15—10. Ei au desfășurat un joc 
tehnic, mai ales în prima'repri
ză. care ne dă speranțe în evo
luțiile ulterioare.

La feminin, meciurile s-au 
desfășurat la Hunedoara. în pri
mul meci Iugoslavia a învins e- 
chipa Ungariei cu 11—10. în al 
doilea meci echipa României a 
învins echipa Bulgariei cu 15—5.

ALEXANDRU B.

• După o săptămînă, la Timi
șoara și alte patru localități din 
județul Timiș (Lovrin, Jimbolia, 
Lugoj și Giarmata) se va desfă
șura o amplă competiție inter
națională de handbal care va re
uni zece formații. Notăm : selec
ționatele de juniori ale R. D. 
Germane, Cehoslovaciei. Bulga
riei, Poloniei, Ungariei, U.R.S.S., 
R.P.D. Coreene și României (cu 
trei echipe) se vor întrece in 
„Turneul Prieteniei", competiție 
rezervată tinerelor speranțe și 
care se dispută pe parcursul a 
șapte zile (19-26 august).

• Tenismmul român Ilie 
Năstase a debutat victorios în 
turneul internațional de la Cin
cinnati (Ohio), cîștlgind cu 6—2, 
6—1 partida susținută cu jucă
torul francez Patrice Domin
guez. Dir. cauza timpului nefa
vorabil (ploaie), această parti
dă s-a disputat pe teren acope
rit. într-un alt meci, americanul 
Jimmy Connors a dispus cu 
6—2, 6—1 de australianul Dick 
Crealy.

• La Dubrovnik au început 
întrecerile celei de-a 5-a ediții 
a Balcaniadei de. înot, competi
ție la care participă sportivi și 
sportive din Bulgaria, Grecia, 
România, Turcia și Iugoslavia.

In prima zi de concurs, înotă
torii români au obținut trei vic
torii : Anca Groza — 100 m flu
ture în 1’07’T/IO, ștafeta 4x100 m 
mixt feminin in 4’45”4/10 și șta
feta 4x200 m liber masculin — 
în 8’08”5/10 — toate cele trei re
zultate constituind noi recorduri 
naționale. în proba masculină 
de 100 m liber, în care victoria 
a revenit bulgarului Gheorghiev 
cu 54”l/10, Zeno Oprițescu s-a 
clasat pe locul doi cu 54”3/l0 
(nou record al României). Un 
nou record național a stabilit și 
Marian Slavic, cronometrat în 
primul schimb al ștafetei 4x200 
m liber cu timpul de l’59”l/10,

în clasamentul pe națiuni con
duce România cu 91 puncte, ur
mată de Iugoslavia — 86 punc-

te, Bulgaria — 77 puncte 
Grecia — 74 puncte.★

Balcaniada de sărituri în apă. 
care Se desfășoară la Zagreb, a 
debutat cu proba feminină de 
trambulină, proba a fost domi
nată de sportivele românce, cla
sate pe primele două locuri. A 
cîștigat Sorana Prelipceanu cu 
438,96 puncte, secundată de Me
lania Decuseară — 434,82 puncte.

• Echipa spaniolă de fotbal 
C.F. Barcelona, aflată în tur
neu în Olanda, a susținut un 
meci cu formația P.S.V. Eindho
ven. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 1—0.

»i

CONCURSUL 
PRONOSPORT

(din 12 august 1973)
Dinamo-F.C. Constanta 1
Steaua-C.S.M. Reșița 1
C F.R. Cluj-Petrolul lx
Steagul roșu-U.T. Arad lx

Craiova 1
Politehnica Tim.-A.S.A. 1
S.C Bacău-Rapid 1.x
F.C. Argeș-,,U“ Cluj 1x

Poli Iași-Sportul St. 1
Flacăra Moreni-Metalul B. 2
C.S.M. Sibiu-Proerrosul B. 1x2
S.N Oltenița-Chimia 1

Victoria Roman-Ceahlăul 1

SERIALUL DE ȘAH

• Formațiile (feminine și mas
culine) din prima divizie de 
handbal își vor inaugura activi
tatea competițională in ultima 
decadă a lunii august. Acestea 
urmează să se întreacă, săptămî- 
nal, în cadrul primei ediții a 
„Cupei de toamnă", competiție 
ce înlocuiește campionatul re
publican. Cele 24 de divizionare 
au fost împărțite in cite două 
serii și vor juca sistem turneu, 
tur și retur, cu etape în fiecare 
duminică. Prima etapă a „Cupei 
de toamnă" se dispută duminică 
26 august. Campionatul republi
can se va relua in primăvara a- 
nului 1974, după desfășurarea 
„mondialelor" masculine din R.D. 
Germană.

M. L.

„Arta combinației• ft
Soluția poziției nr. 10

Ultima poziție din cadrul serialului șasist „Arta combinației" 
a intervenit in cadrul partidei Gheller—Spasski, Moscova 1964.

Combinația fostului campion mondial Boris Spasski, prin care 
acesta reușește să întoarcă o poziție aparent compromisă este 
foarte frumoasă și instructivă. Iată soluția corectă :

1... D : c ,7 ! ! 2. N: c 7 Ne 3+ 3. Rg 2 C : d 2. 4. T:f 8+ T’t 8. 
5. N : d 5 T f 2+. 6. Rg 3 C f 1+. 7. R h 4 h 6, 8. N d 8 ar 
fi urmat 9... Nf 2+. 10. Rg 4 Ch 2 mat.

Cu aceasta, serialul „Arta Combinației" a luat sfîrșit. Au sosit 
Ia redacție circa 3 000 de scrisori, dintre care aproximativ 500 
au oferit soluții corecte. Un procentaj promițător, ținind seama 
de dificultatea celor 10 poziții publicate, in special a ul'imelor 
trei. care au triat cu maximă severitate concurenții. De notat 
că nici unul dintre cei care ne-au scris n-a întrunit, punctajul 
maxim. Dar, intrucit nu au sosit încă toate răspunsurile la 
această ultimă poziție, vom publica rezultatele exacte ale con
cursului într-una din zilele săptămînii viitoare.

Cercurile studențești 
de folclor

Devenite tradiționale, mani
festările cu caracter național ale 
cercurilor științifice studențești, 
organizate sub egida și de către 
A.S.C.R., și-au căpătat un loc 
bine definit in viața științifică 
contemporană. Urmărind, în 
primul rind, dezvoltarea la stu- 
denți a deprinderilor muncii de 
cercetare și îmbinarea activită
ții la cursuri și seminalii cu 
cea a explorării științifice per
sonale. cercurile specializate 
se constituie într-o pepinie
ră a cercetării, oferind cadrul 
optim e^tît pentru formarea ti
nerelor cadre, cit și pentru fina
lizarea acelora dintre investiga
ții care se dovedesc fructuoase 
prin rezultatele obținute. A "- 
gumente in sprijinul celor de 
mai sus sint multe și, la 
timpul cuvenit, am insistat asu
pra lor. De data aceasta atenția 
ne-a fost reținută de un volum 
— „Lucrări științifice. Cercurile 
studențești de folclor" — editat 
de Institutul pedagogic din Baia 
Mare ce însumează cele mal 
reprezentative comunicări pre
zentate în cadrul celui de al 
IV-lea Colocviu național al 
cercurilor științifice studențești 
de folclor — Baia Mare. 13—16 
mai 1971 Din sumar reținem 
citeva titluri : Petre Isplrescu, 
scriitor romantic : Lătnrenitul, 
o datină străveche din zona Bis- 
trita-Năsăud : Locuri comune 
in poezia colindelor : Cununa la 
seceriș ; Poezia cîntecului de 
leagăn: Cintecul propriu-zis din 
Muscel: Despre conservarea n- 
nnr motive in arta decorativă 
(Săpinta-Maramureș) ș.a. Unii 
dintre autorii acestor comuni
cări lucrează deja in cercetare 
sau conduc cercurile de folclor 
ale elevilor din școlile In care 
funcționează ca profesori. Ceea 
ce remarcăm, chiar din această 
scurtă înșirurire. este cuprin
derea tematică largă, problema
tica majoră ce face obiectul in
vestigațiilor. în ,sfîrșit, accentul 
deosebit pus pe cercetarea de 
1eren, ne valorificarea unor 
fapte de artă ponulară, etno
grafie și folclor din zone mai 
puțin investigate. Ar mai fi de 
reținut utilizarea unei metodo
logii moderne, apelul la instru
mentația științifică de cel mai 
înalt nivel, introducerea în cer
cetarea faptului de folclor a me
todelor uzitate in știința inter
națională.

Tipărirea lor în volum facili
tează pătrunderea rezultatelor 
acestor cercetări in circuitul ști
ințific românesc, confruntarea 
cu opinia unor cercuri mai largi 
de snecialiști, valorificarea. în 
ultimă instanță. a strădaniei 
studenților folcloriști. Lucrarea 
constituie în acest fel un argu
ment asupra seriozității activi
tății cercurilor științifice stu
dențești, asupra preocupărilor 
de larg interes ce fac obiectul 
acestor manifestări.

AL. DOBRE

Bibliografie școlară
începînd de azi sînt prezent» 

în librării o serie de noi lu
crări recomandate elevilor ca 
bibliografie. Astfel, in colecția 
„Arcade" a apărut : M. Sado- 
veanu : „Hanu Ancutei" și Ce
zar Petrescu : „Aranca" și „Ști
ma lacurilor". In „Biblioteca 
școlarului" I. A. Basarabescu : 
„Un om in toată firea", in co
lecția „Lyceum" Ion Ghica : 
„Scrisori către Vasile Alecsan- 
dri“, „Antologia poeziei latine", 
„Poezii cu formă fixă", „Biblio
teca pentru toți : M. Sadovea- 
nu „Creanga de aur" și „Viața 
lui Ștefan cel Mare, iar în co
lecția „Biblioteca Eminescu" : 
Ionel Teodoreanu : „Uli(a copi
lăriei" și „In casa bunicilor".

în colecția „Sinteza Lyceum* 
a apărut „Chimie pentru admi
tere în facultate" volumele I și 
II semnate de prof. dr. docent 
Constantin Rabega și lector dr. 
Maria Rabega.

H. L.

SlMBATĂ, 11 AUGUST 1973 
PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba germani.
9.30 A fost odată 'ca niciodată... 
10,00 Telex. 10,05 Ansambluri fol
clorice. 10,35 De vorbă cu gospo
dinele. ±0,55 Roman foileton : 
„Noile ăvdnturi ale mușchetari
lor". 11,45 Selecțiunl din Gala lu
nilor. 12,30 Cărți șl idei. 13,00 
Telejurnal. 15.30 Serbările vacan
tei. 16,00 Telex. 16,05 Caleidoscop 
cultural-artistic. 16,25 Publicitate.
16.30 Emisiune tn limba germană.
18.15 Ritm. tinerețe, dans. 19.00
,,Blrult-au gindul...". Dătători de 
școli și datini (I). 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. In cinstea 
marii sărbători. 20.00 Cintecul 
săptămînii : ..Pentru fetele din 
tara mea". 20.05 52 de inițiative In 
52 de săpiămlni. 20,15 Tele-enct- 
clopedia. 21,00 Publicitate. 31.05 
Film serial : Mannix. 21,25 „Vreau 
si etnt o melodie". Recital de 
muzică ușoară. 22,20 Telejurnal. 
22.35 Săptămînă sportivă. 22,55 
Romanțe și cîntece de petrecere. 
PROGRAMUL II

16.00 'Agenda. 16.10 Film serial : 
..Daktari". 16.35 Desene animate. 
16.45 Cîntece și jocuri populare.
17.15 „Ceramica neagră de Margi
nea" — film documentar. 17.25 Ar
monii intime. 17,55 Film artistic : 
„Pirosmanl".

DUMINICA 12 AUGUST 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8,30 Cra
vatele roșii. 9,25 Film serial : 
Daktari. 9,50. Viața satului. 11,00 
Fmisiune tn limba maghiară. 12 30 
De stra.il, patriei. 13,00 Album 
duminical,,, 16,30 Film serial: 
..Arthur'. Episodul III ..Prizonie
rul" 16,55 Fotbal : Politehnica 
Iași—Sportul Studențesc (divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Iași. 18.45 Vetre folclorice. Nopți 
de Sinziene pe Valea Vișeului. 
19.05 „Nopți și limpezi Înțelesuri". 
Emisiune de versuri. 19,15 Publi
citate. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Săptămînă politică in
ternă și internațională în imagini. 
20,10 Reportajul săptăniînii. „A 
doua tinerețe". 20,35 Teledivertis- 
ment • I.iniște 1 Scuturăm covoa
re. 21.50 Comici vestiți ai ecranu
lui... și Încurcăturile lor casnice. 
"2.20 Vedete ale ctntecului : Mieko 
Flirota IJaponia). Recital susținut 
la Festivalul ..Orfeul de aur" — 
1973. 22.35 Telejurnal. 22.45 Dumi
nică sportivă.
PROGRAMUL II

11.00—13.00 Concert de muzică 
simfonică românească. 20.10 Eroi 
Îndrăgiți de copii : Fllopat si 
Patafil. 20.40 Film artistic Desn.-e 
dragoste. 22.00 Telex tehnlco-țtiîn- 
țific. 22,20 Opera în studio.

stra.il


de peste hotare
Prima reuniune a noului

guvern chilian
Sprijin de masă pentru guvernul

Unității Populare
Generalul Carlos Prats ministru al apărării

Președintele Salvador Allende a anunțat componența noului 
guvern chilian, din care-* fac parte personalități civile și militare. 
Postul de ministru de externe a fost preluat de Clodomiro 
Almeyda. ministrul, apărării in cabinetul precedent, in timp ee 
portofoliul Internelor- a revenit lui Orlando Letelier, fostul mi
nistru de externe.

Prin intrarea unor personali
tăți militare in noul guvern 
chilian, funcția de ministru al 
apărării naționale a fost încre
dințată generalului Carlos Prats, 
comandantul șef al armatei te
restre. funcția de ministru al 
lucrărilor publice și transportu
rilor — generalului Cesar Ruiz, 
iar cea de ministru de finanțe 
— amiralului Raul Montero. 
Cornejo, Jose Maria Sepulveda, 
conducătorul poliției chiliene, a 
fost numit ministru pentru pro
blemele pămînturilor și coloni
zării. iar Anibal Palma, care a 
deținut funcția de secretar ge
neral al guvernului, a devenit 
ministru pentru problemele lo
cuințelor. Postul deținut anterior 
de acesta a fost încredințat Iul 
Fernando Flores, care in cabi
netul precedent a avut portofo
liul finanțelor.

Alți șapte miniștri își mențin, 
ți în 
mentală, 
fior.

Luind 
anunțării

noua formulă guverna- 
funcțiile deținute ante-

cuvîntul cu prilejul 
noului guvern, pre-

Tineretul lumii

AL IV-LEA CON
GRES AL U.T.M. „HO

ȘIMIN"
Comitetul Central al Uniu

nii Tineretului Muncitor 
„Ho Și Min" din R. D. Viet
nam a hotărît să convoace al 
IV-lea Congres al Unjunii la 
începutul anului 1974. Con
gresul va face aprecieri asu
pra participării tineretului la 
construirea socialismului și 
va mobiliza tineretul la în
deplinirea noilor sarcini. Vor 
fi discutate, de asemenea, 
modificări la statutul uniunii 
și se va alege noul Comitet 
Central.

ședințele Salvador Allende 
declarat că acesta este „un cabi
net de securitate națională", a 
cărui sarcină principală este a- 
ceea de a lupta împotriva «uh • 
versiunii, de a impune ordinea 
publică și economică, de a aoăra 
Chile și unitatea sa. Potrivit a- 
genției PRENSA LATINA, pre
ședintele a arătat că noului 
binpt îi revine sarcina „de 
pune capăt grevei ilegale 
transporturi". Totodată, el 
subliniat că noului guvern 
revine misiunea de a obține 
luționarea unor proiecte de legi 
care au fost înaintate de multă 
vreme Parlamentului cu majori
tate opoziționistă. cum ar fi cel 
privind delimitarea ariilor de 
proprietate din economia națio
nală, cel care garantează parti
ciparea muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor, cel care 
protejează mica industrie ș.a.★

Joi seara, la Santiago de Chile 
a avut 
noului 
căreia 
bleme 
tuației 
lor. La sfirșitul 
nistrul de interne. Letelier. a a- 
nunțat că guvernul nu va angaja 
nici un dialog cu pronrietarii de 
autocarrtioane. 
ceștia nu vor înceta greva 
clarată în mod ilegal.★

La Santiago de 
alte orașe ale țării 
joi. mari mitinguri 
tații ale oamenilor 
lieni care si-au exprimat spriji- 
nul acordat guvernului Unității 

de a 
războ- 

agenția 
a avut 
Luind

lutireo ————

un peron 
un fel de 
acoperită,

Columbia 
in total 32G 

dolari pentru 
saci de ca-

prestigioși 
columbieni 

Nieto

că 
este 

politică 
adauge

1954, primeam 
milioane dolari 

saci

din altă geo- 
oameni expan- 
extravertiți (zo- 
coostă), cura

și întreprinzători

colombiana,
1969), cel 

de prin 1940 
clar că nici

R.S. CEHOSLOVACA : Pe șantierul unui nou cartier de locuințe din orașul Frydek-Mistek (Mo 
ravia de Nord).

Expoziții românești
în străinătate

• •••••

Puternice acțiuni ale
loc prima reuniune a 

guvern chilian, în cadrul 
au fost examinate, pro- 
privind normalizarea și- 
interne și a transporturi- 

reuniunii, mi-

atit timp cit a-
de-

Chile și
au avut
și manifes- 
muncii chi-

in 
loc.

In sălile de expoziție ale 
primăriei orașului Bergheim, 
din R. F. Germania, s-a des
chis expoziția de pictură pe 
sticlă a Eugeniei Buiuc-Ma- 
rinescu.

înscriindu-se- printre mul
tiplele manifestări culturale 
organizate in 
cinstea 
expoziția 
peste 60 
rate din 
din basmele, legendele 
mitologia populară — a 
zit un deosebit interes 
rindurile specialiștilor și 
publicului.

aceste zile in 
zilei de 23 August, 
— care cuprinde 
de tablouri inspi- 
folclorul românesc.

Și 
tre- 

in 
ale

patrioților cambodgieni

Populare, hotărîrea lor 
bara calea fascismului și 
iului civil — informează 
TASS. Un mare miting 
loc în centrul capitalei, 
cuvîntul în fața participantelor, 
Luis Figueroa, președintele Cen
tralei Unice a Oamenilor Muncii 
din Chile, a subliniat rolul im
portant ăl clasei muncitoare în 
procesul revoluționar din țară. 
Apărarea procesului revoluțio
nar si a guvernului de Unjtște 
Populară — a spus vorbitorul — 
este o sarcină istorică a clasei 
muncitoare.

• • • • • •

dinLa Galeriile de artă 
Karlovy Vary a fost inaugu
rată o expoziție românească 
de tapiserie. sculptură 
lemn și ceramică.

in

Cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării Româ
niei, la Biblioteca Română 
din New York a avut loc o 
manifestare cu tema „Cul
tura română în contextul 
culturii universale".

în cursul zilei de vineri forțe
le patriotice cambodgiene au 
continuat să exercite o puter
nică presiune asupra diferitelor 
sectoare din perimetrul defen
siv al Pnom Penhvlui. Astfel, 
un detașament al patrioților 
khmeri a ocupat poziții la nu
mai ,200 metri de perimetrul ex
terior al principalului releu de 
comunicații internaționale al ca
pitalei, situat la Kambol, în 
preajma Pnom Penhului. Pentru 
a face față situației, forțe lon- 
noliste au fost deplasate 
în zonă, ceea ce a dus 
minuarea efectivelor lor 
parare în alte sectoare.

în ciuda măsurilor severe 
securitate, luptători genițti 
forțelor patriotice au 
pină la postul de radio 
Fer.h in cursul zilei de vineri și, 
uzînd de grenade, au avariat 
unul din cele două generatoare 
ale stafiei. Pe de altă parte, 
Pnom Penhul a continuat să ră- 
mînă lipsit de comunicații tele
fonice internaționale în urma 
avarierii, zilele trecute, a releu
lui de la Kambol de către ge- 
niștii forțelor patriotice.

urgent 
la 
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di-
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de 
ai 

pătruns 
Pnom

Alte acțiuni ale patrioților 
khmeri au fost semnalate pe căi
le de acces spre Pnom Penh, 
unde controlul exercitat pe am
ple tronsoane de patrioți împie
dică aprovizionarea garnizoanei 
lonnoliste.

Acționind in continuare in 
sprijinul trupelor regimului de 
la Pnom Penh, aviația S.U.A. a 
efectuat, în noaptea de joi spre 
vineri, și in cursul zilei de vi
neri, unele dintre cele mai in
tense raiduri din cursul inter
venției aeriene americane in 
Cambodgia, bombardînd obiecti
ve din imediata apropiere 
capitalei.

a

Irlanda de Nord

Informațiile provenind din ca
pitala portugheză relevă exis
tența unei accentuate încordări 
politice. „Dezvăluirile privind 
masacrele din Mozambic și 
reacțiile internaționale 
sporesc
Caetano — notează cotidianul 
elvețian NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG într-o corespondență din 
Lisabona — nu au făcut decît 
să adauge o notă de nervozitate 
și tensiune în plus, într-o atmos
feră și așa foarte explozivă pe 
scena politică portugheză... 
Niciodată opoziția față de poli
tica actualului regim, și în mod 
special față de implicațiile răz
boiului colonial din Africa nu a 
fost atît 
largă".

care
izolarea guvernului

de râspîndită și de

Portugalia
amplificarea

opoziției
S Greva de la Porto și cele 
3000 de arestări din Lisabona
9 Studenții sub focul mitralie
relor 0 Semnificația unei critici
rile economice, s-a situat cerința libertăți- 

a se recu- 
actualmente

lor sindicale, revendicarea de 
noaste „sindicalele libere", 
ilegale.

și iulie s-au 
mitinguri și 
avind ca o-

fost 
tre

răniți dintre care opt grav, unul din
ei incțtînd din viață la spital.

La Coimbra, studenții au ocupat clădi- 
Clubului studențesc local și l-au 

sediu al „sindicatului li- 
studențesc considerat de autorități în

rea 
transformat in 
ber“ 
afara legii. Ei au rezistat două zile, barica
dați în incinta Clubului, asaltului poliției. 
Și timp de două zile, pentru prima oară 
în viața universitară lusitană, a putut fi 
văzută pe frontispiciul unui edificiu pu
blic emblema „sindicatului liber" studen
țesc.

• Festivalul corurilor universitare des
fășurat între 20—24 iulie la Porto s-a trans
format intr-o virulentă manifestare a o- 
poziției tinerilor față de actualul regim 
antipopular. 325 de studenți au fost ares
tați, încarcerați și traduși în fața tribuna
lelor pentru „atingerea adusă ordinel pu
blice".

s trăbătind barierele dense ale 
cenzurii autorităților lusitane 
numeroase știri ne oferă o 
imagine a puternicei mișcări 
populare îndreptate împotriva 
„salazarismUlui fără Salazar". 
Cităm doar cîteva, mai semni
ficative.

• In pofida interdicțiilor. 12 000 de mun
citori din Porto au organizat o grevă cu o 
durată de aproape trei săptămini (6—25 iu
lie). Pe primul plan, alături de revendică-

• In cursul lunilor iunie 
desfășurat la Lisabona trei 
cinci demonstrații de stradă 
biectiv protestul impotriya continuării răz
boiului colonial din Angola, Mozambic și 
Guineea (Bissau). Despre amploarea și 
vigoarea acestor manifestări ne putem 
face o idee și prin prisma amploarei re
presiunilor guvernamentale. In această pe
rioadă au fost operate în capitala portu
gheză peste 3 000 de arestări. Numărul ce
lor răniți in ciocnirile cu poliția s-a ridi
cat la aproape 250. Una din cele mai vio
lente ciocniri a avut loc la 18 iulie cind 
poliția a atacat cu extremă brutalitate și a 
deschis foc de mitraliere împotriva masei 
de studenți care demonstrau în „orașul u- 
niversitar" din Lisabona. 62 de studenți ap

• După ce, in urmă cu cîtva timp, a 
fost emisă o decizie de „interzicere tem
porară" a activității Asociației scriitorilor 
și publiciștilor (ca urmare a unor mani
festări de opoziție contra războiului colonial 
din Africa), ia sfirșitul lunii iulie a fost 
luată o decizie similară împotriva Asocia
ției avocaților și juriștilor. Motivul : o scri
soare deschisă prin care aproape 200 de ju
riști exprimau premierului Caetano pro
testul deschis împotriva continuării po
litice coloniale a Lisabonei.

In sfirșit, dar nu pe ultimul 
cuvine relevată declarația 
iulie de secretariatul 
(sindicatele 
ține critici 
lor sociale, 
colonial al 
că secretariatul Mișcării Corporatiste este 
virtual un organ guvernamental, este pen
tru prima oară cind chiar din rîndul unor 
cercuri guvernamentale se exprimă rezerve 
și opoziție față de o politică absurdă, pe
rimată.

plan, se 
publicată la 21 

Mișcării Corporatiste 
declarație care con- 

împotrivâ implicății- 
intern. ale războiului

oficiale), 
deschise 
de ordin 
Portugaliei. Dacă ținem seama

p. N.
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Noul președinte 
ol Pakistanului

• CHAUDHRY FAZAL ELA- 
HI. fost președinte al Adunării 
Naționale, membru al Partidu
lui Poporului, a fost ales, vi
neri. in cadrul unei- sesiuni 
extraordinare a Adunării Națio
nale și a Senatului, in funcția 
de președinte al Republicii Is
lamice Pakistan — relatează a- 
genția FRANCE PRESSE. EI îl 
înlocuiește ca șef al statului pe 
Zulfikar Aii Bhutto, chr'e va fi 
numit în funcția de prim mi
nistru.

Noul 
jurămîntul la 
după intrarea 
constituții.

,.AL AHRAM", reluat de agen
țiile France Presse și United 
Press International. Potrivit co
tidianului, propunerea a fost 
făcută de suveranul hașemit in 
cadrul convorbirii avute cu Has
san Sabri El Kholy, trimis spe
cial al președintelui Anwar Sa
dat, care se află, în prezent, în- 
tr-o vizită la Amman.

grec propune ca statele mem
bre. ale O.N.U. să ia măsurile 
necesare împotriva terorismului 
in cadrul jurisdicțiilor naționale, 
ratifieînd. totodată, convențiile 
internaționale in vigoare privind 
securitatea aviației civile in
ternaționale și să coopereze la 
elaborarea unui 
conțină 
torilor

acord care să 
sancțiuni împotriva au- 

unor asemenea acte.

președinte va depune 
îndată 
a noii

14 august, 
in vigoare

HUSSEIN al Ior-• REGELE
daniei a propus organizarea li
nei reuniuni la nivel înalt a ță
rilor arabe implicate direct in 
conflictul din Orientul Apropiat 
— relatează cotidianul egiptean

Grecia cere O.N.U 
măsuri împotriva 

terorismului

PURTĂTOR DE CUVlNT

l-a• GUVERNUL GRECIEI . _ 
informat pe secretarul general 
al O.N.U. asupra recentului a- 
tentat de pe aeroportul din A- 
tena, cerind ca Adunarea Gene
rală să adopte de urgență. la 
viitoarea ei sesiune, măsuri a- 
decvate, la nivel național și in
ternațional, pentru a preveni 
asemenea acte. într-o scrisoare 
transmisă de însărcinatul cu 
afaceri al Greciei la O.N.U. 
secretarului general, guvernul

• UN
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. F. Germania a anun
țat că, începînd de luni, 13 au
gust, vor 
convorbiri ... .
R.F.G. și Ungariei cu privire la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări. Delegația: 
vest-germană. a precizat purtă
torul de cuvînt, va fi condusă 
de Guenther Van Well, director 
în. Ministerul de Externe vest- 
german, iar delegația maghiară 
va fi condusă de Janos Nagy, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

avea loc, la Bonn, 
între delegațiile

• INTR-UN RAPORT de 
318 pagini privind justi
ția, întocmit de Comisia 
națională consultativă a 
S.U.A. pentru standarduri 
și scopuri, se recomandă ca 
Administrația să ceară tu
turor statelor americane in
terzicerea. -după anul 1983, 
a portului de arme indivi
duale de către, civili, acesta 
fiind permis numai milita
rilor și organelor ordinii pu
blice. Comisia recomandă, 
de asemenea, unele modifi
cări ale sistemului american 
actual de luptă împotriva 
criminalității, în vederea di
minuării fenomenelor in- 
fracționiste în Statele Unite.

Președintele acestei co
misii. fostul guvernator al 
statului Delaware, Russell 
W. Peterson, a prezentat 
scest raport ministrului jus
tiției, Elliot Richardson, 
care a apreciat că „este vor
ba, poate, de cel mai im
portant document privind 
controlul criminalității, care 
a fost întocmit vreodată in 
Statele Unite".
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Situația din Irlanda de 
Nord a devenit din nou 
încordată, ca urmare a 
izbucnirii unor nOi 
denie, provocate de 
mentele extremiste.

în întregul Ulster, au 
loc numeroase manifestații 

arestărilor 
persoane

ca
inci- 
e!e-

avut
de

protest împotriva 
preventive ale unor 
suspectate că aparțin grupurilor 
extremiste, la care s-au produs 
ciocniri intre participant și po
liție. Totodată, la Belfast și in 
localitățile din jur, grupuri nu
meroase de tineri au atacat 
șase posturi de poliție, iar la 
Andersontown, polițiștii au in
tervenit cu forța pentru a dis
persa mulțimea, efectuind nu
meroase arestări.

în localitatea Newry numeroa
se vehicule au fost incendiate, 
iar persoane neidentificate au 
tras asupra mașinii pompierilor 
pentru a o împiedica să inter
vină în locul unde extremiștii 
provocaseră un incendiu. Joi 
seara, un autobuz în care se afla 
un grup de muncitori a fost a- 
tacat cu focuri de armă : cu a- 
cest prilej o persoană și-a 
dut viața, iar două au fost 
rănite.

Unul din cele mai grave 
denie din ultimul timp s-a.pro
dus, joi. la Omagh, în cartierul 
de locuințe în care se află fa
miliile militarilor britanici sta
ționați în Ulster. După un anunț 
telefonic, s-a produs o puter
nică explozie, care a provocat 
importante pagube materiale^ și 
rănirea 
tr-un 
Belfast, 
matei 
(I.R.A.) 
litatea 
și afirmă că domiciliile milita
rilor britanici vor constitui 
„ținte legitime" ale acțiunilor 
I.R.A. și că pe viitor nu vor mai 
fi date - nici un fel de avertis
mente.

pier- 
grav

jnci-

a 16 femei și copii. în- 
comunicat publicat la 
aripa „provizorie" a Ar- 
Republicane Irlandeze 
își asumă responsabi- 

pentru această explozie

• VINERI, s-au încheiat, la 
Praga, convorbirile care s-au 
desfășurat aici timp de două 
zile între delegațiile R. S. Ceho
slovace și R. F. Germania, con
duse de Jiri Goetz, adjunct al 
ministrului cehoslovac ai aface
rilor externe, și, respectiv, Paul 
Frank, secretar de stat la Mi
nisterul de Externe vest-german.

Cereri de naționalizare 
în India

• DEPUTĂȚII CAMEREI SU
PERIOARE a Parlamentului In
diei au cerut guvernului să na
ționalizeze imediat industria za
hărului din țară. Potrivit decla
rației unui reprezentant al Mi
nisterului Agriculturii, guvernul 
premierului Indira Gandhi a 
trecut la examinarea tuturor 
problemelor legate de naționali
zarea industriei zahărului.

• COMITETUL CENTRAL al 
Frontului Democratic pentru 
Reunificarea Patriei din Coreea

Practici, arhitecții 
aeroportului de la Bo
gota, după ce au tra
sat liniile edificiului 
principal, au trimis în 
afara lui 
suspendat, 
trambulină 
de pe care pasagerii 
gata de drum plonjea
ză brusc în oceanul 
aerian. Cînd se reîn
torc, aceeași con
strucție ingenioasă, fă- 
cînd punte perfectă 
cu ieșirea din avion, 
îi primește direct în 
sălile de recepție, 
fără a-i obliga să ia 
contact cu forfota din 
exterior.

Numai piloților, cred, 
amănuntul acesta tre
buie că le dă multă 
bătaie de cap, ne- 
voiți să manevreze cu 
toată grija pentru a-și 
„pune" uriașele apa
rate „la scară". In a- 
fara lor, insă, opera 
arhitecților poate fi 
considerată și ca un 
simbol, introducindu-te 
în ritmul citadin din- 
tr-o dată și creîndu-ți 
senzația că într-o sin
gură clipă, tăcind 
doar un pas, ai reușit 
să treci de pe un tă- 
rîm desenat pe hartă 
pe unul ferm, tărîmul 
columbian.

Nu mi-am putut da 
seama, din pricina 
senzației amintite, da
că distribuind spațiul 
util al aeroportului 
arhitecții au rămas
consecvenți simbolu
lui ; oricum, acesta
există ; primele maga
zine din incintă 
destinate vînzării 
Cafea ;
Cafea prăjită, 
măcinată, 
pregătită • 
tografiată 
majusculă 
aceasta i 
bogăție a

sînt 
de 

Cafea verde, 
Cafea 

Cafea gata 
- Cafea or- 

mereu 
pentru

este marea 
i Columbiei, 

moneda ei forte și, în- 
tr-un fel, însăși istoria 
ță rii.

Am spus „intr-un 
fel" pentru a da cre
dit și celor care sus
țin că istoria Columbiei 
este eminamente po
litică. Mă ispitește, 
totuși, tentativa unei 
contraziceri. Măcar 
parțiale. Mai ales că 
Bogota, singurul oraș 
pe Căre l-am vizitat, 
nu m-a impresionat 
prea mult, nici 
luxosul cartier 
nord, Guatavitanueva; 
Columbia are multe 
alte orașe — Medel
lin, Caii, Barranquilla, 
Manizales, Cartagena 
etc. - la fel de acti
ve, cu un ritm citadin 
asemănător, cu uni
versități — 41, in to
tal -, cu o viață eco
nomică și social-cul- 
turală deosebit de 
dezvoltată. in plus, 
vizita mea a fost o vi
zită în tranzit' și 
morarea cîtorva 
nunte nu poate 
stitui substanța 
reportaj care să 
satisfacă, oricît 
mult aș putea să 
besc despre 
săi, veniți aici din toa
te cele cinci regiuni 
□ le țării, fiecare cu 
„sigiliul" clar ai prove-

cu 
că

prin 
din

reme- 
cmă- 
con- 
unui 

mă 
de 

vor- 
camenii

nienței 
grafie, 
sivi și 
na de 
joși
(zona de munte), spe
culativi și introvertiți 
(zona marilor înălțimi), 
calmi și nostalgici 
(zona Pacificului) sau 
temători și tăcuti (zo
na pădurilor nepă
trunse).

Cei care susțin 
istoria Columbiei 
eminamente 
nu uită să 
imediat amănuntul că 
in această țară „oa
menii se nasc conser
vatori sau liberali".

poate susține afirma
ția mea că, intr-lin fel, 
istoria țării este isto
ria cafelei. Ml-I iau în 
sprijin pe unul dintre 
cei mai 
economiști 
(Luis Eduardo
Arteta - Ensayos sobre 
economia
Medellin, 
care încă 
a dovedit 
un alt ciclu din econo
mia țării — mineritul, 
tutunul, anilina etc. — 
nu a putut pune in 
mișcare întreaga struc
tură social-economică 
a țării. Ciclul cafelei, 
da. Antioquia, Caldas,

Deși ultimele dece
nii au modificat date
le problemei. Și e un 
amănunt real (cele 
două partide s-au 
fondat cam prin 1850), 
după cum tot reală 
este și lupta pentru 
supremație. însăși eta
pele traversate de 
Columbia în secolul 
trecut, cel al definirii 
sale ca națiune, o ilu
strează : Marea Co
lumbia (1819-1830) a 
fost opera lui Bolivar, 
cel care a visat unirea 
niciodată împlinită a 
statelor latino-amșri- 
cane ; în schimb, Re
publica Noii Granade 
(1831—1858) aparține 
sonservatorilor care 
□ u înzestrat țara cu o 
constituție 
Confederația 
dină (1858-1863), 
de al treilea nume 
țării se datorează li
beralilor ajutați 
Santander, cind consti
tuția a fost schimbată 
cu o alta, federalistă; 
Statele Unite ale Co
lumbiei (1863-1886) 
este din nou opera 
conservatorilor reîn- 
torși la putere și la 
vechea lor constituție, 
cei care au reușit (în 
1886) să schimbe 
ceasta denumire ir 
Republica de Colom
bia, rămasă pînă azi.

Mai realist in acțiu
nile sale, președintele 
Misael Pastrana Bor
rero a declarat nu de 
mult, că țara se află, 
totuși, într-o „stare de 
urgență 
insistînd 
prilej mai 
reformei 
reformă a reformei a- 
grare") și tocmai 
ceasta declarație îmi

• APROXIMATIV 100 DE 
PROEMINENTE PERSONALI
TĂȚI URUGUAYENE, între 
care reprezentanți ai Partidu
lui Colorado — partid de guver- 
nămînt — și ai Partidului Na
țional, au transmis șefului sta
tului, Juan Maria Bordaberry, 
o declarație în care cer întoar
cerea țării la „un guvern consti
tuțional".

Documentul se pronunță pen
tru normalizarea situației in
terne și pentru organizarea, în 
cel mai scurt timp, de alegeri 
generale.

— F.D.R.P.C. — a dat publici
tății o declarație în care denunță 
actul ilegal al clicii lui Pak Ci- 
jan Hi, care a trimis agenți spe
ciali în Japonia pentru a-1 răpi 
pe Kim Dae Jung, personalitate 
democratică sud-coreeană stabi
lită in Japonia.

• CONSILIUL ECONOMIC SI 
SOCIAL AL O.N.U.. reunit la 
Geneva, a aprobat crearea Co
misiei Economice a Națiunilor 
Unite pentru Asia Occidentală 
(Orientul Apropiat). Această de
cizie a fost luată, după cum s-a 
anunțat, săptămina trecută, de 
către Comitetul Economic al 
E.C.O.S.O.C., dar ea trebuie să 
fie aprobată și de Adunarea 
Generală la viitoarea ei sesiune.

• ÎNTR-IJN DISCURS rostit 
în orașul Monastir, președintele 
Tunisiei, Habib Bourghiba, a 
anunțat că în țară urmează să 
fie efectuată o reformă admi
nistrativă, în conformitate cu 
cerințele actuale ale dezvoltării 
naționale.

centralistă;
Grana- 

cel 
al

de

a-

economică", 
cu același 
ales asupra 
agrare („o

a-

Valle del Cauca, Cun- 
dinamarca, departa
mente producătoare 
de cafea, au devenii 
și sînt încă arterele 
vitale ale economiei 
țării. Majoritatea ce
lorlalte industrii, mai 
ales ușoare, s-au for
mat în jurul ccestor 
centre. Și nu întîmplă- 
tor : Columbia este 
cel de al doilea pro
ducător 
cafea, 
cucerit 
record toate meridia
nele lumii.

In același timp, nici 
un alt produs econo
mic sau industrial nu 
a cunoscut o curbă a 
prețului atît de sensi
bilă. Privind-o, un stu
dios al problemei 
(Pierre Monbierq) a 
asemănat-© cu ence- 
falograma unui ne
bun ; în 1889 cafeaua 
se vindea cu doi cen
tavos livra ; in 1895, 
prețul urcase la 9 cen
tavos ; trei ani moi 
tîrziu coborise la 4,5 
și de-atunci, cu scur
te întreruperi, a conti
nuat să scadă mereu. 
Graficul acestui preț, 
mai ales atunci cînd 
înregistrează, schimbul 
dintre cafea și produ
sele industriale, amin
tește intr-adevăr cazu
rile clinice do epilep
sie : în 1950, Colum
bia cumpăra un jeep 
american plătindu-l 
cu 17 saci de cafea ; 
în 1967, același jeep 
a fost achiziționat in 
schimbul a 57 de saci 
de cafea. Exemplul a- 
parține penultimului 
președinte columbian, 
Carlos Lleras Restre
po, poet realist, cel 
care declara, în 1969,

mondial de 
produs cars a 

intr-un timp

in fața membrilor 
Clubului național al 
presei din Washington: 
„In 
550 
pentru 5 800 000 
de cafea. In 1969, cu 
8 miiioane de locuitori 
mai mult, 
va primi 
milioane 
6 500 000 
fea".

Un singur cent scă
zut la livra de cafea 
înseamnă, pentru Co 
lumbia, o pierdere a- 
nuală de 8,7 milioane 
dolari. Și prețul sca
de. Scade și, aricit ai 
părea de paradoxal, 
de pe urma cafelei nu 
se îmbogățesc cei 
care o produc, ci cei 
care o consumă. (Sta
tistica CEPAL este 
elocventă : în 1960 și 
1961, sarcinile fiscale 
impuse de Piața co
mună cafelei latino-a- 
mericane s-au urcat 
la 700 milioane do
lari, in timp ce veni
turile realizate de a- 
ceste țări au ajuns 
doar la 600 milioane 
dolari. De atunci, de
zechilibrul a devenit 
mai mare).

Mario Arrubla (Estu- 
dios sobre el subde- 
sarrolio Colombians, 
Medellin, 1969), un 
alt economist pe care 
mi-l iau în sprijin 
tează : 
curba 
mează 
curba 
Chiar 
propice unei declara
ții de dragoste pe 
una din colinele co
lumbiene se decide la 
bursa din New York"... 
Și >6re dreptate : pre
țul cafelei nu se ho
tărăște la producător 
lată modul de alcă
tuire, stabilit de ace
lași economist : 40 la 
sută, intermediari (ex
portatori - importatori); 
10 la sută, impozitele 
guvernamentale ; 10
la sută, transport : 5
la sută, propagapdei 
făcută de Oficina pan
americana para el ca
fe, cu sediul ia Wa
shington ; 30 la sută, 
stăpînului plantației; 
in sfirșit, ultimii 5 la 
sută, muncitorilor.

Dacă la amănuntele 
acestea adăugăm că, 
păstrîndu-și mereu lo
cul al doilea din lume 
în producerea de ca
fea, Columbia 
obligată să-și 
sească aici 
mare parte 
de muncă 
azi o populație de a- 
proximativ 28 milioa
ne locuitori) precum si 
faptul că trei părți din 
cafeaua ce se exportă 
vine de la micii pro
ducători - cîteva sute 
de mii de plantații in
fime, deci foarte pu
țin avantajoase - și 
nu de pe suprafețe 
mari, ca în Brazilia, 
afirmația mea că isto
ria Columbiei este în
săși istoria cafelei, nu 
cred să poată fi con
testată. Iar simbolul 
de la aeroport poate 
fi un simbol bun doar 
pentru cunoscătorii 
grăbiți.

, no-
„In Antioquia, 

căsătoriilor ur, 
cu fidelitate 

prețului cafelei 
și momentul

este 
folo- 
mai 

a forței
(țara are

reci

ianjenii șt..
imponderabilitatea

Experiențe pe „Skylab"-2
Unul dintre punctele princi

pale ale programului de lucru a] 
celor trei astronauți a fost, joi și 
vineri, punerea in ordine a in
teriorului celor trei încăperi ale 
laboratorului spațial, deoarece 
precedenții „locatari" nu lăsa-

Celebrul turn din Pisa și-a 
sărbătorit, joi, cea de-a 800-a 
aniversare de la data con
struirii sale. Piatra de teme
lie a fost așezată la 9 august 
1173. lucrările desfășurin- 
du-se sub conducerea arhi- 
tecților Nonanno Pisano și 
Guglielmo Tedesco. După 
cum se știe, turnul are 8 
etaje, măsurind 54 metri 
înălțime.

înclinația axei verticale a 
turnului, care acum este de 
aproximativ 4,19 metri, a 
crescut cu un milimetru pe 
an cu regularitate. De aceea, 
creșeterea de anul trecut — 
de cinci milimetri — a pro
vocat neliniște printre spe
cialiști. Autoritățile italiene 
au lansat un concurs inter
național pentru realizarea u- 
nui proiect de consolidare și 
stabilizare a monumentului 
vestit în întreaga lume.
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seră stația intr-o ordine prea 
perfectă. „Curățenia" în labora
tor a durat mai mult de ti*ei 
ore față de timpul prevăzut, de- 
calind programul de odihnă și 
orele de servit masa ale astro- 
nauților. Această îndelungată 
activitate l-a făcut pe Bean să 
declare celor de la Houston : 
„Fantastic, am făcut tot mena
jul. Aceasta vă va face să a- 
preciați munca soțiilor voastre".

Totodată, cei trei astronauți 
au Înregistrat pe peliculă depla
sările fronturilor de. furtună în 
zona Oceanului 
vestul Statelor 
date prețioase 
Astronauții au 
asemenea, unele zone din Soare 
cu ajutorul camerelor de luat 
vederi ale telescopului solar. A- 
paratele de fotografiat cu raze 
infraroșii au efectuat numeroase 
fotografii de prospectare ale 
solului și subsolului in sud-ves- 
tul Canadei și în centrul și su
dul Statelor Unite.

Una dintre experiențele cele 
mai interesante a fost efectuată 
de Owen Garriott, care a su
pravegheat comportamentul ce
lor doi păianjeni, Anita și Ara
bella, care fac parte din ..Echi
pajul zoologic" al laboratorului 
spațial. Gariott a comunicat 
centrului de control că. in pri
mele zile, cei doi păianjeni au 
fost extrem de dezorientați de 
starea de imponderabilitate și 
nu au reușit să-și țeasă pinza, 
dar, după 13 zile, s-au adaptat 
foarte bine. El a precizat că 
Arabella poate să-și lansă pinza 
în orice colț al încăperii s-ar 
găsi, ca și cum s-ar afla... pe 
Pămint 1

Pacific și in 
Unite, furnizînd 

meteorologilor, 
fotografiat, de


