
Sub conducerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

a avut loc ședința de lucru consacrată
unor probleme economice actuale

Nicolae 
___ T____ _____ _ Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
în ziua de 17 august 1973, a avut loc, la 
Mangalia-Nord, ședința de lucru cu pri
mii secretari ai comitetelor județene de 
partid și directorii direcțiilor agricole ju
dețene, consacrată unor probleme econo
mice actuale.

Au luat parte tovarășii Manea Mănescu. 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu. Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Ge
re, Ștefan Andrei, precum și miniștri, 
președinții Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție și Centroj 
coop, membri ai conducerii Comitetului 
de Stal al Planificării și Ministerelor Agri
culturii, Industriei Alimentare și Apelor; 
Industriei Ușoare ; Aprovizionării Tehnieo- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe.

Lucrările ședinței aii fost deschise de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a pre
zentat sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid și de stat, ministerelor și altor or
ganisme economice, tuturor oamenilor 
muncii in cadrul actualei campanii agri
cole și activității de pregătire a celei de 
anul viitor și a înfățișat, în mod deose
bit. obiectivele concrete in vederea dez
voltării culturilor tehnice și valorificării 
superioare a producției agricole de care 
depinde lărgirea bazei de" materii prime 
necesare industriei ușoare și alimentare, 
altor ramuri economice.

în spiritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, participant» au ana

Sub conducerea tovarășului 
Ceaușescu. secretar general al

lizat atit in cadrul ședinței, cit și pe co
lective de lucru, rezultatele obținute la 
păioase, modul în care se realizează pre
gătirile pentru campania agricolă de 
toamnă la celelalte culturi, pentru strîn- 
gerea și păstrarea recoltei în bune con- 
dițiuni, precum și măsurile care se im
pun in vederea creșterii suprafeței ce va 
fi însămînțată la toamnă eu grîu și a 
sporirii producției la hectar, pentru re
cuperarea integrală a rămînerilor în ur
mă în acest domeniu față de prevederile 
planificate.

Au fost examinate, de asemenea, măsu
rile concrete, stabilite pe fiecare județ 
în parte, in funcție de condițiile sale 
specifice, care vor constitui obiectul unor 
programe naționale de dezvoltare a cul
turilor de in-eînepă, bumbac și alte plan
te tehnice, a producției de mătase natu
rală, de ameliorare a raselor dc oi pen
tru sporirea producției de lină, de reali
zare a necesarului de piei pentru prelu
crare.

Analiza și discuțiile care au avut loc pe 
marginea acestor probleme au relevat 
existența unor resurse serioase în direc
ția valorificării superioare a producției 
agricole. Aceasta, va permite satisfacerea 
necesităților sporite ale aprovizionării 
populației, a nevoilor de materii prime 
ale industriei ușoare și a altor ramuri 
economice, concomitent cu creșterea efi
cienței rentabilității in agricultură, a spo
ririi veniturilor țăranilor cooperatori 
lucrătorilor întreprinderilor agricole 
stat.

în cadrul ședinței s-a stabilit să se

Și 
de

ia

Proletari din toate țările, uniți-vă I

măsurile în vederea realizării inte- 
a investițiilor și punerea în func- 
a tuturor obiectivelor prevăzute în 
de asemenea, să se acționeze cu 
fermitatea pentru înfăptuirea pla- 
producției industriale la toate sor- 

pentru

toate 
grale 
țiune 
plan ; 
toată 
nului 
timentele și la toți indicatorii, 
respectarea disciplinei de plan și econo
mice. O atentie deosebită să se acorde 
realizării integrale a sarcinilor la export.

Pornind de la faptul că prevederile pen
tru anul viitor s-au definitivat și sînt cu
noscute de toate unitățile economice, în 
cadrul ședinței s-a subliniat necesitatea 
luării de pe acum a măsurilor corespun
zătoare in vederea pregătirii realizării 
planului pe 1974 în bune condițiuni, atit 
în ce privește investițiile, cit și producția 
industrială, să se treacă la încheierea de 
contracte atit pe plan intern cît și pe plan 
extern.

In încheierea lucrărilor, a luat cuvin tul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ședința de lucru s-a înscris în cadrul 
acțiunilor inițiate de secretarul general al 
partidului în scopul stabilirii unor progra
me de măsuri eficiente menite să valori
fice pe deplin resursele de care dispune 
economia noastră națională, să asigure 
dezvoltarea sa accelerată, pe un plan su
perior, pentru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen, în vederea înr 
făptuirii hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a partidului, 
de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de creștere permanentă 
a bunăstării materiale a poporului nostru.
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Temeliile noii
O nouă serie de

brigadieri pe Șantie
rul național ai tine
retului de la Turceni

cetăți „DE LA HE-
CARE TIMAR

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

Succese tot mai mari
• COLECTIVUL CENTRA

LEI TERMOELECTRICE A 
COMBINATULUI SIDERUR
GIC HUNEDOARA anunță că 
au fost produse peste prevede
rile planului 6.2 milioane kWh 
energie electrică. în același 
timp, printr-o mai bună uti
lizare a agregatelor, prin fo
losirea la ardere a gazului de 
furnal și de cocseî’ie — au 
fost realizate și economii în 
valoare de 2,2' milioane lei.

pe graficele întrecerii

Pătrhnd în șantier printr-o 
poartă înaltă, reper convențio
nal ce bornează un perimetru 
deosebit ; o inscripție caligra
fiată cu grijă anunță Șantierul 
național al tineretului de Ia Tur
ceni (Gorj), pe frunțile literelor 
atirnă cîteva ramuri tinere, incă 
verzi.... Intrînd pe sub acest arc, 
tinerii au schițat un semn dis
cret, ei au dorit să confere so
sirii lor nu o tentă festivistă ci 
au sugerat cu aleasă, modestie 
că stagiul de pe șantier va mar
ca destinul cu o etapă 'impor
tantă, de muncă efectivă. Am 
recunoscut în gestul acesta sem
nul sensibilității și e frumos 'că 
tinerii pătrund astfel în șantier. 
Am intrat apoi în dormitoarele 
din baracamente ; pături îngri
jit aranjate, cearșafuri albe, 
pleduri colorate se integrau ar
monios unei atmosfere intime 
și simple pe care le întilnești în 
țărăneștile case de lemn din 
Gorj. Peste 200 de elevi de la 
Grupul școlar „Electroputere" vor 
dormi în aceste cabane timp de

trei săptămini, se vor trezi în 
fiecare dimineață după un pro
gram care e al tradiției' din îm
prejurimi. Vor munci într-un 
șantier tînăr din toate punctele 
de . vedere. Iată, placajul bara- 
camentelor e încă proaspăt, pă- 
mintul scos din canale pare me- 
reau reavăn, căile de acces ezi
tă încă pe calea statornicirii. Au 
crescut . însă primele înălțimi ; 
cele 8 blocuri au și atins ulti
mul nivel, adică al V-lea, in 
curtea dormitoarelor au crescut 
flori, cîteva alei sînt îmbrăcate 
cu o crustă asfaltică, iarba fra
gedă înfruntă deja duritatea 
betonului... Elevii vor munci și 
trăi timp de trei săptămini ală
turi de vestiți constructori cum 
este betonistul Aurel Stănciu- 
lescu, secretarul organizației de 
partid. El a sosit primul aici, in 
in urmă cu 9 luni, chiar înain-
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transportul energiei electrice. 
De asemenea, peste prevederi
le planului au fost executate 
lucrări de autodotare în va
loare de aproape un milion lei.

prinderea de reparații auto din 
Tg. Mureș și din alte mari u- 
nități industriale ale județu
lui.

primele șapte luni,care, în
a înregistrat o creștere de 3,7 
procente față de cel planificat.

• LUCRATORII între
prinderii DE REȚELE E- 
LECTRICE BRAȘOV rapor
tează îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea Zilei de 
23 August. Față de 100 000 
kWh cît prevedea angajamen
tul, ei au realizat o economie 
de aproape 800 000 kWh la 
distribuția, producerea și

• HOTARÎTI SA CONTRI
BUIE LA ACȚIUNEA DE E- 
CONOMISIRE A METALU
LUI, TINERII DIN JUDEȚUL 
MUREȘ, mobilizați de organi
zațiile U.T.C., au colectat și 
expediat în acest an oțelănii- 
lor țării. 2 600 tone deșeuri me
talice, îndeplinindu-și , astfel 
angajamentul luat în cinstea 
marii sărbători de la 23 Au
gust. Rezultate meritorii au 
fost înregistrate de tinerii din 
organizațiile U.T.C. de la 
combinatele chimice din Tîr- 
năveni’ și Tg. Mureș, de la 
întreprinderea de sticlă și 
faianță Sighișoara, între-

• PETROLIȘTII COMBI
NATULUI PETROLULUI DIN 
PLOIEȘTI au livrat, in pri
mul schimb de vineri, ulti
mele tone de țiței înscrise in 
angajamentul luat în cinstea 
Zilei de 23 August. Se apre
ciază că, pînă la aniversarea 
marii săhbăto-ri, cele cinci uni
tăți. ale combinatului vor 
realiza suplimentar o produc
ție evaluată la peste 
lioane lei. La baza 
succes stau 
exploatarea 
cămintelor 
prelungirea 
ționare a sondelor și ridicarea 
productivității muncii, indice

șase mi- 
acestui 
pentru 

a ză- 
de hodrocarburi, 

duratei de func-

măsurile 
rațională

® COLECTIVUL DE MUN
CA AL STAȚIEI C.F.R. ORA
DEA și-a îndeplinit planul 
pe primele trei trimestre ale 
anului. Ceferiștii bihorenl vor 
expedia, pînă la sfîrșitul aces
tei luni, din stația Oradea, încă 
50 de trenuri de marfă a 1 000 
tone, peste sarcinile de plan.

A fost, de asemenea, îmbu
nătățită sarcina de încărcare 
a vagoanelor cil 6,8 la sută, 
ceea ce a permis o mai bună 
utilizare a parcului de vagoa
ne și obținerea unor impor
tante economii.

• COLECTIVUL FILATU
RII DE BUMBAC DIN SLO
BOZIA raportează că pînă la 
această dată, a reușit să reali
zeze, peste .prevederi, o pro
ducție marfă ce întrece în va
loare 6 000 000 lei. Succesul 
obținut șe datorește. în spe
cial. creșterii productivității 
muncii, care, în perioada 
scursă de la începutul anului, 
a fost cu 7,5 la sută mai mare 
față de sarcina planificată. 
Rezultate bune au fost dobîn- 
dite, de asemenea, în acțiunea 
de reducere a consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale, capitol la care an
gajamentele asumate în între
cere au fost transformate în 
fapte.

URCÎND, URCÎND

ȘI COBORIND
De cîte ori îl văd și de cîte 

ori mi-aduc aminte de el, în 
podgorie se face toamnă parcă 
și stelele răsar, grele, în 
ciorchjni. Acest om urcă zil
nic dealurile și le urcă drept, 
cu măsură, egal. 11 vezi dimi
neața răzbătînd pe culmile cu 
viță de vie ale Pietroaselor, 
acolo în subcurbura de arc 
mioritic în care istoria și 
arta au produs una din cele 
mai teribile bijuterii ale u- 
cestor locuri, Cloșca cu puii 
de aur. Se întoarce în amurg 
sau seară de tot, pe sub lună, 
pentru ca a doua zi să-și reia 
de la capăt urcușul, din nou, 
și asta de mai bine de două
zeci și cinci de ani, ca într-un 
ritual. Incit ureînd și cobo- 
rînd, 
însăși 
tența 
fapt, 
deal, 
cat, , „
piscului din față, sau sadove- 
nian cum s-ar zice „cosind", 
ușor înclinat. El însă urcă 
drept, el contrazice gravita
ția. Și aceasta, tocmai acum 
cînd, apropiindu-se de anul

pensionării, a și coborît pu
țin, a fost primar al comunei 
iar azi e numai vice, ajutor 
zice el, un pas în urma celui
lalt dar aproape de el, o ex
periență în continuu circuit. 
Aurel Vîlcu se numește. 
Omul care, odată cu reașe
zarea noilor scheme de func
țiuni a înțeles că trebuie să 
facă loc altuia mai tînăr decît

rogi 
La o 
el, în

a în-

r Reportai de 
l A. I. ZAINESCU

el a învățat ceva din 
legea gravității, rezis- 
și pulsul mișcării de 
fiindcă cine urcă un 

îl urcă de obicei aple- 
povîmit de greutatea

el, fără să ne supărăm — 
cum zice —, că doar asta e 
viața. Timp de mai bine de _ 
25 de ani el a urcat într-atîta 
dealurile incit ar putea spune 
și cum crește iarba pe culmi, 
ar putea povesti cum înfloreș
te vița de vie. Ar putea po
vesti cum aude el și cum 
simte pocnetul mugurilor de 
migdal și de piersic pe cres
te, cum ruginește frunza și 
cade. Ar putea povesti toate 
iernile și primăverile la un 
loc, toate verile și toamnele.

Dar pentru asta trebuie să-i 
afli puțin răgaz și să te duci 
într-o seară la el acasă, să-l 
asculți la vioară. Să-l 
să-ți cînte la vioară, 
vioară construită de 
prima lui tinerețe.

Cu această vioară
ceput de fapt un inconfunda- 
bil destin. Muncitor tîmplar 
la o fabrică de cherestea, 
ducea cu el ceva necunoscut 
și frumos în aceste locuri, 
spiritul comunicativ din lumea 
muncitorilor, o sobrietate cu 
totul alta decît disimularea și 
prudența specifică podgorea- 
nului, pus parcă întotdeauna 
pe fapte mari. Cei ce ieșeau 
odată din această lume, rare
ori se mai întorceau la ea. O . 
barieră invizibilă îi arunca în 
tabere adverse, tăcute. Se 
suspectau reciproc și se pă
răseau tot mai mult. Ziua 
implacabilă a tuturor despăr
țirilor -de acest fel era de obi
cei duminica și 'ea urma în 
podgorii un ciclu de obișnuin
țe și datini mai vechi printre

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Cuba

La invitația tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, prim-mi- 
nisțru al Guvernului Revoluționar ai Republicii Cuba, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială de prietenie în Republica Cuba, la sfirșitul lunii 
august 1973.

CINECLUBURILE
La dezbaterea despre activitatea și condițiile de lucru ale cineclu 

bului, despre eficiența lui educativă, îi invităm să participe pe mem
brii cinecluburilor,I

"■ I •
Scenarist, regizor, cîteodată și 

actor, operator de imagine, de 
sunet și proiecționist, animatorul 
— cineast complet 1 — își face 
filmul de la prima pînă la ulti
ma fază. Inclusiv difuzarea. Cînd 
nu:i afiliat la cluburi mari, unde 
operațiile s-au divizat și chiar 
specializat, cineamatorul este 
chiar fac-toturn. Aceasta ca pri
ma lui caracteristică, doua

EXTINDE

BRAȘOV

ASTAZI, RĂSPUNSUL COMI
TETELOR JUDEȚENE U.T.C. :

te®

INVESTIȚII
O INIȚIATIVĂ CARE SE

(Continuare ?n pag. a IV-a)

CALITATEA
UN ANONIMAT

EDUCAȚIEINEDREPT

de ACULIN CAZACU

a-

Chipuri dirze de brigadieri.
Foto : V ASIDE RANGA

Zilnic, 600 
de tineri

lii sprijinul 
constructorilor

Planul pe luna
August 

va fi devansat

Ample acțiuni 
de muncă 
patriotică

(IN PAGINA A III-A)

Citiți in pag. a

SOCIOLOGIE
LITERARA

un articol de M. UNGHEANU Noul restaurant-cantină pentru oaspeții Costineștiului.
Foto: GH. CUCU

Este incontestabil că in re
vistele noastre se publică și se 
discută. Ar fi o exagerare să 
n-o spunem. Și mai ales, vorba 
lui Caragiale, se discută. Dar 
ce se discută 7 Freamătul pa
ginilor și al textelor este el 
emanația cea mai adincă a 
vieții literare, a întimplărilor 
și a prefacerilor ei 7 Adică re
vistele tin pasul cu chiar viața 
literaturii pe care se străduiesc 
s-o facă să existe 1

regizori, operatori, pe toți animatorii artei cine 
matografice amatoare,

fiind sursa de inspirație, temati
ca filmelor: realitatea imediat 
înconjurătoare, locul de muncă. 
E vorba, bineînțeles. în cazul de 
-față de cineamatorul-agitator. A- 
nimatorul clubului de întreprin
dere n-are totdeauna veleități ar
tistice, ci mai degrabă aptitudini 
gazetărești. Observarea promptă a 
faptelor concrete și imediate, spi- 

’ ritul critic și îndrăzneala domi-

nă înclinația ca și producția sa. 
Pentru filmul de artă, pentru e- 
seu, și chiar pentru simplul do
cumentar, cineasful-agitator n-are 
timp. El e preocupat să tragă pe 
8 mm. „semnale de alarmă", 
dică să surprindă fapte care, 
așteaptă remedii. Un cineclub de 
întreprindere — dar unul bun. 
adică eficient — nu filmează 
flori, peisaje, sau spectacolele 
brigăzii, ci își ia răspunderea re
flectării prin imagine a r^nor si
tuații ori atitudini ce trebuie 
neapărat „popularizate". Negativ 
sau pozitiv, după cum e căzui, 
criticînd ori lăudînd, după cum 
e nevoie. Destinația adevărată a 
cineclubului de la „locul de 
muncă" e acum clară, cu con
diția ca animatorul s-o urmeze, 
adică să îmbine pasiunea pentru 
film cu datoria civică. Aseme
nea cinecluburi cu asemenea a- 
nimatori există : unul dintre ele 
funcționează la Casa Scînțeii, con
dus de un tipograf de la secția 
Tipar înalt, pe nume Mihai Hol
bau. Înarmat cu un aparat (pe 
care îl mînuiește pe față sau as
cuns) Mihai Holban face anchete

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Sîntem îndemnați, de la nivelele, conducerii superioare de 
partid, să ridicăm necontenit calitatea proceselor educațio
nale. Am ajuns, in învățămintul de toate gradele, ,la multe 
realizări remarcabile, întruchipate ca atare in pregătirea me
reu mai bună a elevilor și studenților. Pe alocuri însă, în con
ținutul educației. în planuri și programe de învățămînt, în pre
darea cursurilor, persistă minusuri deloc neglijabile, care atîr- A 
nă greu pe talerul negativ al balanței calității. Ne bate la - 
ușă un nou an șacolar și cred că nu-i delot devreme să-i 
rostuim de pe acum, cu mai multă deschidere spre noutate, 
structurile de calitate. Am Constatat, nu o dată că avem de-a 
face cu o supra încărcare a planurilor de învățămînt cu dis
cipline hiperprofilate ce îndeamnă spre monocultură într-o 
epocă în care asistăm la adîncirea pîrtiei interdisciplinarității 
și a sintezei largi de informații. Această supraîncărcare se 
poate traduce, în fond, printr-o relativă precumpănire a can
tității în dauna calității.

Dacă vrern calitate, atunci se impune să depășim ferm 
cantonarea în materia care divide artificial cultura și, "deopo
trivă, să luptăm tenace cu mentalitatea care cultivă spiritul de 
feudă al specialității fortuit încorsetate, care standardizează 
în exces conceptele și face să se blocheze canalele de co
municație între idei și cîmpuri de cunoaștere diverse.

Orientarea spre sinteză in cunoștințe și spre finalitatea „pro
filului larg" al elevului și, mai cu seamă, al studentului este, 
în esența ei, o pîrghie indispensabilă a efortului de mai te
meinică întremare a calității faptului de instrucție și formație. 
Un curs care respiră larg în atmosfera științei contemporane 
este un curs care îș: axează scheletul pe tezele cu valoare de 
axiomă ale interdisciplinarității. Nu militez nici pe departe, 
pentru anularea specificității fiecărei materii in parte. Dar nu 
o dată, sub acoperirea acestei specificități impinsă în ex
trem s-au fărâmițat nepermis domenii integrale in materie de 
ramură mult prea înguste și s-au derulat cursuri în care ideile 
apăreau trunchiate, iar construcția logică a domeniului sur
pată prin tăieturi fatale pentru deducție și generalizare, lată 
de ce cred că. păstrîndu-și contururile și definindu-și natura, 
specificitatea trebuie totuși să fie supusă unei transcended 
spre generalitate și integrare multidisciplinară. Experiențele 
cele mai noi și mai eficiente în domeniul educației arată că 
sinteza de cunoștințe trebuie să fie o premisă a construcției

(Continuare în pag. a IV-a)
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CONSILIILE SI COMISIILE
COMITETULUI MUNICIPAL U.T.C

ORGANISME DE ACȚIUNE
— Cînd vorbim de comitetul 

municipal, automat ne gîndim și 
la activitatea consiliilor pentru 
probleme specifice diferitelor ca
tegorii de tineri și a comisiilor pe 
domenii de activitate. Plecînd de 
Li trăsăturile specifice acestor 
organisme, care au fost criteriile 
care au stat la baza constituirii 
consiliilor și comisiilor ?

- Consiliile și comisiile' comi
tetului municipal sînt organis
me de acțiune dar șl de consul
tare în care marea majoritate a 
membrilor o formează tinerii di
rect din producție. Am avut în 
atenție la constituirea lor atit do
rințele cît și posibilitățile, tine
rilor de a activa într-un consiliu 
sau comisie. S-a mai ținut cont 
de asemenea și de funcțiile pe 
care aceștia le dețin în organi
zațiile U.T.C. din care fee parte.

— Cum este organizată acti
vitatea lor ?

Imediat, după constituirea 
lor. comisiile și consiliile au fost 
instruite diferențiat întocmind în 
același timp și primele note de 
probleme. Responsabilitățile mi 
le fixăm dinainte, adică în mo
mentul cînd se face proiectul, ci 
în discuția care are loc cu 
membrii. în acest fel fiecare are 
posibilitatea să-și ia spre rezol
vare una din sarcinile pe care 
socotește că o duce mai bine la 
îndeplinire.

— In aceste note de probleme 
mai sint totuși și responsabilități 
colective.

— Da, dar toți membrii 
comisiilor și consiliilor au repar- 

. tizate concret organizațiile de 

. care răspund. Și atunci socotim 
că-i deja o responsabilitate con
cretă în momentul cînd, ea esto 
înscrisă sub forma : „răspund 
membrii... în organizațiile re- 
partizafe“.

Să revenim la modul cu- 
de lucru.
Trimestrial membrii consi- 
și comisiilor se întîlnesc în 
Prima parte este dedicată 

informărilor. Aș putea spune că 
în aceas-tă primă parte are loc 
chiar un schimb de experiență, 
după care se discută programul 
pentru etapa viitoare. Ca proce-1 
deu de lucru aș aminti în pri
mul rind colectivele. Plenara ct>- 
mifetiilui municipal din luna,

Convorbire cu GHEORGHE STĂNICÂ,
prim-secretar al Comitetului municipal Tîrgoviște al U.T.C.

martie și-a bazat concluziile pe 
studiu] efectuat de colective for
mate din membrii Consiliului ti
neret muncitoresc și, comisiei 
pentru activitatea politică, ideo
logică și culturală, iar pentru 
plenara din luna mai s-au folosit 
colective combinate ale Consi
liului elevilor și comisiei de pro
pagandă. Dar nu folosim tinerii 
numai în colective. De exemplu, 
membrii biroului municipal știu 
că în întreprinderea lor au un 
anume număr de tineri care 
fac parte din aceste organisme 
și lucrează cu ei nemijlocit. De 
asemenea, la instruirile lunare 
cu secretarii chemam și membrii 
consiliilor și comisiilor.

■— Nu e un efort în plus ?
— Dacă ținem cont de de

plasare, da. Dar este eficient. De 
ce să n-o spunem pe fată : se
cretarii organizațiilor U.T.C. nu 
întotdeauna informează pe toți 
ceilalți activiști obștești despre 
problemele muncii curente. Și 
atunci mulți dintre ei — pînă ve
nea timpul unei întîlniri în plen 
— erau puși în situația să acțio
neze nu tocmai bine. Așa că în 
schimbul celor, să zicem, două 
ore ei sînt puși la punct cu toate 
problemele.

(Urmare din pag. 1)
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— Cum lucrează activistul sa
lariat al comitetului municipal 
cu membrii acestor organisme ?

— Fiecare activist știe că în 
organizațiile de care răspunde 
sînt atîția de Ia Consiliul tineret 
muncitoresc, sau fete sau elevi 
etc. Cînd se deplasează, procedeul 
stabilit este acela de a lua con
tact în primul rînd cu ei. Doar 
ei sînt cei care cunosc realitățile 
organizațiilor cel mai bine. Sînt 
și situații cînd din comoditate 
sau alte cauze membrii respec
tivi să nu cunoască unele pro
bleme importante care frămîntă 
colectivul de salariați. De exem
plu, la întreprinderea de oțeluri 
aliate, Gheorghe Lăzărescu răs
punde — pentru că este și sala- 1 
riat aici — din partea Consiliu
lui tineret muncitoresc. Dar la 
secția Confecții metalice 43 de 
tineri efectuaseră 1 811 ore absen
te nemotivate, metalul nu era 
gospodărit judicios etc. Deci 
tocmai probleme de care răspun
dea. Am stat împreună acolo, 
i-am angrenat și pe alți membri 
și în baza celor constatate, îm
preună cu birourile organizațiilor 
U.T.C., am organizat o adunare 
deschisă pe tema disciplinei în 
producție.

— Să înțelegem din cele pre
zentate pînă acum că aveți nu
mai rezultate bune ?

Ar fi greșit să șe înțeleagă 
așa ceva. Mai avem chiar mem
bri ai biroului municipal — care 
lac parte și dintr-o comisie sau 
consiliu — care nu acționează cu 
responsabilitate în organizațiile 
lor. Statistic vorbind, din totalul 
membrilor cuprinși ‘în consiliile 
și comisiile municipiului nostru, 
la ora actuală activi sînt doar 70 
la sută. Sînt situații cînd mem
brii consiliilor și comisiilor nu 
informează operativ comitetul 
municipal cu o stare de fapt : o 
acțiune, o inițiativă, un fenomen, 
și așteaptă să se întîlnească în 
cadru organizat. Sau încă un 
aspect : întreprindem diferite 
studii pe bază de tematică și 
•trebuie să alergăm cu telefonul 
după cutare sau cutare mem
bru

' cut 
să 
dar, 
treagă de probleme de rezolvat 
cărora biroul și secretariatul co
mitetului municipal U.T.C. Tîrgo
viște Je acordă o atenție deose
bită. Sperăm, față de începutul 
promițător, să lichidăm cît mai 
multe din neajunsurile care mai 
domină activitatea consiliilor și 
comisiilor.

care a uitat că a tre- 
termenul și că trebuia 

prezinte concluziile. Așa- 
mai sînt încă o serie în-

O M U!

bl o u

pe
bine, abia 

omul nou 
descoperire 
o invenție.

e o-
l-am 
mo- 

: să
riscul

e 
nu-i așa, 
anii noș- 
împiedică 
„om nou"

Hotelul turistic „Perla" din 5lănic. Moldova și-a deschis de cu- 
rind porțile.

Foto : N. TOKACEK

ZACCENTE^

Manifestări in cinstea 
zilei, de 23 August

Tocmai vin de la 
o întîlnire cu uri a- 
mic care se pretinde 
om nou. Cum 
mul nou —

, întrebat la un 
merit dat fără 
țin cont de < 
enorm al întrebării. 
Cum e ? Ți-aș pu
tea spune cum nu e. 
Iată, zice el, tînă- 
rul meu prieten 
un băiat, 
născut în 
tri. Ce-l 
să fie.un
— a accentuat el. 
Mi s-a părut un pic 
malițios și-am ră
mas pe gînduri.
Mulți binevoitori 
gîndesc așa: cutare 

j e „născut în anii 
și totuși 

necinstit, 
mincinos,

nou e însă vechi. 
Acum, de azi, de 
aici îl vedem din 
ce în ce mai bine, 
învățăm să-l desco
perim poate mai 
mult decît îl inven
tăm. Omul nou a 

este 
Mun- 

nu

rent

liilor 
p'en.

care părăsirea, indiferent de 
motiv, a lucrului pămintului 
se asocia cu blestemul însuși 
al acestuia, ceea ce năștea și 
o spaimă îndârjită de înstrăi
nare, un fel propriu de a 
gîndi și vedea. Navetiștii 
formau o altă lume de fapt, 
lume care, aici, în podgorie, 
începuse să ignore vechiul 
cerc de obișnuințe și deprin
deri. Cu el insă, muncitorul 
dintr-o fabrică de cherestea 
pe atunci, lucrurile s-au în- 
tîmplat altfel. își amintește 
și acum

ION TOMESCU

în
ții militare de invățămînt, case 
ale armatei din întreaga țară, 
au loc în aceste zile numeroase 
manifestări cultural-educative 
organizate în cinstea celei de-a 
XXIX aniversări a insurecției 
naționale antifasciste —armate, 
în cadrul unor expuneri, sim-

unitățile militare, institu-

atîta drum. De fapt, 
urcat către inimă. Iar 

dealurile, drumurile, 
oamenii, mai ales oa- 
de la acel cintec sim-

Noi localuri 
de școală

Odată cu noul an de invăță- 
mînt. elevii vor primi în folo
sință noi localuri de școli care 
urmează să fie recepționate, 
treptat. în zilele premergătoare, 
deschiderii cursurilor. în 1973— 
1974. de pildă, baza școlară 
bucureșteană se va îmbogăți cu 
alte 200 săli de clasă — con
struite. in cartierele Drumul 
Taberei și Belu. pe Bulevardul 
Armata Poporului și Șoseaua 
Olteniței — precum și cu noi 
grădinițe de copii, insumind 
aproape 1 300 de locuri.

Și elevii din localitățile jude
țului Dolj vor începe apropiatul 
an școlar in noi localuri de in- 
vățămint. Printre beneficiarii 
celor 90 săli de clasă ridicate în 
cuprinsul județului respectiv, se 
află elevii unor școli generale 
din Craiova, din comunele Urzi
cuța, Pielești, Băilești Vela, Ne- 
goieștj și Giubega. La rindul ei. 
rețeaua unităților de învățămint. 
din județul Hunedoara se ex
tinde anul acesta cu numeroase 
edificii, noi ateliere — școală și 
laboratoare. în orașul siderur- 
giștilor hunedoreni se află în 
stadiu final de execuție o școală 
generală cu 24 săli de clasă și 
două grădinițe pentru preșco
lari. cu cîte 120 de locuri

un gest atunci 
care l-a apropiat de sat, 

lui, pe el care
— lucra la oraș, 

cultural, destul 
și neîncăpător

de
oamenii 
navetist 
căminul 
modest 
acea vreme, dar entuziast 
asaltat de oameni — își gă
seau un loc pînă și pe perva
zul ferestrelor! — a cîntat 
într-una din acele seri de 
început, și încă la o vioară 
construită de el. semn că 
nu-și putea uita satul, tot așa 
cum nu-și putea uita nașterea. 
Evenimentul era unic în felul 
său și el întregea un fel de 
a fi al tînărului, comunicativ 
și direct, sincer, altfel parcă 
și mult mai deschis decît 

alții. Proaspăt intrat în rîndu- 
rile membrilor de partid' el 
își slujea cu fidelitate vîrsta 
și încerca întocmai să-i slu
jească și pe alții. Învățase un 
lucru deosebit acolo în fa
brici. gestul și proba de fond 
a solidarității.

Evenimente care se preci
pitau în comună i-au determi
nat’ pe oameni să se gândeas
că la el. L-au ales primar. Și 
timp de peste 25 de ani a ur
cat dealurile drept, cu măsură, 
egal. Dintr-un capăt al satu
lui, pînă în celălalt. Că te în
trebi cum n-a obosit, cum a 
rămas și rămîne drept încă

în 
de 
in

după
• drum 

totul, 
satele, 
menii,
piu și curat de vioară, și pînă 
la tot ce reazemă și odihnește 
acum ochiul, în această stră
veche așezare de prag în 
fața soarelui, Pietroasele, re
prezintă ridicarea la o nouă 
cotă istorică, în rezonanță cu 
înseși puterile, de viață ale 
țării, a unei dărnicii de care 
pămîntul niciodată parcă nu 
s-a dezlegat.

Comuna traversează azi un 
proces complex de urbaniza
re. dar datele acestei uriașe 
mutații în fond își au rădici-

umeri, și așa se sfîrșea. Să 
dai de două ori pe zi apă 
unui animal era un sacrilegiu. 
Să fi căzut, copil fiind, cu o 
cană de apă în mîini și s-o 
verși, era mușcătură de palme 
și . înjurături. Apa, sau mat 
bine zis lipsa apei, era stăpâ
nă, ea obseda. Toate partidele 
care s-au succedat la putere 
pînă în 1944 au strâns bani 
din acele sate, promițîndu-le 
apa, apă adusă pe țevi, dar 
banii s-au mistuit ușor pe la 
primari și prefecți, ca și pe la 
cîțiva perceptori și notari. Pri
mul gînd al tînărului primar 
a fost,'de aceea, apa. Dar, 
vedeți, venea pe un teren 
deja alunecos; de atâtea ori

lintlND, URCIND
$1 CODODÎND

nile sigure undeva mai de
parte în timp, adică nu toc
mai chiar așa de departe și 
nu sint străine de acel cîn- 
te’c uimit și frumos de vioară. 
Era la scurt timp după vre
mea de secetă și pămîntul în 
podgorii suferea, de sete cum
plit, dar de sete de apă su
fereau înșiși oamenii acolo, și 
încă din timp vechi, ne- 
știați aproape, uitați. Apa era 
o mină rară, înșelătoare. Fîn- 
tînile în podgorii secătuiesi: 
de obicei repede și izvoarele 
lor se retrag, alunecătoare, pe 
dedesubt de păduri. De de
parte. de la cîțiva kilometri 
de sat răsăreau dimineața fe
meile ca o procesiune pe 
culmi, cu cobilițe pe umeri, 
aducând în căldă-i acoperite 
cu frunze stropul de apă 
răcoritor. Așa începea vara, 
cu femei cu cobilițe pe,

înșelați, podgorenii preferau 
să știe apa acolo-n păduri, la 
kilometri de ei, într-un loc 
sigur. Bătălia tînărului primar 
avea să fie însă decisivă pen
tru chiar propriul său destin. 
A cîștigat nu fără dese, grele 
și repetate urcușuri, de la 
poartă la poartă, de la om la 
om. Și a învins, nu fără a i se 
închide uneori poarta în nas, 
nu fără a fi invitat, știți dum
neavoastră cum. să se astîm- 
pere., Podgorenii sînt aspri din 
fire, bolovănoși, primitori alt
fel și drepți, dar o dată în
șelați. se aprind și scapără 
repede. într-o zi apa a înflo
rit. ca un crin în cișmele și a 
fost lăsată să curgă. Bărbații 
își vedeau, de treabă, cu niș
te vin. între ei era și primâ
nd. Și parcă se auzea un cîn- 
tec. Cântecul apei care 
curgea, dar cei prezenți au-

zeau și un alt cintec, mai de 
demult, de vioară. Tot așa 
cum mai tîrziu au văzut și 
trăit (impede aprinderea lu
minii electrice în case, o altă 
treaptă in destin a podgoriei, 
o altă împlinire pe care, ur
ând drept, zi de zi pe la 
porți și către oameni, prima
rul a și trecut-o deja in amin
tiri.

Două cooperative agricqle 
de producție au ridicat, între 
timp, . puterea economică a 
comunei, fixind-o 
principalele centre 
ve din județ. S-a 
într-un fel însăși 
așezării, relieful ei 
de văi și rupturi largi, geolo
gice, îndreptat azi în scară și 
tiepte spre cer, în impună
toare terase. Grasa și Tămi- 
ioasa de Pietroasele, Feteasca 
și Rislingul, soiuri pure de 
viță de vie împletesc, aurife
re, cununa unor toamne de 
basm. în vecinătatea lor, 
piersici și migdali.

Dar în clinul și dungile te
raselor locul rămînea gol si 
dezvelea neliniștitor parcă, 
ancestrale priviri. Să plantăm 
acolo pini și salcâmi, să spri
jinim și să întărim marginile 
dealurilor cu păduri ! A fost 
inițiativa primarului, cuvântul 
de ordine căruia exemplar, el 
însuși i s-a supus. Cîteva 
toamne și primăveri a lucrat 
cot la cot cu ceilalți, la 
tîinăcop și cazma, dislpcînd 
piatra și plantînd arbori. Pă
durea a crescut, dăruiește um
bră și răcoare acum, 
ceput să-i poarte 
Toate 
au un 
vârfurile de deal și văile poar
tă un nume frumos de bărbat 
sau femeie. Iar pădurea, 
crestând, a început să poarte 
numele primarului. La o șe
zătoare de vară, pe o ridicătu- 
ră de pămînt în loc de scenă, 
el cânta, și poate că numai el 
știa de ce, la vioară.

printre 
producti- 
schiinbat 
geografia 
framîntat
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deschis o expo- 
consacrată actu- 
naționale anti-

DIN JURNALUL UNUI MEDICĂ
în patologia umană, nu există 

nici o afecțiune — in afara ul
cerului gastro-duodenal — care 
să aibă o evoluție condiționată 
de anotimp. Toți așteptăm cu 
bucurie apropierea toamnei, 
anotimpul ' belșugului. Toți, in 
afară de ulceroși. care știu că o 
dată cu apariția toamnei va în
cepe aproape sigur o nouă pe
rioadă zgomotoasă a 
De altfel. perioade 
se mai pot întilni și în 
primăverii iar la unii ulceroși și 
primăvara și toamna. Pentru 
medic. periodicitatea durerii 
condiționată de anotimp, consti
tui^ un important criteriu de 
diagnostic. El se gindește la 
ulcer și nu renunță la acest 
diagnostic chiar dacă examenul 
radiologie făcut în perioada

bolii lor. 
dureroase 

cursul

cit după infirmarea radiologies. 
Deoarece durerile nu încetau, se 
consideră că tabloul clinic este 
rezultatul unei apendicite sub
acute. Este operat. Rezultatele 
post operatorii se lasă așteptate 
încă trei săptămîni, după care 
durerile au cedat complet. Dar 
primăvara și toamna următoare, 
durerile au revenit cu aceleași pune țn evidență un important 
caractere. L-am examinat după 
ce împlinise 16 ani, cînd avea 
deci dreptul de a fi internat în-

I

tura medicală s-au descris ca
zuri de ulcere și la vîrste mai 
tinere decît cel semnalat, chiar 
și la copii lipsind un criteriu de 
vîrstă limitativă. E foarte ade
vărat că el apare mai des la ti
neri și adulți dar nici copiii, nici 
bătrînii nu sint scutiți de pre
zența lui. Al doilea, pentru a

semn clinic în afara periodici
tății sezoniere : durerea calmată 
de consumul de alimente. Ulce-

masă nu sint caracteristice nu
mai ulcerului.

Dacă ulcerul s-ar limita nu
mai la apariția unor perioade 
dureroase de 3—5 săptămîni, 
cursul toamnei' __ __
tratamentul ar fi simplu și re
zultatele bune, 
luția ulcerului 
complicații. Uneori aceste com
plicații apar chiar înaintea du
rerilor revelatoare de ulcer.

A. G„ medic chirurg, în vîrs- 
tă de 32 ani. Pasionat operator 
dar și mai pasionat fumător, am 
accentuat ultima patimă (mai co
rect decit „pasiune"), deoarece 
ulcerul se întîlnește într-o pro
porție îngrijorătoare la fumători.

in
sau primăverii,

Din păcate, evo- 
este plină de

A în- 
numele. 

locurile din podgorie 
nume de om, toate

nosticului — abdomen acut chi
rurgical. Pe o altă masă chirur
gicală este operat de urgență. 
Diagnosticul intra-operator: ul
cer gastric perforat.

Această complicație de temut, 
tiu se poate prevedea niciodată 
Toți ulceroșii trebuie avertizați 
asupra ei. în cazul apariției u- 
nei dureri abdominale violente, 
îndepărtată de durerea ulceroa 
să. obișnuită soluția este numai 
chirurgicală.

O altă complicație'' este hemo
ragia. în ulcer, hemoragiile sînt 
de două feluri. Primul grup de 
hemoragii — așa numite oculte 
— apar la majoritatea ulceroși- 
lor, datorită sîngerărilor mici din

• O AFECȚIUNE
• O AFECȚIUNE

„I
noștri"
fură, e 
nedemn, 
poltron. Ce-a pățit ? 
Ce-i cu el ? De ce ?
Observ
sceptic,
tor:

tînăr născut 
noștri" nu e 
cum ar tre
fle, nu vede

radiologie 
dureroasă nu arată serține di
recte ale acestei boli.

Din multele cazuri, de ulcere, 
la care diagnosticul era limpede 
cu toată absența semnelor ra
diologice îmi amintesc de unul 
apărut la o vîrstă destul de 
tînără. I.G. de 15 ani, elev la o 
școală profesională, revine la 
cursuri toamna, la. mai puțin de 
o zi după un cules de struguri. 
Prezintă dureri mari în etajul 
superior al abodmenului. însoțite 
de vărsături. Remarcă două 
aspecte importante pentru diag
nostic. Durerile se calmau după 
vărsături sau dacă se alimenta. 
Pentru ca la o oră. durerile să 
reapără, cu intensitate similară 
sau mai mare decit înainte. " 
toată vîrsta foarte tinără a 
cientului, medicul școlar nu 
elude posibilitatea ulcerului,

Cu 
pa- 
ex- 
de-

,tr-un serviciu medical de adulți 
mină la 16 ani. internările se 
fac numai la servicii, de pedia
trie). Durerile calmate de ali
mentație, cu periodicitate sezo
nieră, impuneau diagnosticul de 
ulcer. Nici de data asta, radio
logie nu s-a pus în evidență 
prezența „nișei", a semnului 
care arată net prezența ulceru
lui. L-am sfătuit să repete exa
menul radiologie cînd va intra 
în perioada de liniște, de absen
ță a durerilor. După cîteva săp
tămîni. cînd perioada durerilor a 
fost depășită, nu a fost deloc di
ficil radiologului, să-mi 
filmele cu „nișa" evidentă.

Am relatat acest caz din 
motive. Primul, să arăt că 
rul nu apare — așa cum se cre
de — numai la adulți. în litera

arate

două 
ulce-

roșii vechi cunosc acest feno
men curios. Imediat ce apar pri
mele dureri și le calmează bind 
un pahar cu lapte dulce (dacă-1 
tolerează), un ou moale, un pa
har cu ceai de mentă sau de su
nătoare sau o felie de pline pră
jită. Dacă acestui semn clinic i 
s-ar da importanța cuvenită sint 
convins că ar scădea enorm nu
mărul apendicitelor sau al altor 
intervenții pe abdomen practica
te înaintea diagnosticării ulce
rului.

Celelalte semne ale ulcerului 
gastro-duodenal cad pe planul 
al doilea, deoarece se pot întilni 
tot atit de bine și în alte afec
țiuni digestive. Vărsăturile, cpn- 
stipația. senzația de arsură ster- 

1 nală, balonări imediat după»"

de dr. VALERIU VEVERA,
medic primar — Spitalul clinic •

Fundeni

Se consideră sănătos tun. Nici o 
suferință nu i-a umbrit sănăta
tea pină la această virstă. în 
timpul unei intervenții chirurgi
cale. făcute unui pacient, este 
cuprins brusc de dureri abdomi
nale violente, cu senzația unui 
împunsături de cuțit.' înainte 
a leșina, roagă un alt coleg 
continue intervenția începută 
el. Este examinat de un grup 
medici interniști și chirurgi, 
care sint de acord asupra diag-

de 
să 
de 
de

plicați. în schimb 
se vede mai bine 
umanitatea. Atit de 
bine încât și fanati
cul Savonarola, pri
vit în neîndupleca
rea sa, poate fi și 
el socotit un om 
nou : un mucenic al 
propriei credințe, un 
critic al corupției. 
Vjpdem 
azi 
este

fost și 
dezinteresat, 
cește. Albina 
face miere doar de 
cînd a aflat că 
miere se pot lua, în 
piața Matache, bani. 
Omul nou ‘din peș
tera comunei 
mitice nu știa 
flacăra la care 
dea frecînd 
două lemne ne 
încălzi pe noi 
contra cost. Nici 11 
nu era văzut. S-a 
văzut doar flacăra. 
Spartacus n-a 
tut fi văzut mai 
mult decit ca 
sclav. Dar cț sclav 1 
Dacă-l 
miopul ochi 
gist nici el 
vede. Insă 
Spartacus a 
el un om nou. N-a 
fost cîtuși de puțin 
un sclav privilegiat, 
un sclav cu șanse 
de a deveni șef pes
te sclavi. El a fost, 
a devenit sclavul 
tuturor sclavilor. 
Și-a dus condiția 
pînă la capăt ca 
nici unul altul, toc
mai pînă acolo unde 
condiția se fringe, 
se rupe ca un fir 
sub o presiune prea 
mare. Condiția de 
sclav nu l-a împie
dicat să fie un om 
nou întrucît și-a de
pășit-o. In întune
catul ev mediu n-a 
lipsit omul nou. Re
nașterea e cea 
bună dovadă. Insă 
oamenii sînt în a- 
murgul evului me
diu și zorii 
nașterii, mai

pri-
că 

tru- 
cele 

va 
azi

pu

țin

privim cu 
sclava- 
nu se 
sclavul 
fost și

că 
o 

dar nu 
Inventivitatea e ne- 
cesară. Ea este însă £ 
subordonată desco- y 
peririi omului nou <• 
care nu se vede, <• 
care nu s-a văzut << 
deși a existat.}. 
Ne-am inventat, nu y 
fără mari lupte și >' 
sacrificii, o libertate < 
cu care n-am avea <• 
ce face dacă nu <• 
ne-ar sluji să vedem <• 
azi mai bine ceea <■ 
ce pînă ieri nu se <• 
vedea. Omul nou, ?. 
de azi, e aidoma Z 
profilului care exis- z 
tă și a existat în blo- > 
cui de marmură ne- y 
dizlocat. Acolo, însă, y 
în interiorul blocti- y 
lui, contururile lui < 
se lucrau, se șlefu- y 
iau. Cu sclavul Spar- <■ 
tacus blocul de mar- <• 
mură și-a depă- <■ 
șit condiția și sub $ 

lumina soarelui a (• 
apărut 
sculptat. în 
de muncă, 
și cultură. Noi l-am 
construit și îl con
struim în măsura în 
care îl descoperim, 
îl vedem. Orbii, ig
noranții, nu-l văd. 
Omul nou nu se a- 
rată : poate fi vă
zut. El este o as
pirație, un ideal. In 
fiecare marmură e 
o statuie.

tînăr 
fabricii, 
colț de 
ucenicul 

învățînd,

portretul 
veacuri 

rafinare

pozioane, seri tematice, monta
je literar-muzicale. sint evoca
te tradițiile revoluționare ale 
poporului nostru, rolul Parti
dului Comunist Român în în
făptuirea insurecției naționale 
antifasciste armate. participa
rea armatei române la insurec
ție și la războiul antihitlerist, 
munca eroică a poporului pen
tru construcția socialistă.

La Casa centrală a armatei 
s-au desfășurat simpozionul : 
„Insurecția națională antifascis
tă armată de la 23 August 1944 
— piatră de hotar in istoria pa
triei", montajul literar-muzical 
„Scump pămînt al țării mele", 
precum și seara tematică „23 
August 1944 oglindit în muzica 
de masă".

Tot aici s-a 
ziție filatelică 
lui insurecției 
fasciste armate.

Biblioteca, centrală a Minis
terului Apărării Raționale a 
organizat, în cinstea sărbătorii 
de la 23 August, o bogata ex
poziție de carte ce reunește lu
crări valoroase apărute în anii 
socialismului.

De asemenea. Studioul cine
matografic al armatei a prezen
tat militarilor, membrilor găr
zilor patriotice și ai formațiu
nilor de tineret pentru apăra
rea patriei din mai multe gar
nizoane, (gale de filme inspira
te din tradițiile înaintate 
armatei și din actualitatea 
tășească.

Tot în cinstea zilei de 
August în editura militară au 
apărut mai multe lucrări, prin
tre care Studiul strategic ope
rativ : „Armata română pe 
frontul antihitlerist" și volumeje 
de versuri „Stema din inimi 
„Strofe la pămîntul țării".

zîmbetul 
neîncreză- 

„de ce
Bag de seamă că

omul nou nu vrea 
să se arate oricui. 
Cel care-mi surîde 
gros ori subțire cînd 
îmi poate dovedi că 
„acest 
in anii 
tocmai 
bui să
că mașinile ies din 
mina acestui 
pe poarta 
că intr-un 
atelier 
transpiră
că pe altul nu l in
teresează să fie vă
zut, că o sumedenie 
de ■ cărți se citesc 
fără ca autorul să 
vrea să se știe cine 
este. E mult prea 
ocUpat pentru a sta 
să dovedească cine 
este el. Să se .ilus
treze. Să fie luat în 
seamă. Și de fapt 
uneori nici nu știe 
că e om nou. Omul C. STANESCU

Re- 
com-

mai

A
de boală și mai ales de rigorile 
unui regim de viață echilibrat. 
Toamna trecută, este adus cu 
salvarea la clinici. Foarte palid, 
aproape galben, cu tensiunea ar
terială mult coborită, cu un puls 
frecvent. Cu două Zile înaintea 
internării, avusese repetate văr
sături urmate de scaune negre; 
Diagnosticul sîngerării era lim
pede. A fost transportat cu bran- 
carda direct în serviciul de rea
nimare. Zilnic, trei flacoane de 
singe, timp de o săptămină. Deci 
21 donatori de singe, pentru un 
singur om. După încetarea . sîn
gerării a trecut o perioadă de 
aproape două luni pină la re
stabilirea lui.

SEZONIERĂ 
CE ÎNCEPE

DE LA O VÎRSTĂ TÎNĂRĂ
zona ulcerată. Ele se pun în e- 
vidență prin examinarea chimi
că a materiilor fecale. E foarte 
important de a fi puse în evi
dență la timp. Dar nu sint atit 
de periculoase ca marile hemo
ragii ale ulcerului — hemeteme- 
za și melena. Hemetemeza este 
o vărsătură, cu singe digerat a- 
semănătoare drojdiei de ’cafea, 
Melena este un scaun negru ca 
păcura — de consistentă păstoa
să. Aceste mari hemoragii — ce 
pot pune viața în pericol — tre
buie tratate numai în servicii 
spitalicești.

O. S. mecanic în vîrstă de 27 
ani. Ulceros de 9 ani. Fumează 
20—25 țigări pe zi. Consumă în 
exces băuturi alcoolice. Respectă 
indicațiile date numai în peri
oadele dureroase. în rest, uită

Se știe astăzi că cel mai mare 
procent de ulceroși îl dau con
sumatorii de băuturi alcoolice, 
fumătorii, consumatorii nerațio
nali de cafele, cei ce nu respec
tă orarul meselor și traumatiza- 
ției psihice. Pe de altă parte nu 
trebuie neglijat procentul mare 
de ulceroși care se intilnește la 
descendenții ulceroșilor. Pentru 
ultima categorie prevenindu-i a- 
supra acestei posibilități ca și 
pentru prima respectare a unor 
norme de conduită de viață se 
impune. Se poate preveni ulce
rul — eliminînd băturile alcooli
ce. aruncind pachetul cu țigări, 
respectînd orarul meselor și ca
litatea alimentelor (ulcerul e 
foarte, frecvent la cei ce rnărim- 
că alimente reci, într-un ritm 
rapid). O mîncare bine pregăti

tă. bine prezentată, bine meste
cată șînt premise obligatorii 
pentru înlăturarea intilnirii cu 
Ulcerul.

în cazul prezenței ulcerului în 
perioada dureroasă se impun — 
înaintea oricărei; terapii medica
mentoase — repausul și regimul 
alimentar. Dacă durerile sînt 
dontinui, este necesară interna
rea pentru o perioadă de două 
săptămîni, uneori și mai mult. 
Regimul alimentar în această 
perioadă este foarte sever. O a- 
limentație semilichidă. supe de 
zarzavat strecurate, ouă moi, 
lapte, ceaiuri de mentă sau de 
sunătoare, smîntînă în primele 
zile, la care se adăugă treptat 
brînză proaspătă, piine albă pră
jită și mai tîrziu carne slabă sau 
pește alb rasol.

în afara perioadei dureroase, 
ulceroșii nu trebuie să uite ■— 
așa cum se cam întîmplă — că 
regimul dietetic nu trebuie ne
glijat. Condimentele, sosurile, 
rintașurile, tocăturile, legumele 
care conțin celuloză (varză, co
nopidă, țelină, ridichi, gulii) tre
buie excluse alături de băuturi
le alcoolice, tutun și cafea.

Respectarea acestor indicații 
mărește distanța apariției cri
zelor dureroase — uneori 
chiar elimină reapariția du
rerilor — și micșorează nu
mărul candidaților la. trata
ment chirurgical. în fond a- 
cesta e și scopul. Deoarece chi
rurgul va elimina doar zona ul
cerată ulcerosul operat va rămî- 
ne un invalid cu două treimi de 

.stomac și posibilitatea de a re
face ulcerul. Tocmai aici nu tre

buie să ajungă nici un ulceros.

Valea Lotriței la Ciunget — 
Lotru.

Foto: P. TINJALA

LUCRĂRI 
METODICE 

PENTRU 
PROFESORI

în afara celor 771 titluri de 
manuale școlare necesare elevi
lor în următorul an de studii 
1973—1974, Editura didactică și 
pedagogică a mai pregătit va
loroase lucrări Pietodice utile 
perfecționării profesorilor care 
predau diferite discipline știin
țifice și umanistice. Menționăm, 
printre acestea, metodicii© intitu
late „Fundamentele geometriei", 
„Fizica postliceală",. „Legătura 
chimiei cu viața",, precum și lu
crările practice de anatomie 
și fiziologie umană de biochimie, 
biofizică și agricultură. De ase
menea, pentru uzul profesorilor 
de specialitate au fost editate 
lucrările „Studii de lexicologie și 
istoria literaturii române", „Mo
mente din evoluția limbii literare 
românești" și „Sinteze de istoria 
literaturii române".

La rindul lor, profesorii din 
școlile cu predare în limba 
maghiară vor avea la dispoziție 
„îndrumătorul metodic pentru 
predarea limbii maghiare".

i
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ORGANIZAȚIILE U. T. C.
ACȚIONEAZĂ ENERGIC!

Pe șantierul de regularizare a rîului Mureș.

BACĂU

I

Două atitudini diferite pe șantierele 
de extindere a Combinatului de fire 

sintetice Săvinești

MELANA IV 
PRODUCE!

UN SUCCES LA OBȚINEREA CARUIA TINERII DE LA „BENEFI
CIAR" ȘI-AU ADUS O IMPORTANTA CONTRIBUȚIE Zilnic 600 de tineri 

în sprijinul constructorilor
Iată o veste care pentru chimiștii de Ia Săvinești echi

valează cu o dublă bucurie profesională căci intrarea noii 
secții în producție înseamnă pe lingă sporul de produse 
respectiv și- o prelungire considerabilă a legendarului fir al 
Ariadriei care, aici, permite o mai adincă pătrundere în la
birintul tainelor chimiei. Evenimentul se datorează tuturor 
celor angajați in realizarea investiției. Imaginea de șantier 
a dispărut odată cu constructorii. Nu însă și din memoria, 
din ochi, dacă vreți, ai celor oare alături de constructori, au 
fost părtași la bătălia terminării obiectivului, a beneficiari
lor. Zilele și nopțile acestei bătălii, faptele înscrise în lumina 
lor continuă, au devenit deja subiectul unor povestiri care 
sint spuse de tineri in împrejurări diverse ; la un pahar de 
bere și chiar la întâlniri de dragoste fiind simțite în toată 
măreția lor. Sigur că uneori se și exagerează făcîndu-se 
astfel efortul nevinovat cu totul de a se-mpinge povestirea 
spre legendă. Ion Văscu, însă, secretarul comitetului U.T.C. 
pe combinat ne-nfățișează sobru, în termeni de raport, 
aceeași situație fără ca textul din obișnuință redactat cu 
litere de telegramă să simplifice prea mult sau să așeze 
faptele sub o modestie contrafăcută și înăbușitoare : „Din 
26 iunie n-a fost nici noapte și n-a fost nici zi. A fost Me- 
lana IV și toți de la Melana II și III, vreo 600 am fost con
structori înainte de a fi beneficiari. Am făcut după putere 
și pricepere lucrări calificate și am făcut și „șmotru“. Argu
mentele sau faptele concrete lipsesc, ce-i drept, dintr-un 
asemenea raport. Efectul lor însă, întiile cantități de pro
duse ale secției e cit se poate de convingător.

Tinerii constructori din ju
dețul Argeș, alături de întrea
ga masă de oameni ai muncii, 
s-au angajat, ca urmare a în
demnului partidului, al secre
tarului său general, în marea 
întrecere cu timpul în vede
rea recuperării rămînerilor în

BRAȘOV

pe luna
La RELON IV se reclamă 
lipsa forței de muncă, 
dar sprijinul tinerilor 

este refuzat!

va fi devansat

în timp ce ia 
Melana IV doar e- 
coul fostei bătălii 
se mai aude armo
nizat în murmurul 
producției, la Re- 
lon IV, la Capro- 
lactama III și la 
Stația intermediari 
piele sintetică.! nu 
poate fi încă fixată 
ziua victoriei fi
nale.

Factorii răspun
zători de realiza
rea investițiilor nu 
au încă o imagine 
exactă asupra e- 
fortului care se 
cere a fi făcut. Ne
claritățile la care 
ne referim au apă
rut în evidență și 
cu ocazia adunării 
generale a repre
zentanților salaria- 
ților din' combinat. 
Pe intinerariul in 
care la un capăt 
se află beneficiarul 
care cere suplimen
tarea forței de 
muncă, iar la celă
lalt constructorul 
care solicită in ul
timă instanță re
ducerea acesteia 
se risipește timp 
foarte prețios și,

după cum e și fi
resc, entuziasm. 
Așa s-a spulberat 
și entuziasmul tine
rilor din organiza
ția U.T.C. de la 
A.T.M. și sectorul 
Utilități, entuzias
mul echipelor lui 
D. Cozma, Ion Hu
mă și P. Ciobăni
tă, echipe de tineri 
constituite din pro
prie inițiativă pen
tru a veni în spri
jinul montatorilor 
aflați în deficit de 
efectiv calificat. 
Și doar utilitatea și 
eficiența unor ast
fel de inițiative 
fusese demonstra
tă. Meritul tineri
lor care au grăbit 
punerea în func
țiune la „Melana 
IV" sau a unor 
echipe cu stabili
tate și cu tradiție 
de acum, cum sint' 
ale lui Lupea Radu 
de la Poliamid. ale 
lui Smău Petre și 
Constantin Ungu- 
reanu de la Capro- 
lactamă, ale lui Ion 
Bulache și Vasi- 
le Enea de la 
A;T.M. sau ale

electricienilor » Ga- 
vril Oancea și Mi
hai Ciobanu e de 
acum un fapt re
cunoscut.

Fără intenția
de-a căuta un țap 
ispășitor, trebuie 
neapărat să ară
tăm că rămînerile 
in urmă nu permi
teau acest refuz.

O cauză și încă 
una foarte seri
oasă a restanțelor 
o constituie adu
cerea cu mari în- 
tirzieri a utilaje
lor. întirzie Uzina 
„Grivița Roșie" 
București, Uzinele 
de utilaj chimie 
din Ploiești și din 
Rm. Vilcea, precum 
și Fabrica de ele
mente de automa
tizare și Fabrica 
de mașini electrice 
din Capitală. Se 
caută soluții, nu 
s-ar putea nega. 
Dar in același timp 
se caută, se pa
re, netrebuincioa- 
se scuze. De acțiu
ne e nevoie.

ION CHIRIAC

Odată cu hotărirea de a 
lucra după program normal și 
în zilele de 23 și 24 august pe 
toate șantierele de investiții 
ale județului Brașov, tinerii, 
alături de ceilalți constructori, 
și-au asumat și angajamente 
deosebit de mobilizatoare. Ele 
fac parte din programul de 
activități ale organizațiilor 
U.T.C., ca răspuns la chema
rea C.C. al U.T.C., a Consiliu
lui U.A.S.C.R. și a adunării 
reprezentanților brigadierilor. 
Iată, mai precis, în ce constau 
angajamentele colectivelor de 
constructori brașoveni: • rea
lizarea înainte de termen a 
planului de investiții pe luna 
august și realizarea unor pro
ducții suplimentare după cum 
urmează : a Trustul de con
strucții M.E.F.M.C. — 4 mili
oane lei o I.M.C.M. — 1,5 mi
lioane lei • T.C.I. — 450 mili
oane lei o I.C.l.M. — 100 000 
lei » S.U.T.P.I. (secția trans
porturi, utilaje și producție in
ternă) aparținînd • I.C.l.M., li
vrarea peste plan a 200 m.c. 
prefabricate din beton armat, 
48 tone confecții metalice, 
6 000 m.c. agregate de balas
tiere și cariere. 3 500 m.c. oxi
gen industrial. Certitudinea 
realizării celor propuse constă 
în programul de măsuri adop
tat. Se va lucra în schimburi 
prelungite și în două schim
buri. unde e nevoie, toate uti
lajele vor lucra neîntrerupt și 
se va asigura o aprovizionare 
ritmică cu materii prime și 
materiale pe toate șantierele. 

urmă, fiind hotărîți ca în luna 
augusit și în continuare să 
facă tot ce depinde de ei pen
tru ca fiecare obiectiv, fiecare 
nouă capacitate de producție 
să intre în probe tehnologice 
cît mai grabnic. în cadrul în
trecerii : „Tineretul — factor

Planul

august

Zilnic, sute de tineri din alte 
întreprinderi și instituții, în 
funcție de cererile șantierelor 
vor fi aițtrenați după program 
în acțiuni de muncă patriotică 
în sprijinul constructorilor.

F COMPLEXUL 1 
DE VINIFICATIE 

k BLAJ J

Producția de struguri din acest 
an, de pe cele 420 de hectare 
cu vie. a Stațiilnii experimen
tale horticole Blaj, trebuia pre
lucrată in noul complex de vini- 
ficație. aflat in construcție. Dar 
situația existentă pe șantier ne 
arată că acest lucru va fi des
tul de dificil. Căutăm motivele 
care au dus la nerealizarea în 
termen a acestui obiectiv. în 
curtea beneficiarului ne atrage 
atenția o îngrămădire de utilaje.

— Au sosit încă din noiembrie 
anul 'trecut ne spune Nicolae 
Corbeanu, economistul-șef al 
stațiunii. Acum trebuiau să fie 
montate in noul complex. însă 
cum lucrările sint in urmă uti
lajele vor rămine în păstrare la 
noi.

— Care sint cauzele ce au dus 
la nerealizarea acestui obiectiv ?

— în primul rind au fost de 
executat multe lucrări neprevă
zute inițial in proiect. Apoi 
constructorul, întreprinderea de 
proiectări, construcții și inves
tiții de pe lîngă A.S.A.S. Bucu
rești prin filiala Cluj dispune 
de o incompletă dotare tehnico- 
materială. La acestea se mai 

activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen", s-au 
luat o serie de măsuri pentru 
folosirea eficientă a timpului 
de lucru. în acest sens, zilele 
de 23 și 24 august au fost de
clarate de tineri — zile re
cord în producție. Pe de altă 
parte, s-a hotărît ca în fiecare 
sîmbătă să se lucreze program 
de 10 ore, iar duminica cîte 5 
ore.

Pe platforma petrochimică 
Pitești, obiectiv central al in
vestițiilor în județul Argeș, 
s-au organizat brigăzi de 
muncă ale beneficiarului, care 
lucrează alături de construc
tori, după șcelași program.

în paralel, pe șantierele de 
locuințe, s-a extins lucrul în 
două schimburi. Alături de 
constructori, o contribuție tot 
mai mare și-o aduc tinerii din 
alte ramuri, care, prin muncă 
voluntar patriotică, participă 
în număr de 5—6 00 pe zi la 
construirea de creșe și grădi
nițe, cămine pentru nefami- 
lișt.i, cantine, baze sportive.

ȘEFII S AU SCHIMBAT DE CINCI ORI 
DAR STILUL DE MUNCĂ A RĂMAS ACELA$

adaugă și lipsa forței de muncă.
— Dar dv., in calitate de be

neficiar. ce ajutor ați dat con
structorului ?

— Vă spun sincer că i-am 
ajutat cît am putut. Transpor
tul cimentului de exemplu, s-a 
executat cu mașinile noastre. 
Apoi, cînd brațele de muncȘ 
existente în . ferme erau mai li
bere, imediat treceau pe șanti
er. La dala cind va începe mon
tajul utilajului conducerea sta
țiunii a hotărît să trimită în 
ajutor peste douăzeci de meca
nici din atelierul nostru.

— Ce lucrări mal au de exe
cutat ?

— Valoarea lucrărilor se ridi
că la peste patru milioane lei.

Cu acest răspuns intrăm în 
șantier. Este trecut cu mult de 
ora prinzului și în șantier se 
lucra intens. Dulgherii loan Fro- 
nus, Toma. Nicolaus, Andrei 
Fritzam. Gustav Sermac exe
cutau ultimele cofraje pentru 
turnarea betonului. Alături de 
ei fierar-betoniștii Vasile Ol- 
teanu, Gheorghe Cristea I și

LA FIECARE 
PUNCT DE LUCRU- 

AMPLE ACȚIUNI 
DE MUNCĂ 

PATRIOTICĂ
Răspunzînd chemării Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R., a 
secretarului general al partidului, 
cei peste 3 500 de tineri construc
tori din județul Bacău și-au mo
bilizat toate energiile, alături de 
comuniști să lucreze în zilele de 
19, 23, 24 august și să-și intensifi
ce ritmul de muncă zilnic pentru 
urgentarea intrării în funcțiune a 
obiectivelor planificate. în acest 
sens, Comitetul județean Bacău al 
U.T.C. a luat măsuri de intensifi
care a acțiunilor de muncă volun- 
tar-patriotică pe șantierele de in
vestiții, organizînd zilnic munca 
pe brigăzi și obiective concrete.

în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pe șantierul „Cauciuc II“, la 
extinderea Fabricii de postav 
Buhuși, „Proletarul" Bacău și la 
blocurile tineretului în construc
ție, tinerii se întrec în hărnicie. 
Organizația U.T.C. de la Șantie
rul 3 construcții industriale Bacău 
s-a angajat ca împreună cu tinerii 
de la Uzina metalurgică Bacău 
să-și aducă contribuția la devan
sarea termenului de punere în 
funcțiune a capacităților la armă
turi finite din fontă cu 3 luni și 
a celor la piese brut-tumate cu 
6 luni mai devreme.

Gheorghe Cristea II țeseau un 
covor din lire de oțel care să 
dea trăinicie fundației. în clă
direa principală instalatorii 
Nicolae Frățilă, Marcel Hoca, 
Nicolae Trif montau țevile in
stalației de purificare a vinului, 
în total peste Optzeci de brațe 
erau arcuite intr-un singur efort 
pentru realizarea ■ obiectivului. 
Și totuși numărul lor, este in
suficient pentru recuperarea res
tanțelor.

între acești oameni întîlnim pe 
tinărul maistru Andrei Zima, 
care tocmai se consulta cu teh
nicianul Gheorghe Dula, repre
zentantul beneficiarului. Mais
trul cerea din partea beneficia
rului treizeci de muncitori ne
calificați pentru ziua următoa
re. îi este asigurat acest efec
tiv din fermele viticole.

La discuție era prezent și to
varășul Dionisie Heljoni, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Alba al U.T.C., care asigură pe 
maistrul Andrei Zima că va lua 
măsurile necesare in vederea 
trimiterii pe șantier a unui nu

TEM
(Urmare din pag. I)

tea directorului ; a sosit cu cei 
22 de voinici din brigada sa, în- 
tr-un camion condus de Latoș 
Francisc. S-au apucat in ziua 
aceea de octombrie cald să con
struiască prima cabană, — nu 
puteau să înnopteze sub cerul 
liber— iar șoferul văzindu-i cu 
cită rîvnă bagă țărușii pionera- 
tului, le-a spus implorator „ră-. 
min cu voi !“. Lucrează și astăzi 
pe șantier. Voinicii din brigada 
lui Stănciulescu sint din Salcia 
de Dolj, au lucrat împreună și 
pe Șantierul centralei de la 
Ișalnița. „Oamenii lui Stănciu
lescu fac parte din echipa de 
șoc, ei aleargă întotdeauna la 
lucrările cele mai grele", mărtu
risea inginerul șef Walter Tu- 
zar, dar trebuie să adaug un a- 
mănuijt ce poartă, mi se pare, 
o semnificație specială : toate 
seriile anterioare de pe șantie
rul tineretului au fost alcătuite 
de elevi ai liceelor din Gorj, ei 
au avut astfel posibilitatea să 
cunoască direct ce înseamnă 
munca aspră, bărbătească, au

măr de tineri care să ajute 
efectiv la impulsionarea lucră
rilor. Totuși, șeful de lucrări a 
ținut să ne arate că fără aju
torul primit din partea benefi
ciarului lucrările de construcții 
nu erau nici în stadiul actual, 
în ce privește organizarea șan
tierului șeful de lucrări, remar
ca slaba preocupare manifes
tată din partea celor investiți să 
conducă aceste lucrări. Est în
deajuns să amintim doar că în 
doi ani s-au perindat pe aici, 
cinci șefi de lot, al șaselea fiind 
provizoriu. Vina aparține atit 
filialei din Cluj, care conduce 
direct lucrările, cit și cen
tralei din București, care nu 
s-au interesat îndeaproape de 
mersul lucrărilor. Este momen
tul ca măcar acum, să-și dea 
mina într-o colaborare mal 
fructuoasă, care să urmărească 
lucrările, să înlesnească recupe
rarea restanțelor.

OVIDIU MARIAN

ELIE
putut să aprofundeze, redimen- 
sionîndu-le tiparul, cunoștințele 
acumulate iii cadrul atelierelor- 
școală. Dar cei de la „Electro- 
putere" au deja ascendentul* u- 
nei specializări in devenire. A- 
cești tineri, participă la construc
ția celei mai mari centrale ter
moelectrice din țară.

...Iată-i, au ieșit la un scurt 
instructaj de protecția muncii, 
fiecare execută gestul comun 
de ascundere a foii de instruc
taj in buzunarul tunicii, Sint 
împărțiți in 8 brigăzi, la alege
rea locurilor de muncă nu au 
purtat „discuții" fiindcă prefe
rințele erau egale. Primele trei 
au urcat in autocamioane, se 
deplasează spre Motru unde e- 
fectuează o lucrare care in lim
baj ceferist Se cheamă elemen
tară : taluzare. Sint aproape 
280 de tineri.

Șoferul a sunat, băieții coboa
ră, ascultă citeva momente indi
cațiile privind direcția frontului 
de lucru. Tîrnăcoapele s-au pus 
în mișcare, executind balansări 
regulate, se aude hîrșiit de lopeți 
și cazmale. în jurul cîtorva ti
neri pămintul iși schimbă re
pede culoarea și notez numele 
celor care au preluat conduce
rea la taluzări: Constantin Bar
bu, Dumitru Motocu. Gheorghe 
Bădină, viitori constructori de 
locomotive.

Peste citeva ore m-am întors 
în perimetrul viitoarei centrale 
electrice... Peisajul sugerează 
mișcări și forțe industriale; sint 
turnate fundațiile celor trei ma
carale gigant B.K. 100, care vor 
balansa greutatea de 30 tone, 
viitorul electrician Aurel Milcu 
pregătește.. cot lâ Icot cu beto- 
niștii Dumitru Cruceru și Con
stantin Soare fundația in care 
iși vor •înfige-rădăcinile „gira
fele" metalice"; pe‘_ malul Jiului 
elevii Ion Ursu și Ion Ghenea 
stabileau un prim record al zi
lei; la săparea canalelor de aduc- 
țiune: 4 m în 6 ore.l Deocam
dată steagul de fruntaș nu a fost 
decernat'; numele lui Nicolae 
Bandi. elev la Liceul din Motru, 
circulă aici cu insistență. Ingi
nerul șef Walter TUzar, un 
blond in puterea virstei care 
a ctitorit termocentralele de la 
Borzești și Craiova, pare mul
țumit de contribuția elevi
lor brigadieri, „Cind în pri
măvară ne-am reînnoit angaja
mentele, ne-am gindit firește 
și la acești elevi. Fină acum 
principalele lucrări de ba
raj, drumuri, și cale ferată 
sint devansate cu cîte trei săp- 
lămini. E, cred, și meritul lor". 
Sint cuvintele unui om care și-a 
trăit un deceniu și jumătate din 
vi*Șă pe șantierele luminii.

CE FAC MECANIZATORII
după o zi în care a plouat?

Încă două curse și cei doi tineri. meca nizatori de la Balta Doamnei, Gheorghe 
Dumitru și Alexandru Sinu vor termina de arat parcela repartizată și o dată 
cu ea campania arăturilor de vară. (sus). La Gherghița, Gheorghe Mocanu și 
Alexandru Mihai pregătesc și discurile tovarășilor lor de muncă, aflați la arat.

Intrate în stringentă actualitate, după 
încheierea recoltării griului, arăturile de 
vară solicită acum întreaga atenție și 
eforturile mecanizatorilor. în multe jude
țe ale țării,' datorită efectuării acestei 
lucrări, concomitent cu secerișul, lucrului 
în schimb prelungit, procentul de reali
zare se apropie mult de sută la sută. 
Este cazul județelor Brăila, Ialomița, 
Buzău. Constanța, Tulcea, Vrancea, Ti
miș, Arad. Cum starea vremii continuă 
să ofere surprize... pluviale, îngreunind 
deci realizarea ritmului planificat, fieca
re ceas prielnic trebuie folosit cu ma
ximum de eficiență. înainte cu o zi de 
data raidului pe care l-am efectuat pe 
ogoarele județului Prahova, in partea de 
cimpie a acestuia, plouase. Am vrut să 
vedem, de aceea, ce fac mecanizatorii 
după o zi de ploaie. Despre ceea ce fac 
sau nu fac pe vreme prielnică am scris 
de nenumărate ori, scoțînd în evidență 
atît puterea lor de dăruire, hărnicia lor, 
cit și unele minusuri organizatorice care 
se mai manifestă pe ici pe colo. Deci, 
cum este organizată munca lor într-o a- 
semenea zi, cu ce rezultate se soldea
ză ? Interesează cu atit mai mult cu cît 
toamna este aproape și în buletinele me
teorologice sint consemnate din ce in ce 
mai des ploile. Iată acum constatările 
noastre însoțite de „mărturiile" fotore
porterului.

Gheorghe Dumitru și Alexandru Sinu, 
doi dintre cei 10 mecanizatori tineri care 
se aflau la arat pe ogoarele cooperati
vei agricole de producție Balta Doamnei, 
trăgeau ultimele brazde pe parcela „la 
pădure" cum i se spune de către local
nici. Puțin mai departe ne sint arătați și 
ceilalți colegi care, așijderea. efectuau 
ultimele curse cu plugul. „E pămintul 
puțin cam moale — a plouat bine ieri — 
dar se poate ara — ne soune Alexandru 
Sinu. N-am mai avut răbdare să aștep
tăm pînă după masă, cind se zbicește, 
și am intrat acum. La prinz, o să mân
căm liniștiți — am terminat și arăturile

FOTO-ANCHETA 
ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

de vară din anul ăsta. De mîine înce
pem să ne pregătim pentru campania de 
toamnă". în curtea secției de mecaniza
re, Aurel Voicu, mecanicul de intreține- 
re, cu încă doi proaspeți absolvenți ai 
școlii de tractoriști, începuseră deja a- 
ceastă pregătire. Reparau discurile. „în 
maximum trei zile vor fi gata și cele 3 
semănători și cele 5 discuri pe care le 
avem în dotare. Urmează apoi să înce
pem pregătirea terenului ca la carte".

La secția. de mecanizare care deserveș
te cooperativa agricolă din Gherghița. 
observăm patru tractoare aliniate. Pe 
cimp văzusem altele care arau) Arăturile 
nu s-au terminat deci — ne-am zis ; a- 
tunci de ce patru tractoare stau degea
ba ? „Pentru că mecanizatorii lor au 
treabă — ne-a explicat mecanicul de în
treținere al secției. Deoarece nu mai 
avem de arat decît 20 de hectare din su
prafața de 470 hectare, am repartizat 
doar 10 tractoare la această lucrare. Cei 
patru pe care îi vedeți aici, au sarcina 
să verifice discurile și să instaleze o 
lamă pe un tractor, de care avem ne
voie la nivelat. Alte două tractoare sint 
la discuit, unul recoltează furaje, altul 
prășește via iar un altul însămințează 
legume in cultură .succesivă". Așadar, 
toate tractoarele lucrează, iar Gheorghe 
Mocanu, Alexandru Mihai și Gheorghe 
Dumitrache pe care i-am surprins în 
imagine sint pe postură de mecanici, pre
gătind și utilajele celorlalți tovarăși ne
cesare în apropiata campanie de insămîn- 
țare a griului de toamnă.

Și in curtea secției de mecanizare de 
la Drăgănești staționau multe tractoare.' 
Nu am mai primit insă explicații asemă
nătoare celor de la Gherghița. Cînd am 
cerut amănunțit situația fiecărui tractor, 
șeful secției, tovarășul inginer . Ștefan 
Ghencea a fost chiar puțin șocat : „Ce, 
facem ca și cu steagurile lui Pristan
da ? !“. Noi nu făceam, bineînțeles, așa 
ceva, dar pînă la urmă s-a dovedit că 
socoteala, la fel ca și lui Pristanda, nu 
i-a ieșit șefului de secție. De arat mai 
era suficient teren (ne dăm seama după 
numărul tractoarelor repartizate — 7, deși 
inginerul Ghencea ne asigură că nu mai 
sint de făcut decît citeva „capete" de 
locuri) chiar la cooperativa deservită, 
existind și solicitări din partea comple
xului intercooperatist din localitate pen
tru circa 100 hectare ; mai rămăsese de, 
recoltat și o suprafață de coriandru. de 
transportat însemnate cantități de îngră
șăminte naturale. Suficiente treburi deci, 
care nu puteau justifica prezența a 7 
tractoare pentru reparații (mai mult re
vizii care puteau fi făcute și la încheierea 
zilei de lucru) și a încă 7 ale căror trac
toriști erau fie în concediu fie învoiți.

O „șuetă" în toată regula am surprins 
la secția de mecanizare de la Cioranii de 
sus. 7 oameni stăteau pe rama unui disc, 
comentind aprins un subiect care ne-a 
scăpat pentru că la apropierea noastră au 
incenut să se facă a repara discul și o 
semănătoare apropiată. Chiar așa de com
plicată să fie mașinăria asta de este ne
voie de 7 mecanici ca să-i dea de cap ? 
Dar poate că oamenii n-au altceva mai 
bun de făcut, ne-am zis. De la economis
tul secției, Ilie Anghel, aflăm însă cu 
surprindere că mai sint de arat încă 150 
de hectare, că ar fi treabă la discuit, la 
recoltat norumbul siloz. Atunci de ce 
doar 8 din cele 19 ale secției erau in 
cimp la arat ?

OCTAVIAN MILEA 
Foto : GH. CUCU

Tractoare la... odihnă, deși în cimp, la 
cooperativa agricolă de producție Drăgă
nești mai sînt încă multe treburi de făcut. 
(sus). ..Șueta" s-a spart, iar cîțiva mecani
zatori de la secția Cioranii de Jos „se fac" 

că repară o semănătoare.
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CERCETARE PRODUCȚIE'

COLECTIVELE DIDACTICE 
INTEGRATE

Convorbire cu prof. univ. dr. PETRE BURLOIU,
decanul Facultății de economia producției din Academia de studii economice

— Ce expresie concretă capătă 
in facultatea dv. principiile ge
nerale ale integrării ?

— Am încercat să conferim 
tin conținut și modalități proprii 
de realizare a căilor cunoscute 
prin care se poate integra invă- 
țămintul cu cercetarea și pro
ducția : practica studenților, lec
țiile și aplicațiile in întreprin
deri, studiile și cercetările con
crete in unități economice. Avem 
legături directe cu 47 de unități 
economice — întreprinderi in
dustriale, de construcții și trans
port din București și din alte 
localități. Am organizat deci 
colective didactice integrate, 
formate din cadre didactice ale 
Catedrei de conducerea, organi
zarea și planificarea unităților 
industriale. Aceste colective co
ordonează relațiile noastre cu 
cercetarea și producția, sînt în 
măsură — prin cadrele de înaltă 
calificare de care dispun — să 
ia decizii competente.

Colectivele integrate sînt de
sigur o verigă organizatorică ne
cesară pentru ca obiectivele di
dactice. științifice și economice 
urmărite să fie îndeplinite po
trivit unei viziuni unice. în cele 
12 Întreprinderi in care există 
asemenea colective rezultatele 
sint dintre cele mai bune : ac
tivitatea didactică se îmbină ar
monios cu aceea de studii și 
cercetări. Practica studenților dă 
mai bune rezultate in direcția 
cunoașterii proceselor tehnolo
gice ale diferitelor sectoare in
dustriale. precum și a specificu
lui muncii in serviciile lor eco
nomice. Lucrările de diplomă 
sint inspirate tot mai mult de 
cerințele producției. prezintă 
concluzii practice tot mai aproa
pe de soluțiile așteptate de rea
litatea economică. Noi înțelegem 
că insuși procesul de elaborare 
a acestor lucrări trebuie perfec
ționat in sensul de a-i ajuta pe 
studenți să prezinte lucrări in
teresante. utile, iar nu pur și 
simplu sinteze bibliografice sau 
schițe experimentale de care ni
meni nu are nevoie. Anul tre
cut. in preajma susținerii diplo
melor. noi am inițial o sesiune 
de comunicări tocmai cu proiec
tele de diplomă și anume, ace
lea elaborate in cadrul Labora
torului de economia și organiza
rea muncii. Rezultatele s-au re
flectat in calitatea examenelor 
ce i-au urmat. In acesj. an, o se
siune asemănătoare a avut loc la 
20—21 iulie. Lucrările provin din 
cercetările întreprinse in între
prinderi in cadrul laboratoare
lor de ..Conducerea unităților 
industriale". ..Ergonomie și or
ganizarea muncii". Ca și anul 
trecut, inscrierea la această se
siune a fost liberă tuturor auto

rilor, indiferent de nivelul lu
crării și în avantajul celor ce 
s-au prezentat, intrucît le-a ră
mas suficient timp, pină la sus
ținere, pentru îmbunătățirile 
propuse in dezbaterile sesiunii. 
Au fost invitați să participe și 
studenții din anii II, III cuprinși 
in acțiunile specifice de inte
grare, precum și specialiști din 
producție de la F.M.U.A.B., ..Da
nubiana", „Policolor" I.P.I.U. 
ș.a. Ce pot deveni lucrările de 
diplomă datorită condițiilor 
create în procesul de integrare ? 
Nu acte finale care confirmă în
gust didactic un anume cuantum 
de cunoștințe de specialitate, ci 
o formă substanțială de afir
mare a capacității tinărului spe
cialist în profesiune și, în ace
lași timp, o lucrare care trebuie 
îmbunătățită pentru a lua dru
mul producției.

— Ce cuprind contractele fa
cultății cu diferite întreprin
deri ?

— Un număr important de ca
dre didactice prestigioase din 
facultatea noastră sînt angajate 
în studierea și cercetarea unor 
teme de care este interesată di
rect producția. într-o anumită 
măsură și unii studenți din anii 
mai mari contribuie la strînge- 
rea materialului necesar acestor 
lucrări științifice. Din domeniul 
tehnologiei au fost realizate sau 
se află în faze diferite de ela

borare 11 teme. Astfel, sînt în 
curs de aplicare la beneficiar 
„Un model matematic generali
zat pentru controlul și optimi
zarea proceselor de preparare" 
(Ministerul Minelor) ; ..Auxiliari 
textili..." (beneficiari M. I. ,Ch. și 
M. I. U.), „Studiul asupra valo
rificării superioare a polimerilor" 
(M. I. U.} ș.a. De asemenea, un 
număr important de lucrări se 
referă la probleme economice de 
organizare a producției și a 
muncii și de eficiență a activi
tății întreprinderilor. Altele, ca
re și-au piopus valorificarea u- 
nor deșeuri din industria fibre
lor sintetice, se află în probe 
tehnologice și de laborator. Sub
liniez că ne preocupă rezolvarea 
unor teme recomandate și de 
întreprinderi din provincie. De 
exemplu, de curind un colectiv 
de la noi a încheiat o aaliză a 
factorilor care determină insta
bilitatea forței de muncă la 
Combinatul de Îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele.

Acestfe lucrări cuprind rezul
tate aplicabile, constituie con
tribuții efective la perfecționa
rea producției, determină men
ținerea cadrelor didactice în 
fluxul realităților economice și 
formarea studenților in acest 
spirit.

GEORGETA RUȚĂ

T
repidantă pare via
ța revistelor I Scri
itori vin și pleacă 
din paginile lor. 
pentru a reveni ci- 
teva numere mai 
tirziu. O continuă încrucișa

re de semnături și desti
ne. de direcții și de me
saje. Realitatea. cel puțin 
in aparență, nu poate con
trazice această primă constata
re : pe dinafară, pagina de re
vistă n-are nimic neobișnuit. 
Ea conține texte, fotografii, de
sene etc. Totul dispus după o 
enigmistică. dar dirijată și 
controlată, motivată in așa fel 
incit cititorul are fără îndoială, 
impresia unui profund și ascuns 
rost al întregii întocmiri.

Este incontestabil că în revis
tele noastre se publică și se 
discută. Ar fi o exagerare să 
n-o .spunem! Și mai ales, vorba 
lui Caragiale. se discută. Dar 
ce se discută ? Freamătul pa
ginilor și al textelor este el 
emanația cea mai adincă a vie
ții literare, a întîmplărilor și a 
prefacerilor ei ? Adică revistele 
țin pasul cu chiar viața litera
turii pe care se străduiesc s-o 
facă să existe ? Pentru că in
contestabil. textele apar : cele 
datorate scriitorilor foarte cu- 
noscuți, cele ale celor ce în
cep să devină cunoscuți abia 
acum și așa mai departe. Ru
brici speciale uneori se îngri
jesc de apariția celor ce n-au 
mai publicat niciodată vreun 
rînd. In fond, revistele conden
sează existențe scriitoricești și 
a le urmări înseamnă de multe 
ori a urmări biografii scriitori
cești. a reface etapele unui 
destin literar. De la prima și 
pînă la ultima apariție. Graba 
cu care au fost însă publicați 
în ultimii ani debutanții, ni se 
pare însă mai mult semnul 
unei crize a 'capacității de a 
selecta și de a promova decît 
semnul unui belșug literar co
tropitor. Numele, noi apar și 
dispar prea repede. Și a ne în
treba ce discută revistele lite
rare nu este lipsit de sens. Pen
tru că, realități foarte apropia
te vieții revistelor sînt uitate 
pentru cine știe ce trecătoare 
informație literară demnă de un 
almanah ori pentru pretențioa
se și prețioase disocieri pe lu
crări care pier îngropate sub 
nobilul strat de depuneri criti
ce. Nici o revistă și nimeni

dintre cei ce umplu la locuri 
de frunte fețele publicațiilor, 
n-a pus însă o întrebare sem
nificativă pentru starea actua
lului moment literar : unde sint 
scriitorii lansați atît de sonor 
și prelung, acum cițiva ani 
De ce tac acei scriitori, deloc 
nedotați, care după o carte, 
două, primită cu satisfacție și 
elogii, se complac acum intr-un 
parțial sau total anonimat ? 
Pentru că nu e deloc de ne
glijat pentru ce aproape un

te a ei, un roman, s-a bucurat 
de un indiscutabil succes. După 
cea de a doua carte, n-a mai 
urmat însă și o a treia. Iulian 
Neacșu e alt autor uitat. Pen
tru că în actuala și falsa tre
pidație a revistelor se uită re
pede. După două cărți, aflate 
în răsfățul cronicarilor. Iulian 
Neacșu a dispărut și el din prim 
planul vieții literare. Deși ar 
fi suficiente numai aceste , trei 
nume pentru situația pe care 
vreau s-o numesc nu ne oprim

aceste biografii există o asemă
nare ce nu poate fi contes
tată. Aproape toți au debutat 
o dată și aproape toți au înce
tat. să fie niște prezențe la fel 
de promițătoare cam în același 
timp. Iar răspunsul acesta pri
vitor la pauzele deliberate de 
creației merită mai multă cir
cumspecție. întrebarea nu este 
ce fac și ce vor face acești 
foști tineri scriitori, deși ea iși 
are rostul ei. Dacă a fost reală 
chemarea căreia inițial au răs-

Sociologie literară
grup de scriitori în care toată 
lumea iși punea firești nădejdi 
s-a retras într-o etapă, nu știm 
cît de lungă, a tăcerii literare. 
Fapt este că numele lor n-a 
mai apărut pe coperta nici unui 
volum și că, uneori semnătura 
lor n-a mai apărut nici in re
viste sub specia de literatură 
care-i consacrase. Nu-i deloc 
nefiresc să ne intrebăm ce fac 
acei scriitori, mal mult chiar, 
credem că este o obligație. De
altfel. nici nu putem crede cu 
adevărat in pierderea lor. Dar 
tăcerea in jurul acestei tăceri și 
mai pu(in binevenită. G. Bălăi- 
țâ a fost întîmpinat la debutul 
său de sincere aplauze. Al 
doilea volum a confirmat că 
evaluarea nu era greșită. Al 
treilea, o fantezie despre și 
pentru copii, la fel. De ce 
George Bălăiță n-a mai publi
cat nici o carte de atunci și 
pînă acum, nimeni nu știe, și 
nimeni nu se întreabă. Sînzia- 
na Pop a debutat și ea sub 
auspicii favorabile. A doua car-

aici. H. Pătrașcu, este, și el un 
autor cu o biografie, literară 
extrem de asemănătoare. Dună 
două Cărți promițătoare, a dis
părut și din memoria publicu
lui și a criticii. La fel stau, lu
crurile cu C. Stoiciu și aproa
pe la fel cu Mihai Pelin. Și 
lista ar. putea fi și mai lungă : 
Ștefan Stoian, Vasile Văduva 
și alții. Unul din răspunsuri ar 
fi foarte simplu și foarte liniș
titor : un scriitor poate să tacă 
un timp, mai lung ori mai 
scurt, și după aceea să publice 
o carte nu mai puțin rea decit 
celelalte. Ceea ce nu ar fi im
posibil. Dar un scriitor are 
nevoie de exercițiu și de con
fruntarea cu cititorii și cu cri
tica. Ceea ce este plauzibil 
pentru unul dar nu pentru mai 
mulți deodată. Pentru că între

puns iși va spune cuvintul și 
vor rămine, fără îndoială, scrii
tori, iar actuala tăcere, care 
nici nu este pentru toți o com
pletă tăcere, și etapa pe care o 
încercuim acum va rămîne de 
domeniul trecutului. Succesul 
lor a fost rapid, poatp prea 
rapid-. Literatura lor atit de 
repede îmbrățișată atunci poate 
că nu conținea rezervele unei 
confruntări de durată. Nu vrem 
să intrăm in detalii. Sigur este 
că într-o perioadă în care mulți 
debutanți galopează să atingă 
in timp record cifre record in 
materie de volume tipărite, ten
tația facilei apariții nu i-a în
globat pe cei amintiți. Act de 
deliberată reținere, de expecta
tivă misterioasă, de epuizare a 
foițelor de creație ? întrebări 
cărora este greu să le răspun
dem pe loc. Poate e vorba de 
insatisfacția față de propria li
teratură', de formula și de solu
țiile ei. Și aceasta ca și celelal
te este o simplă supoziție. Dar 
trebuie să notăm că o parte din
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In doțneniul disciplinelor 
umaniste, ca și in 
științelor exacte, 
de informație 
crește intr-un ritm vertigi
nos. Se scrie mult și din ce 
în ce mai mult, pe toate 
meridianele, despre artă 
artiști, despre literatură 
autorii ei. Fenomenul 
pare firesc, dacă ne. gindim 
la setea devoratoare cu care 
generații succesive tind să a- 
simileze arta ca pe o dimen
siune implicită a existenței. 
Necesitatea de a incorpora 
frumosul creat de o aseme
nea manieră incit el să devi
nă o trăsătură lăuntrică, in
destructibilă a spiritului, este 
definitorie pentru omul con
temporan. asaltat din toate 
părțile de impresii vizuale, 
de imagini ce se succed cu 
rapiditate, urmind cursul ra
pid al evoluției. în mijlocul 
acestei avalanșe de impresii, 
arta reprezintă elementul 
stabil, peren. Reflecția asupra 
sublimului în artă este. în 
fond, o reflecție asupra subli
mului în viață. A cunoaște și 
a ințelege lumea sublimă a 
formelor artei înseamnă, in 
fond, a cunoaște și a înțelege 
universul ce le-a generat. Lui 
Ugo Spirito, acest mare gin- 
ditor contemporan, îi aparți
ne formula „viața ca artă", 
formulă pe. care venerabilul 
cercetător aV culturii și idea
lurilor spirituale ale Renaște
rii. cetățeanul modest al ora
șului Basel. Jakob Burck- 
hardt, o lansase cu un secol 
înainte. Neîndoielnic, in zi
lele noastre. în condițiile so
cietății noastre, străduința

domeniul 
cantitatea 
acumulată

și 
și 
a-

pentru propagarea valorilor 
vehiculate de artă, înțelegînd 
prin aceasta fenomenul veri
tabil, autentic, este sinonimă 
cu încercarea de a stimula 
reflecția activă, vie, lucidă, 
proprie gîndirii umaniste. 
Valorile morale, politice, so
ciale, cărora le este purtă
toare arta majoră a tuturor 
timpurilor, sint tot atîția sti
muli pozitivi ai dezvoltării

ÎNSEMNĂRI

0 COLECȚIE 
DE ARTĂ

armonioase a individului. A- 
cesta este, socot. sensul unei 
activități, desfășurată cu 
comprehensiune și înțelegere 
de-a lungul anilor de redac
torii editurii Meridiane, a- 
flați acum în preajma unui 
eveniment, la prima vedere 
destul de banal : apariția nu
mărului 100 al colecției Bi- 
blioteoa de artă. Cîteva serii 
inițiate de această editură : 
Curente și sinteze. Biografii, 
memorii, eseuri. Maeștrii ar- 
tei universale, etc., se bucură 
de un binemeritat prestigiu 
in rîndul iubitorilor de artă. 
Am în față un catalog al 
colecției Biblioteca de artă 
pe care, răsfoindu-1. con
stat că nu există aproa-

pe domeniu al literaturii 
de artă pe care preocupările 
redactorilor colecției să nu ii 
fi cuprins. După cum nu e- 
xistă decit foarte puține zone 
geografice și temporale nea
coperite. Biografii romanțate, 
pasionante studii tehnice, 
texte de sociologia artei, 
cărți de estetică, iată doar 
cîteva din categoriile diverse 
de lucrări apărute în această 
colecție. In cadrul ei au a- 
părut texte fundamentale, de 
referință, semnate de cele
brități ale istoriei artelor : 
Jean Cassou. Eugenio d'Ors. 
Vito Pandolfi, “ 
renson, Henri 
tega y Gasset 
tăzi se poate 
formarea bibliografică, a 
blicului amator de artă, se 
situează Ia un nivel cores
punzător. atunci trebuie să 
constatăm că un aport sub
stanțial a adus, în această 
privință, activitatea din ulti
mii ani a redactorilor editu
rii Meridiane și, in particu
lar, a j’elor ce au elaborat 
colecția la care ne referim.

Asemenea inițiative stau 
sub semnul autenticului act 
de cultură și ca cititor, socot 
că e de datoria mea să oma- 
giez, din coltul acestei pa
gini. munca, adesea anonimă, 
a acelora care, cu perseve
rență și tenacitate, contribu
ie. nu puțin, in a insufla ti
neretului nostru dragostea 
pentru frumusețea nepieri
toare a unor opere ce au mo
delat și vor modela mult 
timp încă profilul moral și 
spiritual al omului.

Bernard 
Facillon. 
etc. Dacă 
afirma că

Be- 
Or- 
as- 
in- 
pu-

II

cei amintiți, deși nu mai scriu 
proză, cel puțin publicul nu 
mai are decit sporadic contact 
cu proza lor, își încearcă unel
tele in reportaj. Un indiciu al 
acestei noi înclinații poate să-I 
dea recentul volum al lui Mi
hai Pelin, care, după două cărți 
de proză apare acum cu unul 
de reportaj. Cartea lui pare un 
autotest. un plonjon deliberat 
într-o, direcție pe care volumele 
lui inițiale n-o cuprindeau. Su
ficient indiciu pentru a trage 
concluzia că sursele regenerării 
există, dacă despre regenerare 
e vorba la prozatorii citați.

întrebarea, pentru a reveni la 
ea. nu .este în fond cum „să 
salvăm sufletele acestora", ci 
cum de, se poate că o astfel de 
situație să nu sesizeze in nici 
un fel acel organ al vieții li
terare care teoretic ar trebui 
să aibă sensibilitatea unei mem
brane receptor și care în acest 
caz. asurzit. de propria-i trepi
dație n-a mai auzit nimic : alt
fel zis, de ce oare revistele li
terare. care au lăudat în trecut 
pe acești tineri, trec cu vederea 
o absență care nu mai are ca
racter de caz particular ? Poate 
suplini sterila goană după nume 
noi și atît de pasagere uneori, 
dezinteresul' față de scriitori 
care erau deja realități demne 
de toată atenția ? Revistele li
terare discută în schimb sa
vant dar neaplicat despre so
ciologia literaturii. Dar so
ciologia literaturii române chiar 
aceasta e, și își așteaptă 
mirii. N-ajunge să căptu
șim cu laude pagina rubri
cii de critică in cazul debu
turilor fericite dacă traiectul 
viitor al acestor veniamini iese 
complet din raza atenției noas
tre anterioare. Este adevărat că 
pentru literatură creația este 
totul. Dar cărțile se scriu de 
oameni. Și puțină sociologie li- 
terară nu strică. Iar cazul de 
față este mult mai instructiv 
decît paradele pe care revistele 
ni le aștern uneori sub ochi.

M. UNGHEANU

GRIGORE ARBORE
Foto : GH. CUCU

CINECL VB URILE
(Urmare din pag. I)

teme exclusiv de producție și 
exclusiv de educație. „Risi- 
de hîrtie", „Autocontrolul 

", „Unde se scurg 
au la baza scena- 

*n 
munca poligrafică. Toate sînt fil
mate la obiect cu comentarii pre
cise Și propuneri concrete. Ima
gini cine-verite ilustrează pe viu 
ideea, critica e argumentată ri- 
zual. soluția se impune. „Eroii 
negativi" ai peliculelor nu pot 
contesta nimic, așa că — pretin- 
de autorul — se străduiesc, după 
proiecția filmelor în adunări pro
fesionale, să îndrepte ce e de 
îndreptat. Mihai Holbau nu se 
sfiește să dea. exemple de peste 
tot, inclusiv din secția sa, rieți- 
nînd seama de nici un fel de 
susceptibilitate la critică. Indi
ferența, greșeli de organizare, 
absența spiritului gospodăresc, 
goluri in calificare sînt semnala
te fără deosebire de secții și... 
funcții. Filmele făcute în ulti
mii ani la cineclubul Combinatu
lui — chiar așa cum sînt ele. 
nu prea multe și fără prea mari 
pretenții artistice — au un me
rit verificat: declanșarea opiniei. 
Drept care cineamatorul tipograf 
se mîndrește cu contribuția fil
melor lui la rezolvarea rapidă a 
unor deficiențe. Cu modificări de 
mentalitate — mai puțin rapide, 
e drept — totuși cu ameliorări. 
Cu cereri ale diferitelor secții de 
a face filme-anchetă, în care 
„eroii" locali „să se vadă și să 
fie văzuți". Cu multe, deci, dar 
în nici un caz cu colaboratori : ci- 
neastul-agitator e cam singur, 
grupul celor 10 membri, cît nu
mără pe hîrtie cineclubul, rămî- 
nînd fluctuant pînă la inexisten
ță. Ceea ce nu se explică, fiindcă 
cu siguranță în combinat nu exis
tă doar un singur cineamator pa
sionat. De pildă, cîțiva, binecu
noscut: și experimentați, I. Petcu 
și Alexandra Bașa, au și fost de 
curind integrați cineclubului de 
la Casa Scinteii. Alexandra Bașa 
și-a format o echipă de tineri 
care îndreptățesc speranțe de vii
tor în ce privește atit lărgi
rea numerică a cineclubului, cît 
și a producției lui. Rezultatele 
se vor redea. Ion Petcu și Ale
xandra Bașa sînt însă membri de 
bază ai altui cineclub în care 
și-au demonstrat aptitudinile, 
cineclub cu vaste posibilități,

pe
tot
pa
muncii noastre", 
beneficiile ?“ 
riului preocupări iminente

unde ei și alții preferă să acti
veze :

„VESTITORII", aparținmd ce
lor ce lucrează în domeniul.poli
grafie, presă, edituri, televiziune. 
Patronat de Uniunea Sindicatelor 
din această, ramură (secretar loan 
Stelian priceput îndrumător al 
cineamatori/or de aici) cineclubul 
e excelent dotat, cu toate că 
funcționează numai de un an. In 
acest prim an „Vestitorii" au ți
nut să-și pună la punct întîi în
zestrarea tehnică, trecîncl de la 
filmul reversibil, la pelicula ne
gativă, cu sunetul incorporat. 
Fiindcă trebuie să specificăm, în 
cinecluburile mart din țară ■— 
vreo 200, în afară de cele studen
țești, școlare, sătești — nu se mai 
lucrează cu aparatul de o parte 
și magnetofonul de alta. Amato-- 
rii au evoluat acum ca pregătire, 
cluburile ca echipament. Te
matica lor, complect diferită de a 
cinecluburilor de întreprindere, 
vizează ' preocupări diferite ce 
țin de filmul artistic, filmul-poem 
sau de animație. „Vestitorii" fac 
parte din acest gen de cluburi, 
înscriindu-și producția în aceste 
direcții, unele materializate cu 
succes chiar th scurt răstimp. Am 
văzut de pildă, aici, „Vîrtejul". 
film care prezintă un moment 
din luata ilegală a comuniștilor 
tipografi, erou fiind Dumitru 
Leonte. Iată pe scurt subiectul 
acestui scurt metraj artistic. In 
ajunul eliberării țării noastre, tî
nărul comunist primise sarcina să 
tipărească la Iași o gazetă-ma- 
nifest. -ăsoîndită. în oraș de ute- 
ciști. El edita atunci în condiții 
grele, de totală conspirativitate 
„Moldova roșie", care chema 
populația la lupta, antifascistă. 
Poliția, imediat în alertă, pune 
sub urmărire apariția gazetei di
fuzată pretutindeni în tot orașul, 
pe cei care-o tipăreau și o răs- 
vîndeau, deci pe comuniști. Cu 
toată grija tinărului tipograf si 
a tovarășilor săi de a. nu fi des
coperită mica tiparniță, Dumitru 
Leonte e arestat. O intîmplare de 
necrezut (polițiștii adorm, după 
tin lung interogatoriu) îl ajută 
însă să evadeze. După un scurt 
timp e prins din nou Și condam
nat la moarte. In vîrtejul din a- 
junul Eliberării tînărul comunist 
e purtat din închisoare, în închi
soare. dar călăii nu mai au curaj 
să ucidă. Ziua de 23 August a 
fost și ziua eliberării luptătorului 
comunist, tipograful Dumitru

Leonte, care trăiește și as
tăzi. Toate întîmplările aces
tui film de 20 de minute, sînt 
absolut reale, povestite Alexan
drei Bașa, autoarea scenariului, 
chiar de ilegalist. Emoția produ
să de autenticitatea acțiunii e 
dublată de faptul că personajul 
principal — tînărul comunist ti
pograf — e interpretat în film de 
fitil acestuia, studentul Viorel 
Leonte, care are acum exact vîr- 
sta tatălui din acel timp. Auto
rii filmului, talentați cine- 
amatori, A. Rogoz și G. Mirones- 
cu, au dat acestei întîmplări ade
vărate cursivitate dar și forță e- 
moțională.

Acești doi realizatori mai sem
nează (împreună cu Cornel Milita
rii. scenarist) o peliculă într-un 
gen cu totul diferit, izbutită, de 
asemenea, ca realizare ■— „Bila". 
„Vestitorii" înscriu astfel la ac
tiv un film de animație pe teme 
satirice: critica pai venitismului
fără merite, a protecțiilor. Cine
clubul „Vestitorii" are în planul 
acestui an mai multe filme (zes
trea actuală însumează 17) pe 
teme și genuri foarte diverse. 
Membrii săi, in număr de peste 
40, de profesiile cele mai diferi
te, de vîrste diferite, vor să an
treneze un număr și mai mate 
de pasionați, în primul rînd ti
neri (aici lucrează cu bune rezul
tate patru studenți cu care clu
bul se mîndrește). Condițiile ex
celente de lucru ale „Vestitorilor" 
justifică totodată intenția de a se 
trece la o etapă calitativ superi
oară. Etapă ce se bizuie, nu nu
mai pe o bază materială substan
țială, dar și pe ambianța de 
lucru propice, pe înțelegerea si 
sprijinul celor ce coordonează 
activitatea. „Vestitorii" își pro
pun să răspundă acestor incon
testabile avantaje printr-o activi
tate bogată în filme izbutite și 
totodată utile sub aspect educa
tiv. In septembrie cineclubul va 
organiza o gală în care va pre
zenta toate filmele ce-l reprezin
tă cu 'adevărat. Cineamatorii pa
sionați din alte cluburi și, în ge- 
neial, spectatorii vor putea să le 
vizioneze cu acest prilej, altele 
găsindu-se mai rar. Vechiul dezi
derat al cineamatorilor de-a ieși 
din anonimat nu pare să se împli
nească prea ușor. Singura oca
zie rămîn festivalurile, desfășura
te însă aproape exclusiv între cei 
strict interesați, nici măcar crea
țiile premiate neavînd parte de

prea mare popularizare. Tele
viziunea e singura care a 
probat în . ultimul timp do
rința de a difuza cele mai 
hune filme ale amatorilor ; 
trei pelicule de la „Vestitorii" au 
fost prezentate de curind pe mi
cul ecran. Membrii atestai club 
propun însă ca filmele amatorilor 
să aibă săptămînal o zi de pro
iecție într-unul din cinematogra
fele Capitalei. Propunerea lor, 
justificată, e demult repetată: m 
trebui ca. în sfîrșit, Direcția di
fuzării filmelor să-și spună în a- 
censtă privință cuvîntul. Tot jus
tificată ni se pare și propunerea, 
de-a se crea centre de îndrumare 
a amatorilor; în prezent, în 
București, deși funcționează 20 de 
cinecluburi mari, un astfel de. 
centru nu există. El există la Ti
mișoara și poate de aceea acolo 
se înregistrează și cele mai bune 
rezultate. (Cineclubul C.F.R. — 
Timișoara și cel studențesc „Gau- 
deamus" au zeci de filme reuși

te, 30 de premii în țară și în 
străinătate precum și o fructuoa
să activitate de educare cinema
tografică). Abia acum în Capi
tală a luat ființă „Ecran-util 
Club", care intenționează, iulie 
altele, să umple golul unei cali
ficate colaborări tehnice și artis
tice între cluburile bucureștene. 
Cluburi care revendică însă, pe 
bună dreptate, și alcătuirea unor 
programe de filme realizate de 
amatori, care să fie proiectate în 
casele de cultură din toate sec
toarele. precum și în cluburile 
Capitalei. De data aceasta, aici, 
ar putea să-și spună cuvîntul 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al municipiului Bucu
rești. Și, bineînțeles, să ia măsu
rile cuvenite pentru ' difuzare, 
căci, astăzi există destule filme 
care ar putea fi prezentate pu
blicului larg și nu numai pentru 
a-i face cunoscuți pe cineamatori, 
dar chiar cu un real folos edu
cativ.

CALITATEA
EDUCAȚIEI

(Urmare din pag. 1)

conținutului învățămîntului și nu o consecință a efortului întîr- 
ziat al elevului sau studentului care a audiat cursuri 
necomunicante între ele, dispuse într-o linecritate 
și deseori subminate de repetiție inoportună și 
sicîitor.

A satisface indicatorii de calitate ai educației 
apoi, a micșora cît mai mult decalajul dintre scopul oropus 
și rezultatul obținut. Prevedem adesea, în plonurile noastre de 
activitate educativă, în scoli și facultăți, țeluri foarte atrăgă
toare la prima vedere, servite de seturi de mijloace meticulos 
distribuite pe o gomă largă. Dar cite dintre aceste țeluri sînt 
atinse realmente, după un anume timp, la scadență ? Și cite 
dintre mijloacele și metodele preconizate sînt, în fapt, puse 
in mișcare ? Și,. în cele din urmă, cîți dintre parametrii acțiu
nilor prevăzute sînt practic dobîndiți, astfel incit in structura 
de personalitate a celor educați să se acumuleze și să se 
conserve calități autentice și stabile? Avem nevoie de mai 
mult realism în construcția propriilor noastre proiecte, căci 
altfel treaba este formală și rezultatele vor fi doar aparente. 
Fără a ne grăbi să facem un lucru temeinic, așezat.

Imperativul calității ne îndeamnă, totodată, spre achiziția și 
prelucrarea educațională a celor mai noi informații, a cuceri
rilor de seamă dobîndite pe plan internațional, în anii din

juxtapuse, 
monotonă 
paralelism

înseamnă,

La aparatul de mărit sînt cercetate ultimele imagini.

urmă. Calitatea se judecă și se evaluează prin raportare cri
tică la stările actuale, la nivelele de virf ale cunoașterii con
temporane. Cursul tern, care se repetă an de an într-o alcă
tuire mereu aceeași, în care ideile noi își fac loc cu mare di
ficultate, eșuează inevitabil dincolo de frontierele controlului 
de calitate. FI devine un soi de îndeletnicire rutinieră și obo
sitoare, un cadru al blocajelor inevitabile la creativitate și la 
iscodire in spațiile noului. Trebuie să ne obișnuim a gîndi 
consecvent în termenii perisabilității accentuate a ideilor și a 
acționa cu instrumentele stăpînirii și manipulării eficace a 
produselor celor mai noi ale cunoașterii. Altfel, calitatea^ ne 
scapă dintre degete și, vrînd-nevrînd, ne luăm multe dintre 
dorințe drept realitate, alimentîndu-ne iluzia autodepdșirii.

Calitatea învățămîntului se reflectă, prin cele mai fine arti
culații ale sale, in nivelul de pregătire al elevilor și studen
ților. Ea nu este un scoa în sine, ci o cale a formării mai 
bune, mai eficiente a cadrelor. Hotărîrile de partid’din ulti
mul timp ne atrag atenția asupra acestui aspect și ne oferă 
perspectiva realei sale întrupări.

Viitorul an școlar va marca, neîndoielnic, puncte de răs
cruce în evoluția educației, la toate eșaloanele sale. Mu este 
an an ca oricare altul, ci unul care stă sub semrțul unor in
dicații de pertid clare și atent chibzuite, menite să-i confere 
tăriile pașilor de progres pe care îi scontăm. 
Asociată mai bunei organizări a instituțiilor de 
învățămînt, ascenderea pe treptele calității sporite 
a proceselor de educare se impune ca o ne
cesitate, nu ca un simplu deziderat. Ea este posibilă, pentru 
că dispunem de multe condiții obiective care o favorizează. 
Este nevoie însă și de o sforțare mai mare a energiilor su
biective, de o mai largă punere in mișcare și valorificare a re
surselor de competență, dăruire și pasiune de care dispune 
întregul nostru corp profesoral.

1
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„JOC 
ÎNTRERUPT" 

de CRISTIAN 
MUNTEANU

Teatrul la microfon difuzează 
piese in majoritate originale, 
și nu numai adaptări ca altă 
dată. Radio începe să aibă o 
dramaturgie proprie, un fond 
de piese scrise special pentru 
microfon de autori perfecționați 
în gen. Unul dintre aceștia 
e, fără îndoială, Cristian Mun- 
teanu, regizor artistic de tea- 
tru. ra<Jiofonie, participant și 
câștigător frecvent la concursu
rile de scenarii ale instituției 
sale. Anul trecut el a obținut 
premiul I cu o piesă destinată 
micului ecran și premiul II cu 
lucrarea difuzată săptămâna a- 
ceasta la radio, „Joc întrerupt". 
Ambele vădesc predilecția au
torului pentru dezbaterea etică, 
eu implicații psihologice, dezba
tere revelatoare în ordinea 
transformărilor petrecute în 
conștiința noastră. La televi
ziune, premiul I acordat lui 
Cristian Munteanu evidenția 
intenții meritorii mai degrabă 
sub aspectul alegerii ideii, de
cit ăl transpunerii ei artistice 
La radio, insă, în „Joc între
rupt" substanța morală a pie
sei a fost mult mal bine și mai

TEATRUl
RADIOFONIC

artistic valorificată. Cristian 
Munteanu, autor și regizor al 
spectacolului, a știut nu numai 
sa rețină atenția asupra celor 
Puse in discuție, dar să și („- 
ST6 ascultăto'’ul. Drama
turgul a scris pentru un gen 
perfect cunoscut de regilor 
care a folosit modalități adec
vate pentru a da relief și Pmo- 
rUDt" 7u etiCe’ In •'Joc intre- 
lupt , acțiunea se petrece ca sl 
m„TIfTa pentru televiziune, în 
mediul muncitoresc și tot in ju- 
AchiUmei intimPIări dramatice : 
Achim, muncitor de frunte co
munist adevărat oprește incen- 
sâle AlitS°ndă CU Pretul viptii 
sale. Alături, prietenul său Virgil, “ ------
al
El nu intervine, «V'ăin’^u'mtui 
de mobilul unui asemenea gest ; 
Pina atunci Virgil n-a știut ș 
n-a vrut să trăiască decît pen
tru sine. Dar focul în care a 
si1inisfePrirhnU1 Său “ mistuie 
l-n " Vea- Chinuit, el caută jus
tificări absolviri care nu vin 
de nicăieri. Ca de obicei, Virgil 
vrea intii să pună un zid între 
el și ceilalți, dovedind încă o dată 
f-a pa?u m care se invîrtea se 
îndreptau strîmb. Jocul lui. cu 

simb01- era un joc 
strîmb, lipsit de dragoste, de 
puterea de a dărui și a primh 
Dindu-și seama. vrea 
curme pentru totdeauna, 
toată împotrivirea lui 
dureroase zbateri, 
piați il conving 
nue. Să-1 continue all-
fel, trăind altfel. Virgil pleacă 
intii să îndrepte tot ce-a greșit 
și revine printre tovarășii săi 
hotărînd să întrerupă definitiv 
jocul de pînă atunci și să tră
iască. urcind. La sfîrșit el urcă 
pe sondă împreună, alături, cu 
toți ceilalți, care au fost tot 
Hmpul împreună, alături de el. 

textul lui 
nu spune 
noi. Inter- 

transpus cu 
abil condus

e martor doar inactiv 
acestui ultim sacrificiu.

să-l 
Cu 

după 
apro-cei

să-l conti- 
însă alt-

Poate că povestit. 
Cristian Munteanu 
prea multe lucruri 
pretat însă la radio, 
mijloace moderne, __  _____
ca interpretare, bine ritmat ca 
desfășurare, el ciștigă infinit. 
„Joc întrerupt" reușește să 
transmită ascultătorului fră- 
mîntările eroului, tulburătoare 
confruntări, transformarea lui 
și izbinda frumoasă, curată, 
a clarificării. La această reușită 
a contribuit în mare măsură și 
George Motoi în rolul protago
nist, actor cu simțul nuanței și 
priceperea gradării, absolut ne
cesare în spectacolul radiofonic. 
Ca de altminteri și Magda An- 
ghelescu. Ica Matache (actriță de 
mare sensibilitate) ca și Mircea 
Albulescu care a rostit doar un 
scurt monolog, dar atit de emo
ționant !

VIORICA TĂNĂSESCU
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LUI DIMITRIE CANTEMIR

Gîndirea poporului, 
sursă a unor mari 

idei politice
Deși noțiuhea de scriitor 

angajat apare abia in teoria 
literară modernă, este intere
sant cum se potrivesc crite
riile definirii ei la un anu
me scriitor român de ta sfîr- 
șitul secolului al XVII-lea și 
începutul secolului al XVIII- 
lea.

întreaga activitate literară 
a lui Cantemir satisface defi
niția și tot el este cel care 
reușește, acum aproape trei 
secole, să dea literaturii noa
stre una dintre cele mai an
gajate opere de ficțiune: 
„Istoria ieroglifică". In ace
lași timp satiră, roman alego
ric, fabulă, literatură fan
tastică și pamflet politic, 
„Istoria ieroglifică" are du
bla calitate de operă de fic
țiune fi operă de reflectare 
a realității. Este adevărat că, 
autorul fiind om politic și 
diplomat de mare finețe și 
luciditate și participînd di
rect la cele mai multe dintre 
evenimentele alegoric înfăți
șate în lucrare, angajarea de
venea pentru el inevitabilă, 
însă legătura strânsă care se 
stabilește în gîndirea lui 
Cantemir, între cele mai in
time resorturi ale subiectivi
tății sale și acțiunile sale po
litice, este o uimitoare probă 
de integritate a personalită
ții.

Din „Istoria ieroglifică" și 
din întreaga operă a lui Can
temir putem desprinde ușor 
modul propriu în care poporul 
nostru își gîndea destinul • în 
acele condiții politice spe
ciale. Principiile generale de 
politică, existente deasupra 
amănuntelor și evenimentelor 
mai mult sau mai puțin seni- 
nificative din această operă, 
aveau să se consolideze mai 
târziu și să devină constante 
ale gândirii politice y româ
nești. Strategul, domnitorul, 
conducătorul de oști D. Can
temir anunță de mai multe 
ori că preferă calea tratati
velor, domeniu în care cul
tura enciclopedică și înde
lungata experiență (17 ani 
petrecuți la Poartă) îl făceau

Pagina de titlu a manu
scrisului Istoriei ieroglifice

să fie neîntrecut chiar și a- 
tunci cînd se afla în compe
tiție sau în colaborare cu alți 
diplomați iluștri ai timpului, 
cum erau Cantacuzimi sau 
Constantin lirîncoveanu. Nu 
uită însă să precizeze, același 
pașnic Cantemir, că „îm.po- 
potriva romano-moldo-vlalu- 
lor cu neprietenie a merge 
iaste cea mai desăvîrșită ne
bunie".

Acționînd ca reprezentant 
al unei țări mici, Cantemir 
știe să trateze cu marile pu
teri de pe picior de egali
tate, iar în tratatele pe care 
le încheie proclamă deschis 
drepturile egale ale statelor, 
indiferent de mărimea for. 
Iar titlul său, după cum subli
niază Neculce, „așa-i era : 
săninatul domn al Țării Mol- 
dovii, samoderjetu (singur 
stăpînitor) și colegat (prieten) 
iar nu robu supus". Aplicat 
cu atîta măiestrie în practi

că, principiul egalității între • 
state este, de altfel, de mai 
multe ori întâlnit, ca un re
flex, expus sub diferite for
me în literatura de ficțiune a 
lui Cantemir, ca o dovadă 
în plus a integrității perso- 

\nalității sale.
In întregime, de fapt, 

„Istoria ieroglifică" este o 
lecție magistrală de politică 
și este de ajuns să adăugăm 
în sprijinul acestei afirmații 

.un citat din care se vede 
clar cît de mult finea Can
temir la politica de neagre
siune, sănătos și uman 
principiu politic al tuturor 
timpurilor: „sămnul mo
narhului adevărat acesta iaste, 
că nici cu acul să împungă, 
nici cu dinții să musce, nici 
cu unghele să rumpă, ce în 

greșiți iertare, în rîi pedepsi
re, în supuși milă, în streini 
dreptate și în hotarele mo
narhii sale contenire să a- 
răte“...

Aceste principii îl repre- 
' zentau, evident, pe Cantemir 

în primul rînd, dar ele re
prezintă totodată conștiința 
poporului român la rțcea dată 
și în acele condiții istorice.

în aceeași limbă româ
nească încă neexersată pe 
deplin în cîmp literar, cu 
bombastice întorsături lati
nești de frază sau chiar în 
latină. Cantemir scrie o lite
ratură angajată în modul cel 
mai direct, enunțînd mai toa
te principiile unei politici în
țelepte și inaugurînd acea se
rie de iluștri oameni politici 
și literați devotați poporului 
român din care vor face parte 
Ghica, Bălcescu, Kogălnicea- 
nu, Maiorescu, Iorga și mulți 
alții. Primul dintre ei, dar nu 
și cel mai stîngaci, Cantemir, 
oferă un exemplu etern de 
împletire a operei politice cu 
opera literară în slujba unei 
cauze nobile.

MIRCEA NEDELCIU

G
enerația tînără de la 
noi este generația 
socialismului. Ea 
exprimă vigoarea și 
tinerețea unei so
cietăți dinamice și 

permanent deschise spre asimi
larea valorilor celei mai înalte 
Civilizații umane. Dezvoltarea 
armonioasă în consens cu idea
lurile socialismului și comunis
mului a personalității și conștiin
ței tinere, a afirmării lor pe pla
nuri multiple în activitățile so
ciale constituie centrul de gravi
tate al educației comuniste. 
Obișnuită acestei vîrste este pro
iectarea permanentă în viitor, 
explorarea posibilităților de afir
mare și valorificare a aspirațiilor 
care exprimă generația tînără, 
conștiința individualității sale. 
Aceasta presupune angajarea ti
nerilor de partea noului concret 
și manifest, care prefigurează ca
lități umane autentice, tendințe 
ale progresului în producția ma
terială, știință, cultură și creație 
artistică.

Se realizează însă. întotdeau
na, tendința, amintită în confor
mitate cu legitățile devenirii so- 
cial-umane ? Răspunsul concret 
la această întrebare ne oferă in
dicii asupra eficacității procesu
lui de educație politică. Este un 
adevăr incontestabil faptul că 
majoritatea covîrșitoare a tinere
tului se integrează în activități 
sociale de mare importanță pen
tru dezvoltarea țării, demons

trează hărnicie, realism și fer
mitate, acțiunile sale întrunesc 
o valoare socialmente recunoscu-» 
tă. In același timp manifestări 
individualiste, parazitare, de 
nonconformism steril care de

tice fundamentale, că tinerii sînt 
lipsiți, uneori, de cunoștințele și 
deprinderile necesare pentru a 
realiza o legătură operațională 
între teze filozofice sau politice 
generale și propria lor activitate.

cerii organizațiilor U.TC., la 
formele specifice de educație ale 
tineretului.

Atitudinea tînărului față de 
relațiile sociale în care intră și 
care îi mijlocesc experiența 
este simultan afectivă și raționa
lă ; el se raportează la situații 
sociale, evenimente, într-o ma
nieră participativă numai dacă 
s-a realizat întîlnirea necesară 
între, sentiment și judecată de 
valoare, dacă se simte solidar cu

Cerințe ale dialogului politic

Didacticismului să-i opunem 
practica dezbaterilor

monstrează lipsa unor convingeri 
ferme orientate spre folosul ge
neral al societății continuă să 
existe în mediul tînăr. Explica
ția trebuie desigur să exploreze 
zone complexe ale relațiilor so
ciale și ale acțiunii diverșilor 
factori educativi : organizațiile 
de tineret, șfioala, familia, me
diile așa-zis informale (strada, 
cercul de prieteni etc.) și bine
înțeles chiar caracteristicile indi
viduale ale tinerilor. Totuși unul 
dintre izvoarele acestor moduri 
de comportament trebuie căutat 
în modalitățile de influențare 
politică a tinerei generații. în- 
tîlnirile cu tinerii confirmă că nu 
întotdeauna sînt cunoscute sufi
cient de profund noțiunile poli

Formarea conștiinței politice 
socialiste reflectă unitatea deve
nirii personalității. Tînărul este 
angajat în multiple activități so
ciale, peste supus influenței, une
ori mai puțin controlabile, a di
verselor medii sociale și menta
lități care pot tulbura dezvoltarea 
normală a personalității în con
sens cu principiile noastre socia
liste. De aceea, promovăm inte
grarea tînărului în activitatea 
productivă care îi prilejuiește 
confruntarea directă și concretă 
cu viata, îl ajută să înțeleagă ne
cesitățile sociale și îi dezvoltă 
sentimentul utilității, accelerea
ză procesul maturizării biologice 
și spirituale ; atragerea la activi
tăți politice, în exercițiul condu

'ele din punct de vedere afectiv. 
De aceea, dubla atitudine a per
sonalității se cere echilibrată di
namic în procesul educației pe 
măsura maturizării psihologice a 
tînărului, printr-un efort concer
tat al familiei, școlii, locului de 
muncă și organizațiilor U.T.C. 
tocmai pe planul educației comu
niste. Prin formele de educație 
politico-ideologieă tînărul este 
pus în contact cu sensul global 
ăl dezvoltării societății reflectat 
în direcțiile generale ale politicii 
partidului, cu problemele specifi
ce epocii contemporane. Con
tactul cu această problematică se 
realizează însă, cîteodată, prin 
forme nepotrivite : citirea unor 
consultații apărute în presă, sau

în broșuri, repetarea stereotipă a 
unor teze, deși un . imperativ 
esențial al educației politice îl 
constituie legătura dintre adevă
rul politic general și viața con
cretă a fiecărui individ în parte. 
Printre cauze : slaba pregătire a 
propagandiștilor de multe ori 
desemnați îritîmplător precum și 
unele prejudecăți cu privire la 
capacitatea de receptare și dez
batere a tinerilor. Se întîlnește 
adesea opinia după care nu orice 
tînăr este pregătit pentru con
tactul direct cu lucrările marxist- 
leniniste fundamentale și mai 
ales că numai anumiți tineri sînt 
capabili să susțină o dezbatere. 
Adevărurile marxiste se propagă 
și prin valoarea lor intrinsecă, 
prin forța lor propagandistică a- 
preciată chiar de către adversarii 
marxismului, și mi se pare o 
greșeală că în cercurile de învă- 
țămîiît politico-ideologic nu se 
studiază direct unele scrieri ale 
lui Marx, Engels sau Lenin și, de 
asemenea, nu se utilizează dezba
terea (dialogul viu, direct și 
sincer cu tinerii) ca tehnică prin
cipală de propagandă în toate 
mediile tinerești. Se știe că di
dacticismul este microbul de tot
deauna al filosofiei și teoriei po
litice, pentru că sfîrșește în foV- 
mule greoaie și rupte de viață, 
provoacă opinii false și o mă-' 
runtă înclinație spre raționament 
gol și inoperant.

în același timp limbajul utili
zat în comunicarea politică tre
buie să întrunească virtuțile sin
cerității, adevărului și competen
ței fără de care riscă să-l com
promită.

N. LOTREANU

0 tribuna
de luptă*)

l

î

Apariție de un 
deosebit interes pen
tru toate categoriile 
de cititori, cartea 
„O TRIBUNA DE 
LUPTA - PRESA 
TINERETULUI RE
VOLUȚIONAR DIN 
ROMANIA", aparți- 
nind doctorului O-, 
limpiu Matichescu și 
fiind tipărită sub 
egida Institutului de 
științe istorice ți 
social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., 
este prima sinteză 
științifică de mai 
largi dimensiuni a 
cercetărilor și mate
rialelor existente pi- 
nă acum intr-un do
meniu atit de impor
tant cum este cel 
presei de tineret 
la noi.

O incursiune 
istoria presei de 
neret — începută 
primul număr

al 
de

in 
ti- 
cu 
al

„Foii tînărului" (ce 
ieșea de sub teascuri 
in aprilie 1910) și 
sfirșită cu „Tînărul 
patriot" (organ de 
presă ilegal, editat 
în perioada noiem- 
brie-decembrie 1943 
Ia București) — nu 
poate fi făcută, spre 
a putea fi înțeleasă 
cum se cuvine, de- 
cît printr-o minu
țioasă analiză a con
dițiilor istorice con
crete, a problemelor 
care animau tinere
tul in fiecare pe
rioadă și a situației 
organizațiilor 
luționare de 
ret.

După un 
care evidențiază con
dițiile de apariție 
ale primelor publi
cații progresiste de 
tineret („Evoluție e- 
ditorială"), autorul 
face o prezentare 
detaliată a ziarelor 
și revistelor mai im
portante, sub titluri 
deosebit de sugesti
ve („Să avem orga
nizațiile noastre a- 
colo unde se naște și 
se dezvoltă lupta de 
clasă" ; „Fără teo
rie revoluționară nu 
poate exista practica

revo- 
tine-

capitel

revoluționară...", „Vi- 
no-n mindra hora 
noastră, 
țăran !...", 
muncitori ! 
lupta contra 
mului !...“). Prin par
curgerea prezentări
lor propriu-zise. a 
extraselor din arti
cole, a listei colabo
ratorilor și a titlu
rilor de materiale 
inserate în paginile 
publicației respeeti-

mindra
, asupritele 

„Tineri 
Toți Ia 

fascis-

ge în jurul său cele 
mai valoroase ele
mente î ale tineretu
lui. Numele lor pot 
fi întilnite semnînd 
articole mobilizatoa
re 1$, luptă, de o im
portanță deosebită 
pentru vremea res
pectivă. Cu discer- 
nămintul și rigoarea 
omului de știință, 
dar și cu entuzias
mul celui pasionat 
de munca lui. dr. O-

neret democratic" ; 
„Lupta pentru de
mocratizarea țării" : 
„Lupta tineretului 
în trecut și datoriile 
lui în viitor" — 
semnate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
în „Scinteia tinere
tului" din 12 noiem
brie, 26—27 noiem
brie 1944 și respectiv 
1 ianuarie 1945, re
prezintă „un model 
de analiză și apre-

„Sociologia
educației
perma
nente*'*)

importaiit 
sociologiei 
ii ocupă 

teoretică

BIBLIOTECA
ve, cititorul de azi 
iți formează o ima
gine generală, și tot
odată complexă prin 
detaliile conținute, 
asupra presei comu
niste de tineret. Si
tuată in contextul 
mai larg al mișcării 
noastre revoluțio
nare, această tri
bună de luptă" cum 
o denumește autorul 
(și cum, de fapt, a 
fost in permanență 
de-a lungul vremii) 
a avut, intre altele, 
și meritul de a strin-

limpiu Matichescu, 
alături de alte obiec
tive, îl urmărește și 
pe acesta.

Ca un corolar al 
evidențierii rolului 
avut de presa revo
luționară a tineretu
lui in decursul vre
mii,- în finalul cărții 
este amintită activi
tatea ziaristică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în 
tatea sa de 
iar general

eali- 
secre- 

al
U.T.C. in 1944. Arti
cole — „Pentru 
unirea întregului ti-

ciere obiectivă a rea
lităților social-econo- 
raice ți politice ale 
țării noastre, care 
defineau caracteristi
ca epocii istorice res
pective, precum și de 
atitudine revoluțio
nară, patriotica și 
internationalists — 
proprie luptătorului 
comunist".

FLORENTIN 
POPESCU

•) Olimpiu Mati- 
chescu, Editura poli
tică, 1973.

Un loc 
în cadrul 
educației 
cercetarea
si practic aplicativă a 
fenomenelor educa
ției permanente, pro
ces care se desfășoa
ră astăzi în lume în 
condițiile accelerării 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice si a ..explo
ziei" informatioqale. 
Lucrarea cunoscutu
lui sociolog Leon 
Topa se înscrie prin
tre cele mai valoroa
se contribuții la cla
rificarea și definirea 
conceptului educați
ei permanente, a o- 
biectivelor și sarcini
lor pe care aeest 
proces Ie presupune.

Cartea își propune 
să studieze unitatea

dialectică dintre edu
cația tineretului șco- 
lar-universitar și e- 
ducația adulților, 
pentru că „secretul" 
educației promovate 
in această etapă a 
revoluției tehnico- 
științifice constă in 
faptul de a învăța e- 
xact ceea ce se poa
te invăța mai ales și 
numai ia tinerețe ți 
de a continua învă
țarea. de a „reînvă- 
ța“ sau de a perfec
ționa, ceea ce este 
posibil și in alte pe
rioade ale vieții.

Cartea de față se 
adresează cu precă
dere^ personalului di
dactic de toate gra
dele, animatorilor ți 
activiștilor culturali, 
cercetătorilor în ști
ințele sociale, precum 
șl tuturor acelora ca
re sint preocupați de 
perfecționarea 
educaționale.

M

vieții

C.
*) Leon Țopa. 
tura științifică,

Edi- 
1973

U
n tren străbate dis
tanța dintre stații, 
apropiindu-se cu 
viteză de una din 
ele. Cinci oameni 
veghează la ceea ce 
obișnuim să numim simplu sigu

ranța circulației. Sint cei doi 
acari de la intrarea și ieșirea 
stației, impiegatul stației și încă 
doi' impiegați ai stațiilor vecine. 
Cei cinci oameni au posibilita
tea ca prin intermediul aparate
lor să comunice între ei, să șe 
atenționeze reciproc. Fiecare știe 
exact ce are de făcut, fiecare 
își cunoaște sarcinile ce-i revin. 
Toți sint cu atenția încordată 
asupra panourilor de centraliza
re. Dacă totul se petrece con
form instrucțiunilor, trenul tre
ce, continuindu-și drumul spre 
stația de destinație. Dacă nu... 
Dacă nu, nu este nici un peri
col căci tot ce am descris mai 
sus nu este inspirat din realita
te ci din fața simulatorului des
tinat școlarizării în meseria de 
impiegat de mișcare, realizat la 
INSTITUTUL DE STUDII SI 
CERCETĂRI TRANSPORTURI 
din Capitală. Amănuntele le a- 

• flăm de la doctorul în psihologie 
Mircea Boris, șeful laboratoru
lui de psihologia și sociologia 
muncii în transporturi.

— Aparatul simulează un nod 
feroviar. El va fi utilizat Ia 
Grupul școlilor de calificare de 
la Grivița. Prin simulare se poa
te reproduce, se poate crea, un 
model de situație, prin care ele
vul are prilejul să-și însușeas
că o serie de operații și mane
vre. Avantajul simulării constă 
in posibilitatea de a crea o si
tuație deosebit de dificilă. Un 
accident, de exemplu, nu-1 pol 
reproduce în realitate, dar de a-I 
simula am nevoie. Rolul psiho
logiei tocmai aici intervine. Par
tea cea mai interesantă și mai 
importantă pentru psihologia 
muncii constă în a studia cum 
reacționează omul în situațiile 
critice. Aceasta pe de o parte. 
Pe de altă parte, repetarea de 
un anumit număr de ori a unor 
asemenea situații, îl obișnuiește 
pe yiitorul impiegat — în cazul 
nostru — cu emoția, cu stăpîni- 
rcă de sine. Noi tocmai așa ceva 
urmărim —• să-l deprindem încă 
din școală să acționeze conștient, 
să nu se piardă pur și simplu 
atunci cînd vede pe schema ta
bloului de comandă că trenul 
vine către semnal.

Realizarea de mal sus nu este 
singura care se înscrie pe 'linia

aplicării cercetărilor psihologice 
în transporturi. La același insti
tut s-a realizat și un simulator 
destinat selecției mecanicilor de 
pe locomotivele Diesel, brevetat 
ca invenție și solicitat la ora a- 
ceasta dincolo de hotarele țării. 
Laboratorul de psihologia și so
ciologia muncii în transporturi.

laboratorului. Dincolo de el însă, 
faptul că s-a ajuns la aseme
nea situații, reprezintă un aspect 
total anormal Aceasta deoarece 
ideal este ca psihologul speciali
zat în ergonomie să-și spună 
cuvîntul în faza de proiectare a 
unui utilaj, agregat, aparat etc.

Un nou domeniu
de cercetare
cîștigă teren

PSIHOLOGIA

a abordat o serie de probleme 
legate atit de selecția, orienta
rea și formarea cadrelor cît și 
de aspecte ergonomice și psiho
logice. Necesitatea studiilor de 
acest fel apare evidentă, ținînd 
seama că, în anii din urmă, 
transporturile din țara noastră 
au cunoscut o dezvoltare rapidă. 
Automatizarea și mecanizarea, 
dotarea parcului de material ru
lant cu locomotive de mare vi
teză. creșterea intensității trafi
cului, sînt tot atîtea motive ce 
impun o pregătire specială, 
criterii profund științifice, a 
lor ce le exploatează.

In problemele ergonomice, 
laborarea dintre medici,
logi și higieniști nu s-a oprit nu
mai la faza de constatare, ci a 
permis abordarea unor aspecte 
dificile ce țin de ergonomia de 
corectare. Sigur, aceasta repre
zintă un aspect pozitiv, un a- 
devărat succes al specialiștilor

O industrie modernă, o industrie 
bazată pe cele mai recente cu
ceriri ale științei și tehnicii, tre
buie să beneficieze diij plin de 
aportul psihologiei. Cum înțeleg 
proiectanții acest lucru ? Vom 
reda spusele aceluiași șef al la
boratorului : „Am fost intrebați 
telefonic, ce anume culori sînt

mai indicate pentru un tablou de 
comandă cu o anumită destina
ție". Să fi uitat oare cei care au 
înglobat atîta inteligență în res
pectivul tablou că asemenea so
luții necesită totuși un timp de 
studii și cercetări ? De cele mai 
multe ori, asemenea neglijente 
costă. Psihologii sînt consultați 
abia cînd partea tehnică este 
definitivată, cînd produsul a fost 
realizat dar se observă că ceva 
nu este corespunzător în ceea ce 
privește relația om-mașină.

Iată de ce cohsiderăm că este 
necesar ca eforturile depuse în 
laborator să se concretizeze în 
cîștiguri reale pentru om, pen
tru producție. Pentru nimeni r.u 
mai este astăzi un secret faptul 
că la o tehnică nouă, avansată, 
îți trebuie oameni bine pregă
tiți. Or, la așa ceva se poate a- 
junge numai prin studii psiho
logice viabile, inspirate din rea
litate și care trebuie să se în
toarcă. să. se materializeze în 
cele din urmă, în practică. Deși 
s-au făcut mari eforturi pentru 
realizarea unor aparate, nu s-a 
reușit ca toate laboratoarele 
C.F.R. să lucreze cu ele. Dincolo 
de defecțiunile tehnice i 
tor aparate, defecțiuni 
chiar din fabricație, 
și lipsa preocupării de 
treține, de a le utiliza, 
șov și București unde 
toarelor li se acordă atenția cu
venită, aparatele funcționează, 
utilitatea psihologiei își spune 
cuvîntul. Terenul pe care relația 
psihologie — producție îl ciști- 
gă necontenit va fi, sperăm, și 
în domeniul transporturilor ex
tins cu toată... viteza.

; KW) UHSU 

energia 
atomică

pe 
ce-

co-
psiho-

ale aces- 
rfezultate 
se află 
a le în- 
La Bra- 

! labora-

Apariția in Editura Știin
țifică a lucrării ENERGIA 
ATOMICA, semnată de loan 
Ursu, se înscrie printre eve
nimentele editoriale ale anu
lui. Venind în întîmpinarea 
publicului larg de a se do
cumenta în legătură cu apli
cațiile energiei 
cartea prezintă 
lănțuire naturală 
tot ce este mai 
tiv în domeniul 
tomice și nucleare. începînd 
cu un captivant istoric asu
pra descoperirii și dezvol
tării concepțiilor de bază 
privind structura atomică și 
nucleară a materiei, lucrarea 
conține date în legătură cu 
laserul și maserul, cu obți
nerea energiei nucleare prin 
fisiune și fuziune etc. Un 
capitol este dedicat implica
țiilor sociale și internaționale 
ale folosirii energiei atomice. 
„Energia atomică" 
sează, prin gradul 
accesibilitate, prin 
material prezentat, 
tinerilor dornici să 
cit mai numeroase 
acest important domeniu.

nucleare, 
într-o in
și gradată 
semnifica- 

energiei a-

se adre- 
înalt de 

bogatul 
tuturor 

cunoască 
date din

„Foamea"
de apă a lumii

•
Cu gestul cel mai firesc, deschidem un robinet și șuvoiul de 

apă rece sau caldă ne dăruiește cei mai vechi, cei mai simplu 
medicament. Apa face parte din mediul necesar existenței fiin
ței noastre. La fel ca aerul. Apa e un element vital integrat în 
civilizația omenirii. In ipostaza bună de băut, apa ajunge după 
îndelungi procese de transformare. înainte de a curge în paharul 
nostru, ea a fost măsurată și tratată, obligată să devină curată. 
Pentru fiecare pahar cu apă pe care-1 bem. muncesc mii de oa
meni. De fapt, cineva spunea 

este o sinteză de inteligență și

Ritmul rapid al dezvoltării 
industriale, mărirea suprafețe
lor irigate, expansiunea demo
grafică și ridicarea nivelului de 
trai, necesită an de an cantități 
sporite de apă. La această creș
tere se adaugă cantități impor
tante de apă devenite inutiliza
bile datorită poluării care a 
atins în ultimii ani un nivel 
alarmant. Omenirea reclamă an 
de an apă. tot mai multă apă. 
dar nămîntul dispune numai de 
20 000 km3 de apă dulce utiliza
tă pe an. Calculele specialiștilor 
au arătat că această cantitate 
de apă xar satisface numai 20 
miliarde de locuitori, cifră esti
mată pentru anul 2yW.

Se conturează așadar încă 
pe acum o criză a apei ? 
unele țări ale globului, da. 
orice caz, in multe dintre ele, 
apa începe să fie o problemă 
din ce in ce mai acută sub as
pectul gospodăririi ei. Conclu
zia la care s-a ajuns în R. F. 
Germania, în urma unui studiu,

odată că fiecare picătură de apă 
de muncă. Exagera oare ?

de
In
In

s $5 abonatul poate fi chemat indiferent de locul în care se găsește. Ș«

• Cunoscutul chirurg, Christian Barnard declară că intențio
nează să se consacre, în continuare, efectuării operațiilor de 
transplant cardiac. • A intrat in funcțiune, lingă Oradea, prima 
instalație din țara noastră de îmbuicliere a bioxidului de carbon 
natural. • A fost lansat în U.R.S.S. un nou satelit artificial ai 
Pămintului din seria „Cosmos" — „Cosmos-578“. • Cea ntai mo-

uzina „Unirea" din Cluj. • Robotul bucătar, cu o memorie de... 
10 009 feluri de mincare a fost instalat la restaurantul „Rossia" 
din Moscova. • In Suedia se preconizează punerea in funcțiune 
in următorii trei ani a unui sistem de apel telefonic, prin care

• A început proiectarea în U.R.S.S. a avionului eu două etaje.
• In eurind piața franceză va primi primele cantități de carne 
vegetală. • Ing. Elena Belba este autoarea unei invenții intr-un 
domeniu mai puțin obișnuit : o nouă varietate dintr-o plantă 
decorativă. • Firma japoneză „Toyota Motor Company" a anun
țat că va lansa pe piață, în cursul acestui an un dispozitiv auto
mat pentru pornirea și oprirea automobilelor. • Specialiștii so
vietici pregătesc cea de-a 22-a stațiune nord-polară în derivă, 
care va fi amplasată in Arctica pc o banchiză de gheață, in 
toamna acestui an. • In S.U.A. se întrebuințează lemnul stra
tificat Ia construcția pilonilor pentru liniile electrice de inaltă 
tensiune. • Specialiștii suedezi au descoperit un nou procedeu 
de evitare a incendiilor la automobile : plasarea rezervorului de 
combustibil in partea inferioară a autoturismului, lingă port
bagaj și ambalarea prealabilă a benzinei în pungi de cauciuc,

I
5 dernă mașină românească de filetat bumbac a fost realizată la

I
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arată că în anul 2000 rezervele 
de bază ale apei de băut vor fi 
practic epuizate. Doctorul Dro- 
bek din Hamburg, propunea 
drept soluție importul de apă 
din Suedia. Norvegia, Elveția 
și Austria. De altfel tot mai nu- 
met'Qase sint ipotezele care arata 
că fteste cîțiva ani, se va con
suma numai apă conservată, 
așa cum consumăm acum, să 
spunem, sucurile citrice.

Ce va bea totuși omul seco
lului XXI ? Cumularea efortu
rilor specialiștilor din lumea în
treagă a dus la o cunoaștese 
mai exactă a rezervelor de apă 
și a posibilităților de a le fo
losi. Numai utilizarea integrală 
a apei provenită din precipitații 
ar putea duce la rezolvarea pro
blemei ținînd^ seama că, în pre
zent. omenirea folosește abia 6.6 
la sută din aceasta. în Angola 
și Madagascar. în perioadele de 
secetă, indigenii își procură ne
cesarul de apă din rouă acumu
lată în cutele frunzelor. Intrucît 
pe glob sînt regiuni unde rouă 
furnizează tot atîta apă cît și 
ploaia, profesorul francez R. Fu- 
ron se întreabă dacă nu cumva 
rouă poate deveni O sursă de 
apă potabilă.

Specialiștii din întreaga lume 
și-au îndreptat atenția spre apa 
de mare — resursă nesecată de 
obținere a apei potabile. Sa- 
vanții afirmă că apa viitorului 
va fi cu precădere apa de mare 
desalinizată. Prognoza în aceas
tă direcție prevede că începînd 
din 1975, Terra va beneficia de 
procedee ieftine de desalinizare, 
de filtre și membrane cu mare 
putere de reținere a particule
lor de săruri.

s

i

De menționat că prin desali
nizarea apei mării, ’L ...1 „
apa dulce, se obțin produse va
loroase ca aur, titan, platină 
etc. De mare perspectivă sînt 
stațiile de desalinizare atomice, 
care vor putea prelucra mili
oane de metri cubi de apă ma
rină în 24 de ore.

Căulînd să rezolve problema 
asigurării consumului de apă 
crescînd. oamenii de știință cer
cetează și propun cele măi în
drăznețe soluții. Așa se face că 
unii specialiști văd în aisberguri 
soluția cea mai economică pen
tru alimentarea cu apă ' ‘ 
Australiei, de exemplu, 
unui experiment s-a 
strat că cheltuielile ar 
de ori mai mici decît 
desalinizare a aceluiași 
de apă. In această direcție re
zervele sînt impresionante, ca
lotele glaciare și ghețurile zo
nelor terestre reprezentînd circa 
20 milioane km3. Dr. John 
Isaacs din California, a calculat 
că un bloc de gheață lung de 
20 km, lat de o jumătate kilo
metru și gros de 20 metri (cu 
toată pierderea pe care ar su- 
feri-o în timpul transportului 
din Antarctica pînă în Califor
nia) ar furniza un bilion de 
metri cubi de apă dulce, ceea ce 
ar putea asigura apa potabilă 
pentru o lună celor 2 milioane 
și jumătate de locuitori ai ora
șului Los Angeles. în prezent 
se studiază metodele de trans
portare a aisbergurilor în apro
pierea litoralului țărilor cu cli
mă caldă.

Cînd deschidem robinetul și 
privim cum curge apa în pahar, 
e necesar să ne gîndim că fie
care picătură contează, că risi
pirea ei poate duce la pierderi 
mari ale acestei bogății natu- 

merită prețuirearale, care 
noastră.

Grupaj

alături de

dulce a 
Pe baza 
demon- 

fi de 80 
cele de 

volum

realizat de 
IOAN VOICU
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DOINA MARIANA, 
București :

„Îmi este greu să vă 
povestesc ceea ce mn fră- 
mîntă de aproape două 
luni, îmi este greu mai 
ales pentru că s-ar putea 
ca marele meu necaz să 
vă pară dv. un fapt mă
runt și fără importanță 
(...). Lucrez în cadrul 
M.A.N. și totodată sînt 
studentă la fără frecven
ță, în anul II. Sînt mulțu
mită de munca mea, sînt 
mulțumită că, după ab
solvirea facultății, voi reuși 
să muncesc la un grad 
mai înalt de pregătire. 
La fel gîndește și priete
nul meu, despre el, acesta 
e motivul care l-a deter
minat sa devină tehnician 
în specialitatea instalator 
electricitate în construcții 
— dar cu el e o poveste 
de la care a pornit neca
zul meu. După terminarea 
școlii tehnice a fost re
partizat la un trust de. 
construcții din București, 
el fiind dintr-o comună 
aflată la 40 de km de 
Capitală. Lucrează la a- 
cest trust un an, apoi este 
chemat să-și satisfacă sta
giul militar. Timpul tre
ce și iată-l revenind la 
muncă. Numai că trustul 
nu mai vrea să-l angaje-

Regret că nu mi-ai dat ___ ________ _____
și alte amănunte. Aș fi putut publica încă de pe acum 
numele trustului care este pentru unul. mumă și pen
tru altul ciumă, invitînd conducerea să-și justifice 
atitudinea. Așa sînt nevoit să discut cu tine doar în 
principiu, fără să încerc să te ajut concret. Și în prin
cipiu, în legătură cu scrisoarea ta, iată, într-o anume 
ordine, ce-ți pot răspunde: 1) Am o inimă ceva mai 
simțitoare decît crezi, așa că nu consider necazul 
tău, al prietenului tău — și, în general, toate neca
zurile ori numai sîcîielile care îmi sînt împărtășite — 
drept lucruri mărunte și fără importanță. Am o oare
care experiență și știu că foarte rari sînt cei ce mi se 
adresează numai fiindcă vor să se afle în treabă și 
în loc să prindă muște sau să-și reamintească niște 
melodii premiate recent la Mamaia (ceea ce e cam 
totuna), mă bombardează pe mine cu epistole. Nu 
mi-am construit un soi de scară Richter pentru mă
surarea necazurilor, nu le împart pe categorii, pe fa
milii și încrengături. E o precizare nu numai pentru 
tine. 2) A nu respecta calificarea unui om se cheamă 
la noi a făptui un abuz, o ilegalitate. 3) Cine făptu- 
iește la noi abuzuri, ilegalități este obligat nu numai 
să răspundă pentru ele — adică, în bună limbă ro
mânească, să-și primească' porția — dar să și facă 
totul ca să îndrepte ce a făcut strîmb. 4) Nu crezi 
că era mai util să fi discutat încă de pe acum punc
tele 2 și 3, cum se zice, pe concret ?

DINU PETRE, 
lea, Prahova :

„Aflați de la 
că am 21 de 
ca oricare tînăr 
bl: și eu o fată, 
„am iubit" fiindcă ea s-a 
căsătorit recent cu altul.

Nede-

început 
ani și 
am iu-

Spun

./

ze, comunicîndu-i că 
postul i-a fost ’ ocupat, o- 
ferindu-i însă un post de 
muncitor la Tîrgovișie. 
N-a plecat la Tîrgoviște 
din două motive, cred, 
destul de întemeiate : pri
mul că el are o diplomă 
de tehnician și nu înțele
ge să nu i se respecte stu
diile și să fie încadrat 
muncitor; al doilea pen
tru , că noi dorim să ne 
căsătorim luna viitoare, 
eu am și făcut un con
tract cu O.C.L.P.P. în ve
derea asigurării unui a- 
partament pentru familia 
care vom deveni. Așa cum 
stau lucrurile 
ele reprezintă 
dar poate nu 
mare necaz. Adjectivul l-a 
adăugat următoarea situa
ție : un tînăr ca și prie
tenul meu, tot reîntors 
din armată și pînă la în
corporare, tot tehnician 
la același trust, și-a găsit 
și el locul ocupat, însă a 
izbutit să convingă con
ducerea să-l reangajeze. 
Nu-mi pare, doamne-fe- 
rește, rău că acestui tînăr 
i s-a făcut dreptate, dar 
mă întreb : trustul e pen
tru unul mumă și pentru 

cu 
dv.

pînă aici 
un necaz, 
încă un

altul ciumă ? Aștept 
nerăbdare răspunsul 
ca să vă mai pot da fi 
alte amănunte".

chiar din această scrisoare

Nu vă cer să mă ajutați 
în a descoperi motivele 
pentru care a făcut acest 
lucru. Vă rog doar să pu
blicați aceste cubinte a- 
dresate ex-iubitei mele : 
fericire și prosperitate; 
casă de piatră — cum 
spune românul. Atît".

Dar dacă nu-i numai atît ? Nu vreau să-ți fac pro
ces de intenții, însă dacă, într-adevăr, doreai să trans
miți niște felicitări fostei prietene puteai s-o faci di
rect, plicul și timbrele, te costau la fel, gestul tău 
cavaleresc nepierzînd nimic. Cuvintele fericire și 
prosperitate — cînd sînt expresia unui sentiment sin
cer — au aceeași valoare scrise de mînă ca și de ti
par. Nu cumva însă ai ales calea aceasta mai lungă 
și mai anevoioasă, dorind să afle lumea ce suflet 
generos ești tu și ce lipsită de simțul veșniciei a fost 
ea ? Mă tem că gîndind astfel, cavalerismul tău se 
află într-o grea suferință. Dacă ți-am intuit greșit 
intenția, iartă-mă. Așa cum știu să se bată, cavalerii 
știu să și ierte. Cel puțin de părerea asta sînt Dumas- 
tatăl și O.P.- I — fiul.

IOAN și ȘTEFANIA 
PURCARU, str. Jiului 23, 
Calafat:

„Dragă redacție și dra
gă redactor al rubricii 
„De la om la om", vă 
scrim în urma unei mari 
dureri pricinuite de moar
tea singurului nostru fiu. 
Silviu Cătălin, . în vîrstă 
de 16 ani. Pe plaja de la 
Dunăre, în marginep ora
șului Calafat, copilul 
nostru mergea de multe 
ori, dar nu intra în apă,

nu prea știa să înoate și-i 
era teamă. In ziua de 22 
iulie 1973, pînă la orele 
16,00 a fost văzut jucînd 
volei cu cîțiva colegi pe 
plajă. După această oră 
există doar bănuiala că 
niște tineri au improvizat 
o plută, l-au chemat și pe 
el în apă, pluta s-a răstur
nat și fiul nostru, nepri
mind nici un ajutor de la 
cei cu care se afla în apă, 
s-a înecat. Folosindu-se 
mijloacele speciale, i s-a

r

tru tineri bănuiți că i-au 
refuzat ajutorul fiului 
nostru nefiind încă de
pistați. Vă mulțumim res
pectuos și dacă este ne
voie și de o contribuție 
bănească sîntem dispuși 
să dăm oricît ar fi".

nici o contribuție bănească, 
v-ați gîndit la așa ceva ne

găsit după 2 zile trupul 
și diagnosticul autopsiei 
este înec prin sufocare și 
spaimă. Rog faceți un 
apel prin ziar ca să vă 
scrie cei care pot da re
lații exacte despre această 
tragică întîmplare, cei pa-

Nu, ■ nu este nevoie de 
Pînă și simplul fapt că 
jignește. Vă publicăm scrisoarea deoarece vă înțele
gem durerea și dorim să cunoașteți întregul adevăr. 
E cutremurător să afli că un tînăr de 16 ani și-a pier
dut viața, dar ar fi și mai greu de 
în urma eventualei constatări că el 
piardă dacă i s-ar fi întins

„Stimate curier,

mă numesc Suzana R. și 
am 20 de ani. Am termi
nat liceul acum doi ani 
și în prezent sînt studen
tă la o facultate tehnică 
din Timișoara. Am ezitat 
mult pînă să hotărăsc să 
vă scriu, dar sper ca rîn- 
durile mele să nu vă plic

o mină

suportat mîhnirea 
putea să nu și-o 
de ajutor.

de o 
care mă

tulbu- 
împte- 

muncesc 
și pot.

prinsă
rare 
dică să învăț, să 
așa cum doresc
La început îl întrebam ce 
s-ța întîmplat cu el de 
cînd nu ne-am mai văzut, 
el îmi răspundea și mă li
nișteam. Îmi revărsam ge
lozia în cîteva cuvinte 
mai „înțepate", apoi mă

gostei, aș încadra-o pe post de fiică a ei, o fiică ce-i 
dă destule bătăi de cap, dar pe care dragostea nu 
s-a gîndit niciodată s-o desmoștenească. Mă întrebi 
apoi dacă nu cumva e o plată prea scumpă suferind 
în tăcere din cauza geloziei, în. loc s-o arăți cinstit, 
pc față. Răspunsul meu e cam ambiguu : pentru o 
dragoste adevărată nimic nu-i prea scump, nici su
ferința, nici decența... în sfîrșit, nu cred că — dacă 
omul pe care îl iubești este așa cum îl descrii — 
l-ai putea pierde din pricina geloziei, evident cînd 
formele de manifestare ale acestei gelozii nu depășesc 
ceea ce atît de frumos numești „nevoia de certitu
dini". Un om care te iubește n-are voie să nu-ți ofere 
certitudini și cînd. luîndu-se cu altele (prin altele am 
înțeles treburi!) uită s-o facă, e normal .să accepte 
ca să-i amintești tu.. Iată de ce poți găsi și alt nume 
pentru gelozie : numește-o „reîmprospătarea memo
riei" celui pe care îl iubești cu un amănunt esențial, 
și anume acela că pe el și numai pe el îl iubești...

ANCA S., 17 ani, elevă,
Tulcea :

„Sînt o fată obișnuită, 
înălțimea 1,59 m, părul 
castaniu, ochii de o cu
loare nedefinită, ceva în
tre verde și căprui, am 54 
de kg. După părerea mea

le mele de caracter, dar 
nu și de cele fizice. Toți 
băieții caută însă perfec
țiunea fizică. Și atunci eu 
ce să fac ? Să aștept să 
se întîmple o minune, 
să-mi dea cineva un be
țișor fermecat care să mă

CURIERUL NOSTRU DE SlMBĂJÂ ? ț. tÂ

De la OM la OM
de OCTAV PANOU-IAȘI

— Ia vino tu 
te facă gigea !

Copilul venea 
lui. iar mama 
și-l ferchezuia

la mama fa, să

tisească și ca răspunsul 
dv. pe care îl aștept cu 
emoție, să-mi aducă puți
nă liniște.

Nu terminasem încă li
ceul, aveam mai puțin de 
18 ani, cînd l-am cu
noscut pe actualul meu 
prieten. Nu au importan
ță împrejurările în care 
ne-am cunoscut. Important 
este că între noi s-a le
gat o dragoste puternică, 
pasionată, care durează 
încă la fel de proaspătă 
ca la început și care ne 
face pe amîndoi fericiți. 
El este cu 10 ani mai 
mare decît mine, arc o 
meserie cu totul diferită 
de viitoarea mea profesie. 
Relațiile noastre conduc 
în mod firesc spre căsă
torie, însă trebuie să mai 
așteptăm vreo doi ani, eu 
vreau neapărat să mă tin 
de studii, iar noaptea lu
crez ca pedagogă la un 
cămin ca să-mi ajut pă
rinții. Pînă aici totul o să 
vi se pară bun și frumos 
și chiar așa este, dacă 
n-ar fi... Da, acest „dăcă 
n-ar fi" constituie obiec
tul neliniștii mele. E vor
ba de gelozie. Nu a lui, 
nu, el e un om toarte în
țelegător, foarte stăpîn 
pe sentimentele lui. Nu 
gelozia lui, ci a mea. Ge
lozia 
spun 
total 
Simt, 
putea iubi dacă n-aș avea 
încredere în omul cu care 
îmi voi lega viața. Și to
tuși, vă rog să mă credeți, ' 
de multe ori, cînd nu știu 
exact ce face sau unde 
este, fiindcă n-a apucat 
să-mi spună, sînt cu-

mea despre care vă 
de la început: e 

neîntemeiată. Știu. 
De altfel, nici n-aș

înveseleam. Cu timpul, a- 
ceste întrebări ale mele 
au neușit — pe drept cu- 
vînt — să-l irite. Ca să 
nu-l mai enervez, am în
ceput să mă abțin. Asta 
m-a costat mult. Sufeream 
în tăcere, mă feream să-l 
mai întreb ce-a mai făcut, 
pe unde a mai fost; 
oricît aș fi știut că nu 
face nimica rău, simțeam 
că nu pot dezlega iubirea 
de un mic sentiment po
sesiv și ardeam să-mi spu 
nă mie, cea a lui, tot ce 
i se întîmplase cu o zi 
în urmă, cu cine vorbise, 
cu cine se mai întîlnise. 
Tăceam din ce în ce mai 
mult, și acuma, cînd îl 
văd, mi-e frică să-i spun 
ceva, mi-e frică să nu i 
se pară că ceea ce îi spun 
e iar din gelozie. Și iată 
că, în loc să-mi revărs iu
birea, pasiunea, dăruirea* 
în toate formele ei, am 
început să tac, să mă au- 
tocenzurez, să plîng sin
gură. E într-adevăr cum
plită gelozia. Mai ales 
cînd e neîntemeiată. Oh, 
ce teorii am înghițit...' 
Dar, vă rog, cel puțin dv. 
să mă înțelegeți. Gelozia 
— în formele ei omenești 
și calde — nu este oare 
soră siameză cu dragostea? 
In cazul meu oare nu 
plătesc prea scump abți- 
nîndu-mă și suferind, în 
loc să-mi descarc poten
țialul iubirii mele, strîns 
legat de gelozie ? Și încă 
o întrebare: credeți că 
l-aș putea pierde pe omul 
pe care-l iubesc din pri
cina geloziei mele ? Oare 
n-aș putea numi gelozia 
mea- altfel ? De exemplu : 
nevoia de certitudine ?".

și nu numai a mea sînt o 
fată urîtă. Dar nu sînt eu 
de vină că arăt așa. Eu 
pot răspunde de trăsături

prefacă în zînă ? Sau să 
mă resemnez și să-mi 
spun că niciodată nu voi 
fi fericită ?".

răspunsul unui foarte drag 
’, ca și mine, săracu, 

răspuns dat la o întrebare asemănătoare cu a ta. Și 
foarte dragul meu prieten a fost categoric în a afir
ma că nu există frumusețe fizică, ci numai frumusețe 
interioară dăruită unui om de morala, de etica sa. 
Prea bine mă înțeleg cu prietenul meu ca să nu-1 
contrazic măcar din cînd în cînd. De pildă, acum. 
Există frumusețe fizică, jur, deopotrivă, pe memoria 
Afroditei și pe nasul tinerei „Miss litoral 1973", și e 
firesc că băieților să le placă fetele frumoase. Așa-i 
viața. Pînă să observe că o fată e mai puțin fru
moasă pe dinăuntru, băieții se îndrăgostesc de chipul 
ei frumos. Și zic eu că asta nu-i de loc... urit ! De 
aici să conchizi oare că o fată care nu prea are șanse 
să concureze la un concurs de frumusețe, să se re
semneze cu gîndul că niciodată uri băiat nu se va 
îndrăgosti de ea ? De ce să fii atît de pesimistă cînd 
nu se poate să nu fi auzit că în materie de dragoste 
funcționează de cînd lumea acest principiu sănătos : 
nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie. 
De fapt, rîndurile tale nu ți-au fost nici pe departe 
dictate de un posibil sentiment de resemnare, ci de 
o mică cochetărie care, la 
fată mai frumoasă...

GRIG. A., 18 ani, Fă
găraș :

„Iubesc o fată care însă 
crede că eu vreau altceva 
de la ea. Ce pot să fac ?".

Să-i spui exact ce vrei!

Am citit intr-o revistă i . 
prieten, curier sentimental și el,

VASILE IROFTE, 22 
de ani, Vaslui :

„...de cînd ne-am des
părțit nu ne mai înțele
gem de fel".

E parcă ceva mai a-

FLORICA D„ 19 ani, 
Sinaia :

„...nu-i ușor să fii o fată 
din Sinaia, acum cînd vin 
atîția băieți din București 
și din alte localități. Cînd 
ieși pe stradă mereu cîte 
unul te întreabă cit e cea
sul. Mai mare rușinea!“.

N-am priceput de ce

Pornesc de la afirmația 
teorii cu privire la gelozie și nu vreau să te fac să 
mai înghiți încă una, deși îți mărturisesc că am și 
eu, ca tot omul, o teorie în privința asta. Te rețin 
doar cu un singur amănunt din teoria mea : nu cred 
— așa cum cred destui alții — că gelozia e un sen
timent submediocru, făcînd casă bună doar cu sufle
tele submediocre. Dar parcă nici n-aș zice că e soră 
siameză a dragostei. Ca să nu părăsesc familia dra-

ta că ai înghițit destule
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O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU
Scenariul : Titus Popovici, Petre Sălcudeanu ; regia : Ma
nele Marcus ; imaginea : Nicu Stan ; muzica : George 
Grigoriu ; decoruri : arh. Aureliu lonescu ; costume : Lidia 
Luludis

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA DIN CAPITALĂ ÎNCEPÎND DIN 20 AUGUST 1973

O ,
cînd mereu cîte unul, te întreabă cit e ceasul, din 
moment ce ai toată libertatea să nu răspunzi, fie pen
tru că n-ai ceas, fie pentru că n-ai chef, fie pentru 
că n-ai nici ceas nici chef. Soluția pe care o propui 
în finalul scrisorii —- te citez — „să se pună mai 
multe ceasuri publice în Sinaia și astfel vom scăpa 
și noi de cei care agață fetele ca la ei acasă" 
nu va da, cred, roadele așteptate. Dimpotrivă. Va 
avea ca rezultat perfecționarea metodelor de acostare, 
astfel îneît te vei trezi întrebată, să zicem, despre 
starea vremii. Ce-o să mai propui atunci ? Mutarea 
Institutului meteorologic la Sinaia ? Și pe noi, la 
București, cine-o să ne mai ducă cu zăhărelul ?

Pe sîmbăta viitoare I

o®

(.

cu : Fory Eterle, llarion Ciobanii, Maria Clara Sebok, 
Victor Rebengiuc, Maria Rotaru, Ernest Maftei, Peter Paul- 
hoffer, Vasile Pupeza, Zephi Alșec, Mânu Nedeianu, Con
stantin Dinulescu, Virgil Mogoș.
Film realizat cu concursul Ministerului de Interne în Stu
diourile Centrului, de Producție Cinematografică „București"

supus Ia mama 
lui il giugiulea 
cîte o jumătate 

de zi, adică il spăla, il pieptă
na, și-l aranja ca pe o păpușă. 
Cu timpul, numele lui a rămas 
Gigea, iar mama lui, mătușile, 
unchii și surorile nu făceau alt
ceva decît să-l îngrijească, adică 
să-l spele și să-1 pieptănc, să-l 
îmbrace, să-i lustruiască, încăl
țămintea, să-i curețe hainele și 
să-i dea mîncarea direct în 
gură, ca să nu se obosească, 
mititelul. Crescind mare, Gigea 
a rămas tot Gigea. Nu știa să 
facă nimic singur. Părinții și ru
dele îl imbrăcau, îi dădeau să 
mănînce, îi făceau lecțiile și-i 
duceau ghiozdanul pină Ia 
școală. Gigea se descurca cam 
greu cu cartea, buchisea anevoie 
literele și se opintea la fiecare 
adunare sau scădere, încurca al 
naibii domnitorii și riurile, iar 
acizii îi confunda mereu cu me
talele. Părinții. mătușile și 
unchii dădeau năvală peste pro
fesori și diriginți, se văitau că 
copilul lor e prea sensibil, că e 
persecutat, că e timorat și com
plexat și nu se lăsau pînă nu-1 
treceau anul, tocmind pentru 
asta meditatori pentru fiecare 
materie și capitol. Părinții con
tinuau să-i dea mincarea in 
gură, cu lingurița, meditatorii ii 
dădeau învățătura. La 18 ani, 
Gigea nu știa încă să se imbrace 
singur și nu ieșea neinsoțit 
nici pînă la colțul străzii, mama 
îl ducea de mină, ca să-și cum
pere țigări și chibrituri. A dat 
de trei ori bacalaureatul și de 
trei ori a căzut cu brio. Părin
ții, mătușile și unchii au făcut 
nenumărate memorii Ia minister, 
denunțînd subiectivismul și lipsa 
de bunăvoință a comisiei. La a 
patra încercare, Gigea a fost 
prins copiind cu nerușinare și 
dat afară din 
dai.

— La naiba 
el. indignat, 
fizică.

Părinții, mătușile și 
s-au dus cu el de mină 
țele de muncă. Tratativele 
durat aproape un an. Lui Gi
gea i se ofereau numai ocupa
ții care nu-i conveneau. Adică 
servicii unde trebuia să te scoli 
de dimineață, și să muncești 
pînă te spetești. Părinții, mătu
șile și unchii lui Gigea au fă
cut plîngeri și reelamații la 
toate organele și organismele 
de stat. Au fost instituite mai 
multe comisii care să studieze

cazul lui Gigea, care se plîngea 
că șomează de un an de zile, 
fiind în imposibilitatea de a-și 
ajuta numeroasa sa familie. In 
cele din urmă. Gigea s-a decis 
pentru un post de portar. Fru
mos echipat, cu veston și cas
chetă nouă nouță, el ședea demn 
la poartă și saluta bățos pe toți 
șefii, dădea informații scurte și 
scria bonuri de intrare, pe care 
le caligrafia cite o jumătate de 
oră. Dar, după o săptămînă de 
servici conștiincios, Gigea a fost 
prins moțăind in post 
zece dimineața, drept 
care a prijnit un sever 
ment. Gigea a motivat 
mise prost noaptea, că

la ora 
pentru 

avcrtis- 
că dor- 

visase

curier a întocmit cu ajutorul în
tregii familii și a unui fost me
ditator un ultim memoriu in 
care avertiza autoritățile că el 
renunță pentru totdeauna la 
ideea de a fi salariat într-o țară 
în care nu se găsește nici un 
servici potrivit pentru capacită
țile Iui. In felul acesta, familia 
s-a văzut obligată să-1 întrețină, 
adică să muncească pentru el. 
Gigea împlinise de-acum a- 
proape treizeci de ani și avea 
pretenția să i se aducă cafeluța 
și gustarea la pat. să fie ajutat 

cumpere 
nu-i fie 
spre a- 
insă ca 
să răpo-

D

GIGEA
de ION BÂIEȘU

examen cu scan-

cu școala 
Prefer o

! a zis 
muncă

unchii 
la for

au

urit și că gestul său nu se va 
repeta. Drept pentru care a fost 
mutat în schimbul de noapte. 
Primul control care i s-a făcut 
l-a surprins jucînd un aprig 
poker cu un grup de foști co
legi de școală, care veniseră 
să-i facă o vizită de prietenie. 
Scos din muncă, Gigea a în
ceput iar cu plîngerile, cu me
moriile și cu audientele. I s-a 
dat un alt post, pe care îl rîv- 
nea de mult : curier. Trebuia 
să ducă niște plicuri de colo, 
colo, să le predea diferitelor 
instituții, contra unei semnă
turi. Gigea a făcut serviciul o 
zi. după care a pretins că aler
gătura e prea obositoare pentru 
el. In consecință. mătușile, 
unchii și părinții făceau servi
ciul in locul Iui. cu schimbul, 
pină cînd unchiul cel mai bă- 
trîn și neputincios, în vîrstă de 
peste șaptezeci de ani, a ador
mit în tramvai și a pierdut în
treaga corespondență a între
prinderii. Lui Gigea i s-a desfă
cut din nou contractul de mun
că. Indignat la culme de perse
cuțiile la care este supus, fostul

la îmbrăcat, să i se 
țigări americane și să 
deranjat somnul pînă 
miază. S-a întîmplat 
mama și tata lui Gigea____
seze de bătrinețe, precum și o 
parte din unchi și mătuși. Gi
gea s-a trezit pe lume doar cu 
un unchi octogenar, cel care-1 
iubise întotdeauna ca pe lumina 
ochilor săi. Intr-o zi. cînd i s-au 
terminat țigările și banii, 
a avut o convorbire cam 
cu unicul său stîlp de 
nere :

— Unghiule dragă, după

Gigea 
aspră 
susți-

— ungniule dragă, după cum 
știi, voi mi-ați dat în decursul 
copilăriei și tinereții o educa
ție foarte defectuoasă, în sensul 
că m-ați obișnuit să primesc 
totul de-a gata și să nu îndră
gesc munca. Acum sînt om ma
tur, deprins cu tot felul de vicii, 
nu mai am timp și chef să mă 
schimb. Așa că te rog să mă 
întreții și să-mi asiguri condi
țiile necesare de trai. Cum pen
sia matale nu e suficientă, te 
rog să te încadrezi în cimpul 
muncii de urgență. Imbracă-te 
și du-te la Oficiul forțelor de 
muncă ! N-am ce-ți face, tre
buie să suporți consecințele.

Cu toată bunăvoința lui. bă- 
trinul unchi n-a putut ajunge 
pe picioare pînă la locul respec
tiv. A leșinat pe drum și l-au 
luat cu Salvarea. Ce să facă 
Gigea, in disperare de cauză ? A 
dat un anunț la ziar : „Orfan 
tînăr și singur pe lume, fără 
nici un ajutor și speranță, caută 
familie cu multe posibilități 
materiale pentru a-1 înfia și în
treține în bune condițiuni. Aș- 
tent provincia".

Peste cîteva zile a venit o fa
milie 
și a 
fieze 
care 
lung 
neață la ora unsprezece, 
care n-a mai venit nimeni.

între timp, Gigea redactează 
un nou memoriu de protest că
tre autorități...

care l-a privit, l-a studiat 
declarat că refuză să în- 
un orfan în puterea vîrstei 

fumează numai 
și bea cafeaua de

„Kent" 
dimi- 
După

fi așa de mare rușinea

urma-urmei, și ea face o

greabil decît să nu te în
țelegi cu cineva înainte 
de a te despărți.

VREAU

Caleidoscop

Desene de ȘT. COCIOABA

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA 
PUTNA

■— Cînd prinzi o clipă liberă, 
treci pe la brațele de muncă.

— Acolo nu e deschis 
noaptea !...

Desen de V. TIMOC

VLEAU 
MAȘINA.
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cu : Nikolai Oliaiin ți Valentina Grișokina

regia : Ghiorghi lungvald-Hilkevici, producție a 

studiourilor sovietice

i

un film francez 
Sebastian, 1972.

distins cu Concha de Plata la San

ea : Valentine Tessier, Claude Dauphin, Jacques 

Francois, Odile Versois

regia : Jean-Claude Brialy

Pînă de curînd, ctitoria voie
vodală de la Putna era cunoscu
tă în istoria artei românești prin 
renumitele opere ale caligrafi
lor și miniaturiștilor de manu
scrise, cit și prin splendidele 
broderii în fir de aur, argint și 
perle, pe mătăsuri și catifea, 
muzeul de aici fiind, pentru 
exemplarele din tezaur, unic în 
lume.

Recente săpături arheologice, 
efectuate pe locul vechilor chi
lii și al Palatului domnesc, au 
scos la iveală bogate urme de 
ceramică smălțuită de un stil 
necunoscut. Multe din fragmen
te și vase sînt decorate policrom 
cu meșteșugul specific frescelor 
si miniaturilor. Aceste urme ale 
artei populare din vremuri apu- > 
se pot fi văzute acum în mu
zeul minăstirii.

MAȘINA AUTOMATA DE 
FACTURAT SCRISORI

O mașină automată de factu
rat recomandate a fost realizată 
la Centrul de cercetări și pro
iectări in domeniul mecanicii de 
precizie din București. Mașina, 
denumită „Multisport". factu
rează circa 6 000 scrisori pe oră. 
Ea urmează să intre în dotarea 
oficiilor poștale.

PARADIS NATURAL IN 
SUCEAVA

JUDEȚUL

Rezervațiile naturale 
dețul Suceava sînt mult 
de turiști. Pînă în anul 
existau circa 1 500 ha de rezer
vații care cuprind fînețele se
culare de la Ponoare, Frumoasa 
și Plaiul Todirescu. Pietrele 
Doamnei și altele. Printr-o de
cizie a Consiliului popular jude
țean au fost trecute la adăpos
tul legii noi suprafețe, ajungîn- 
du-se la peste 3 500 ha.

De notat că pe aceste 
guri au fost identificate 
de arbori exotici sau de
siuni neobișnuite, cum sînt : ar
borele lalea și arborele 
de la Scheia, exemplare 
gigant și altele.

Dacă la frumusețea și 
tatea florală a locurilor 
ne mai adăugăm fauna 
diversă și bogată, avem 
gine elocventă asupra
adevărat paradis natural 
nordul țării, care constituie, tot
odată, și o zonă de mare atrac
ție turistică.

din ju- 
apreciate 
1971, aici

melea- 
specii 

dimen-

mamut 
de ulm

curiozi- 
suceve- 
atit de 
o ima- 
acestui 

din

r
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, HOUARI BOUMEDIEJME, următoarea telegramă :

Exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele pentru felicitările 
și urările pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu oca
zia celei de-a Xl-a aniversări a independenței Algeriei și trans
mit. la rindul meu, in numele poporului și guvernului algerian, 
ca și in numele meu personal, urări de sănătate și fericire pen
tru dumneavoastră, de bunăstare și prosperitate pentru poporul 
român prieten.

La . Consiliul de Miniștri a 
avut. loc, vineri după-amiază, o 
intilnire de lucru între ing. Mi
hai Marinescu, prim-vicepreșe- 
dinte ■ al Consiliului Central -de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, pre
ședintele părții române in Co
misia îfiixtă guvernamentală de 
colaborare economică intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
și dr. Kurt Fichtner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții R.D. Germa
ne' in Comisie, care iși petrece 
concediul de odihnă în țara 
noastră.

în cadrul intîlnirii de lucru 
s-a examinat modul de înde
plinire a prevederilor Protoco
lului ultimei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare economică, din 31 mar
tie 1973, și au fost convenite 
măsuri corespunzătoare pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare și coope
rare economică și tehnică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

La Marea Adunare Națională, 
a avut loc vineri, o întrevedere 
intre Corneliu Mănescu. preșe
dintele Grupului român din

Uniunea interparlamentară și 
senatorul Arso Dutra, președin
tele Grupului brazilian din Uni
unea interparlamentară. care 
face o vizită in țara noastră.

Vineri, a sosit in Capitală o 
delegație a Combinatului chimic. 
Polawy, din R.P. Polonă, con
dusă de tovarășul Lech Sobczak, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al Combinatului.

Delegația va face o vizită în 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, adresată cu 
prilejul vizitei la acest combi
nat.

în zilele de 16 și 17 august au 
avut loc la Mamaia discuții în
tre o delegație a Ministerului 
Turismului din țara noastră și 
o delegație a Comitetului pentru 
odihnă și turism din R. P. Bul
garia. Cu acest prilej Ion Cos- 
ma. ministrul turismului și Ivan 
Vracev, președintele Comitetu
lui pentru odihnă și turism din 
R. P. Bulgaria au semnat un 
protocol privind dezvoltarea 
schimburilor turistice dintre ce
le două țări.

l

Primire la
CC. al P.C.R.
Tovarășul Bujor Almășan, 

membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, a primit, vineri, pe 
Joe Gormely, membru al Comi
tetului Executiv Național al 
Partidului laburist, președintele 
Uniunii naționale a minerilor 
din Marea Britanie. care, la in
vitația Uniunii sindicatelor din 
industria minieră, petrol, geolo
gie și energie electrică, face o 
vizită pentru schimb de experi
ență in țara noastră.

La primire au participat tova
rășa Larisa Munteanu. secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Petre Furdui, pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din industria mini
eră. petrol, geologie și energie 
electrică.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
în.tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Federației de ti
neret a Partidului Muncii 
din Olanda, care la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist va face o vizită in țara 
noastră.«

Cu prilejul „Zilei constructorului"

Solemnitatea înmînării unor
înalte titluri, ordine si medalii

7
La Consiliul de Stât, a avut 

loc vineri solemnitatea înmînă
rii unor înalte titluri, ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, conferite cu prilejul 
sărbătoririi „Zilei constructoru
lui".

Pentru merite deosebite in o- 
pera de construire a socialismu
lui, prin Decret al Consiliului 
de Stat, a fost, conferit titlul de 
„Erou al muncii socialiste" și 
Medalia de aur „Secera și cio
canul" tovarășilor : Gheorghe I. 
Bărdaș, instalator, șef de bri
gadă la Trustul de construcții 
industriale Brașov, Vasile A. 
Ciumacov, dulgher, șef de“ bri
gadă la Centrala de construcții- 
montaj București. Dumitru A. 
Ene. zidar, șef de brigadă la 
Trustul de construcții industriale 
București, Alexandru I. Fodor, 
dulgher, șef de brigadă la Trus
tul de construcții industriale 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion I. Gheorghișor, fierar 
betonist, șef de brigadă la Trus
tul de construcții industriale 
Pitești, Gheorghe A. Șovărel. e- 
lectrician, șef de brigadă la Trus
tul de instalații și automatizări 
București.

Prin același decret, s-a confe
rit ..Ordinul Muncii" cl. I tovară
șilor : Marin V. Aron, lăcătuș 
montor, șef de echipă la Trustul 
de montaj utilaj chimic1 Bucu
rești, Dumitru C. Antonescu, lă
cătuș montor. șef de brigadă la 
Trustul de construcții indus
triale Craiova. Gheorghe G. 
Dumitrașcu. director la Institu
tul de proiectări al județului 
Constanța, Carol A. Kurko, lă
cătuș, șef de echipă la Trustul 
de construcții Brașov, Gheorghe 
Mircea I. Popoviciu, director la 
Trustul de construcții industriale 
Cluj.

Printr-un alt decret al Consi
liului de Stat, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a 
tovarășilor : Flore G. Balint, 
maistru la Trustul de construc
ții locale Oradea. Nicolae A. 
Covacs. zugrav la Trustul de 
construcții Deva, Octavian A. 
Gosa, inginer, șef de șantier la 
Trustul de construcții Cluj, Ne- 
culaj I. Ionescu. director la 
Trustul de instalații și automa
tizări București. Toadere G. 
Lionte, maistru principal la în

treprinderea de construcții mon
taj a județului Neamț. Nicolae 
V. Preoteasa, mozaicar la Trus
tul de construcții Bacău. loan 
A. Soșa, instalator, șef de bri
gadă la Trustul de construcții 
Cluj, Florea D. Tite, sudor elec
tric. șef de brigadă la Trustul 
de montaj utilaj chimic Bucu
rești.

în cadrul solemnității au fost 
inminate, de asemenea, „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a. „Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia clasa a IV-a și clasa a 
V-a“ unui număr de 66 de mun
citori. maiștri, tehnicieni, ingi
neri economiști, din sectorul de 
construcții.

înaltele distincții au fost in
minate de tovarășul Emil Bod
naraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de . Stat, 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale și Nicolae 
Tăbircă, prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare.

Subliniind semnificația săr
bătoririi „Zilei constructorului", 
tovarășul Emil Bodnaraș a re
levat, în cuvintul său, succesele, 
obținute de detașamentul de 
constructori în realizarea mari
lor obiective ale socialismului 
in patria noastră. ..Acordarea a- 
cestor distincții, a spus vorbito
rul., constituie o expresie a re
cunoașterii acestor succese. a 
aportului pe care constructorii 
îl aduc la marile realizări ale 
socialismului. ■

în numele. Comitetului Centrai 
al Partidului, al Consiliului de 
Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vreau să vă transmit 
călduroase felicitări și urări de 
noi și remarcabile succese".

Referindu-se la importantele 
sarcini care revin constructori
lor in acest an. tovarășul Emil 
Bodnaraș a subliniat semnifica
ția chemării adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tuturor 
constructorilor, de a-și onora în 
întregime obligațiile ce le revin, 
de a lichida în cursul lunilor 
august și septembrie, rămîneri- 
le in urmă de pe unele șantiere.

Mulțumind conducerii de par
tid și de stat, tovarășului Nicolae

Ceaușescu pentru deosebita a- 
preciere a activității colectivelor 
de constructori din întreaga ța
ră. eroul muncii socialiste. Va
sile Ciumacov, a spus : Chema
rea adresată de secretarul ge
neral al partidului a avut un 
amplu ecou m rîndul tuturor 
constructorilor de pe șantiere de 
a-și concentra eforturile, pentru 
recuperarea restanțelor și rea
lizarea integrală a planului de 
investiții. Și eu, alături de cei 
80 de membri ai brigăzii pe 
care o conduc, m-am angajat să 
îndeplinim sarcinile trasate in 
acest an pînâ la 15 noiembrie. 
Asigur conducerea de partid și 
de stat că voi prunci neobosit 
pentru realizarea sarcinilor în
credințate, pentru ridicarea ni
velului’ pregătirii mele profe
sionale și a membrilor brigăzii 
ce o conduc, pentru a spori par
ticiparea noastră la realizarea 
mărețului program de investiții 
și construcții, la înfăptuirea 
inainte de termen a planului 
cincinal și în sectorul de con- 
strucții-montaj.

„Fiecare dintre noi — a spus 
ing. Gheorghe Mircea Popovi
ciu, directorul Trustului de 
construcții industriale Cluj — 
este conștient de necesitatea în
făptuirii integrale și înainte de 
termen a mărețului program de 
investiții, yeste însuflețit de 
chemarea adresată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pentru 
obținerea unor ritmuri înalte de 
execuție pe toate șantierele. A- 
ceastă chemare pătrunsă de un 
înalt și fierbinte patriotism — 
a spus el — .constituie un în
demn cu profundă rezonanță 
urmat cu încredere de toți 6a- 
menii muncii, de toți lucrătorii 
șantierelor de construcții. Dorim 
să . transmitem tovarășului 
Nicolae Ceaușescu angajamen
tul constructorilor de a scurta 
continuu duratele de realizare a 
lucrărilor de construcții și de a 
spori eficiența activității noas
tre".

★
Prin Decret al Consiliului de 

Stat cu prilejul Zilei Construc
torului au mai fost conferite, 
un număr de 125 de ordine și 
579 de medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri.

(Agerpres)
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Din nou despre cuplaje UNIVERSIADA73
Sportivii români

PENTRU (ÎTEVA SUTE DE SPECTATORI ? se afirmă

cele 
nu 

cum 
Au

Așadar, să recapitulăm : 
două partide de miercuri 
s-au organizat în cuplaj, 
era firesc, pe stadionul „23 
gust". Pe stadionul Giulești, la
meciul Rapid — F.C. Argeș au 
participat 15 000 de spectatori 
(capacitatea maximă a stadio
nului). restul, vreo 7 000 au ră
mas pe din 
pe urmă au 
gardurile și 
bilete — in 
peluză. (Nu 
pra strangulării circulației, 
podul Grand, de inconvenientele 
provocata de șantierul de pe 
șoseaua Giulești. de faptul că 
jucătorii, după meci, n-au avut 
apă caldă etc.). După 45 de 
minute de la terminarea partidei 
de la Giulești, pe stadionul „23 
August" a inceput. in nocturnă, 
meciul Sportul studențesc — 
Politehnica Timișoara. în fața 
citorva sute de spectatori de la 
care s-a încasat suma de 6 630 
lei. Deci, 22 de jucători, vreo 
700—800 de spectatori (după de
clarația clubului), într-un sta
dion de 70 000 de locuri, pentru 
oare a funcționat o instalație de 
nocturnă compusă din 128 de 
becuri cu mercur, fiecare' cu o 
putere de 2 000 de wați, timp 
de aproape trei ore (nocturna a 
mai funcționat și vineri seara, 
pentru antrenament) partidă în 
a cărei recuzită mai intră, de 
obicei, 100—150 de oameni de 
ordine (30 lei fiecare), 7—8 ca
sierițe (la fel, 30 lei fiecare),

afară, un, timp, că 
rupt și escaladat 

au pătruns — 
spatele porții 
mai insistăm

fără 
fără 
a su

pe

plus cheltuielile pentru gazon, 
vestiare etc. Normal. I.E.A.B.S. 
percepe 20 la sută din încasări. 
De data aceasta, nefiind înca
sări, a pretins de la clubul 
Sportul studențesc, 200 de lei 
pentru... gazon. Dar lată cifra... 
de afaceri : 6 630 lei încasări,
8 826 lei cheltuieli (2 460 lei noc
turna. 2 370 lei arbitri... din pro
vincie. 3 283 lei personalul de 
ordine etc.) și 2 196 lei deficit. 
Nu trebuie, insă, uitat că s-a 
bătut multă monedă pentru rea-. 
Uzarea instalației de nocturnă. 
Și ea s-a realizat. A costat vreo 
10 milioane lei. din care o parte 
valută.

Cum spuneam,, și în însem
narea de iert, dacă cele două 
partide se desfășurau în cuplaj 
pe stadionul „23 August", ve
neau minimum 30 000 de specta
tori. Aceasta e cifra minimă a 
cuplajelor. Ar fi pierdut clubul 
Rapid ceva ? Asta pentru ca să 
vorbim de interesele cluburilor. 
Dar interesele cluburilor nu pot 
fi mai presus decit interesele 
generale. Și. în primul rînd. in
teresul spectatorilor. Rațiunea 
existenței fotbalului rezidă în 
spectatori. Un meci de fotbal 
este un spectacol. Spectacolele 
sint pentru public. Spectatorii, 
venind in număr mare, prin 
contribuția lor bănească... con
tribuie la dezvoltarea bazei ma
teriale a activității fotbalistice. 
E. oare, aceasta o filozofie 
neînțeles pentru unii ? Cu 
tribunele sint mai pline

de 
cit 
cu

Componenta lotului national pentru meciul cu
‘ B.S.C.Hertha

spectatori, cu atit atmosfera 
este mai animată. închipuiți-vă, 
ce tragere de inimă pentru joc, 
pot avea fotbaliștii care evolu
ează in fata unor tribune goale? 
Mai au ei ambiția și plăcerea 
să-și etaleze virtuțile tehnice și 
măiestria sportivă fără specta
tori ? Apelăm la aceste argu
mente tocmai pentru că — Fe
derația cedînd în fața cluburi
lor — există pericolul dispariției 
tradiționalelor și mult gustate
lor cuplaje. Duminică, conform 
programării care ține seama 
numai de interesele cluburilor, 
din nou nu vom avea cuplaj : 
Dinamo întilnește pe A.S.A. pe 
stadionul din Ștefan cel Mare, 
de la orele 17. iar Steaua, pe 
U.T.A.. pe stadionul „23 Au
gust." de la orele 18,45. Și una 
șialta sint partide foarte, 
tive. Dar cine iese de la 
mp, la orele 18, credeți 
mai înghesuie in tramvai 
tramvaie și autobuze ar 
să fie la porțile stadionului Di
namo pentru, să zicem, 10 000 
de amatori . care să meargă 
pentru o repriză pe „23 Au
gust". Calculele sint foarte ero
nate. Nu așa se evită concu
rența. Cei mai mulți spectatori 
vor să vadă ambele meciuri. Și 
atunci, dacă nu se cuplează, 
unul din meciuri să se joace 
sîrribăta.

Așteptăm, in rezolvarea aces
tei probleme, o reconsiderare a 
poziției Federației și a C.N.E.F.S. 
și. în consecință, obligarea echi
pelor bucureștene să joace pe 
marile stadioane — în fond sint 
tot ale lor, se simt ca acasă, au 
dovedit-o — fie și numai pen
tru motivul că interesele colec
tivității trebuie să primeze.

.atrac- 
Dina- 
că se 
și cite 
trebui

Corespondență din Moscova
Orarul ferm al transmisiei ne 

obligă la așteptarea unor rezul
tate importante pentru echipa 
noastră. Privirile spectatorilor 
prezenți în tribune au fost mul
tă vreme ațintite spre sectorul 
de aruncări, unde cele mai bune 
discobole din lume : Faina Mel- 
nnik (U.R.S.S.) și Argentina Me
nis (România), au reeditat dis
puta lor de la ultima ediție a 

"Jocurilor olimpice. La fel ca la 
Miinchen. pe primul loc s-a cla
sat Melnik — 64,54 m.: urmată 
de Argentina Menis — 63,92 m. 
Pe locul 3 s-a situat Nadejda 
Sergheeva (U.R.S.S.) — 59.26 m.

Competiția celor mai buni 
sportivi studenți din 7« de țări 
a intrat în faza ’ '
tru o serie de discipline, 
seară, .tirziu. 
întrecerile 
masculin 
rii noastre 
vut 
obținînd 
Pentru semifinale. Ia proba de 
sabie, s-au calificat 12 trăgători 
printre care și Dan Irimiciuc 
care va evolua in grupa a doua 
în această seară. La volei, echi
pa feminină a țării noastre a 
evoluat în compania reprezen-

decisivă pen-
Ieri 

s-au terminat 
finale la floretă 

unde campionul ță- 
Mihai

o comportare 
medalia

Țiu a a- 
remarcabilă 
de argint

tativei Japoniei pe care a între
cut-o după peste două ore de 
luptă, neașteptat de greu cu sco
rul de 3—2 după ce a fost con
dusă cu 1—0 și 2—1 -la seturi. 
Fetele noastre și-au revenit a- 
bia in final ciștigind clar ulti
mele două seturi la 8 și la 5. 
Aseară voleibalistele noaslre au 
învins cu 3-1 echipa Ungariei. 
La lupte greco-romane universi
tarii români au obținut rezultate 
bune din primele tururi printre 
care putem consemna rapida 
victorie realizată de Victor Do- 
lipschi in fața americanului 
John Major în 31 de secunde. 
Victorii prin tuș au mai obținut 
Adrian Popa, Ion Păun. Nicu 
G>ngă și favoritul nostru nr. 1 
la categoria 40 kg. 
Berceanu. Au mai
puncte Staicu Olteanu și Nico
lae Neguț prin descalificarea 
adversarului.

Concursul de scrimă a progra
mat eliminatoriile probei femi
nine de floretă. Toate cele trei 
reprezentante ale noastre : Eca- 
terina Iencîc-Stahl, Ileana 
Gyulai și Suzana Ardelean u 
s-au calificat pentru semifinale.

Gheorghe 
învins la

calin stanculescu

După cum am mai anunțat, în 
cadrul pregătirilor pe care le 
face în vederea meciului de la 
Leipizg, cu R.D. Germană, e- 
chipa reprezentativă a țării noas
tre va juca miercurea viitoare 
în Berlinul Occidental cu for
mația locală Hertha B.S.C. Bi
roul Federal a discutat aseară ' 
componența lotului și a aprobat 
ca din el să facă parte urmă
torii jucători: Răducanu. Ior- 
dache, Sătmăreanu, Antonescu,

Saineș, Dinu. Velea. Deleanu, 
Dumitru, Radu Nunweiller, Bel- 
deanu, Troi. Dobrin, Dudu Geor
gescu, Neagu, Țarălungă și Ior- 
dănescu. în cazul în care Dumi- 
trache se va restabili și va juca 
în partida de 
minică, el va 
reprezentativ, 
fost convocați 
tru duminică 
deplasarea să 
dimineața, pe

campionat de du- 
fi inclus in lotul 

„Tricolorii" au 
la București pen- 
seara. urmînd ca 
se efectueze luni 

calea aerului.

Astăzi, începe, la Alamo (San Francisco)

0 nouă intilnire in „Cupa Oavis

v. cabulea

CONCURSUL
ARTA COMBINAȚIEI

România S.U.A

După Mihai Țiu. clasat pe locul doi la floretă, un alt scrimer 
român a reușit să eîștige o medalie la Jocurile mondiale uni
versitare de vară de la Moscova. Noul laureat este inginerul 
ieșean. Dan Irimiciuc. care a ocupat locul trei in proba de sabie 
cucerind medalia de bronz. In semifinale. Irimiciuc a învins cu 
5—0 pe Kocsis (Ungaria și eu 5—1 pe polonezul Pvszula). iar 
in turneul final a cîșligat asalturile eu Gerevici (Ungaria — lo
cul doi la tușaveraj), Krovopuskov (U.R.S.S.) ș’ Romano (Italia).

In concursul de gimnastică pe echipe la feminin și masculin 
medaliile de aur au revenit formațiilor U.R.S.S. Echipa mascu
lină de gimnastică a României s-a clasat pe locul 3, obținînd 
medalia de bronz. La actuala ediție a universiadei sportivii ro
mâni au cîșligat pînă în prezent 4 medalii, 2 de argint și 2 de 
bronz.

REZULTATE FINALEI
Șl CÎȘTIGĂTORI1 PREMIILOR

OFERITE DE ZIARUL NOSTRU

Astăzi, în localitatea Alamo, 
de lingă San Francisco, incene 
intilnirea România-S.U.A., din 
cadrul semifinalei interzonale a 
„Cupei Davis". Este pentru a 
patra oară cind se află, față-n 
față. în ultimii ani. cele două 
formații redutabile — poate cele 
mai bune din lume — într-un 
meci de virf.

De mai bine de o săptămînă 
componenții celor două echipe, 
se antrenează asiduu pe supra
fețele de ciment ale Rottnd- 
Hill-ului în condițiile unei tem
peraturi excesive : aproape 10 
de grade Celsius. Tenismenii 
români, inclusiv Ilie Năstase, se 
află pentru prima oară pe 
coasta californiană și lor li se 
pare totul absolut inedit : tere
nul de .joc, atmosfera, tempera
tura neobișnuită. Sigur. în 
ceste condiții, echipa care pare 
handicapată în cea 
măsură este cea a României. 
Suprafața de ciment, mult mai 
rapidă decit terenurile de zgură, 
prezintă încă multe secrete pen
tru reprezentanții noștri. în atari 
condiții procedeele tehnice cele 
mai eficace sint : serviciul, vo-

a-

mai marn

leul, smash-ul. returul. Pe ci
ment nu se poate patina ca pe 
zgură și. firesc, asta va Impieta 
asupra recuperării unor mingi 
ce par adesea iremediabil pier
dute. Dar jocul pe asemenea 
suprafețe, cum ne asigură Ilie 
Năstase, campionul nostru și 
campionul... Americii „en titre" 
prezintă un mare coeficient de 
probabilitate, tehnica se schim
bă. acțiunile se simplifică, sem
nul întimplării se așează, vrînd- 
nevrind. în dreptul fiecărui ju
cător.. fie el din echina oaspete, 
fie din echipa gazdă. Este aș
teptată cu un interes enorm în- 
tjlnirea revanșă dintre Năstase 
și Smith.

Sîntem, geografic, atit. de de
parte de „tricolori . dar cu ini
ma și gîrtdul. ne aflăm în preaj
ma lor. Inimile noastre vor bate 
atit de puternic incit e imposibil 
să nu le simtă aproane, aproape 
de tot.
succes, 
citățile 
mari > surprize.

Un număr mare, îmbucu
rător de mare de cititori ou 
participat la serialul de șah 
organizat de redacția noa
stră sub titlul: „ARTĂ COM
BINAȚIEI". Au sosit, ca răs
punsuri la cele 10 poziții in
dicate de marele maestru 
FLORIN GHEORGHIU, peste 
3.000 de scrisori, multe ofe
rind soluții exacte și, in plus, 
încercind adesea să anali
zeze și alte soluții posibile.

nit procentajul maxim, unii 
dintre ei greșind, e drept,

■ abia la ultimele poziții. De 
aceea credem câ au proce
dat greșit acei concurenți 
care, vâzînd că nu au rezol
vat corect una sau alta clin 
primele probleme s-au des
curajat și nu au mai luat

■ parte la celelalte etape ale 
concursului. Păcat I Șansele 
lor ar fi rămas intacte.

Dar, iată numele ciștigâ- 
torilor :

Numărul 
exacte, 
motorul

de răspunsuri 
pe poziții, a fast ur-

Le dorim, din 
Credem în 
și posibilitățile

SORTII AU DECIS

inimă 
capa- 

unei

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7, -
8. -
9 -

10. -

125
114

38
45
31
43
27
10
5
3

răspunsuri ; 
răspunsuri ; 

răspunsuri ; 
răspunsuri ; 
răspunsuri ; 
răspunsuri; 
răspunsuri ; 
răspunsuri ; 
răspunsuri ; 
răspunsuri.

aproape 450 de so-
17

C. VASILE

căreia a fost cunos- 
zi TOMA OVICI il 

ILIE NĂSTASE va

Ieri s-a efectuat tragerea la sorți, in urma 
cută ordinea partidelor de simplu. în prima 
va întilni pe STAN SMITH, in continuare 
juca împotriva lui MARTY RIESSEN. Duminică se dispută proba 
de dublu, iar luni ultimele două partide ele simplu : Ovici-Ries- 
sen și Năstase-Smith. '

Deci,
Iuții exacte, aproximativ 
la sută - procentaj promi
țător ținînd seama de difi
cultatea ridicată a celor 10 
poziții precum și de faptul 
că timpul necesar pentru re
zolvare a fost relativ scurt.

Menționăm că nici unul 
dintre concurenți nu a intru-

Cu 9 soluții exacte 
puncte.
1.

45

2.

3.

GORDAN NICOLAE din
Timișul de Sus, județul 
Brașov.
AIOANEI
din lași.
BOCIOG NICOLAE din 
Măldărești, jud. Vilcea.

■i;

GHEORGHE

Cite 8 soluții exacte - 40
puncte au realizat :

1. loan Șuvăială din Făgă
raș, jud. Brașov. 
Racoce Xenofon 
București. 
Kantor Tiberiu din Cluj.

2.

3.

din

Cite 7 soluții exacte “ 35 
puncte au realizat :

viște ; 2. Benedek Zelma
din București ; 3. V. Masgras 
din București ; 4. Aristide Ta- 
tulfci din Lugoj ; 5-6. Bru- 
mușescu Marius 
șescu Toma din Breaza, jud. 
Prahova.

Așa cum ajn abun.țpt la 
deschiderea concursului, re
dacția acordă drept premii 
celor trei concurenți care au 
întrunit cel mai mare număr 
de puncte cite un joc de șah 
cu autograful marelui mae
stru FLORIN GHEORGHIU.

De asemenea, pentru a 
răsplăti participarea la con
curs și a stimula pasiunea 
pentru tainele 
vădită de mai multe tinere 
corespondente, 
cordă același premiu concu
rentelor BENEDEK ZELMA si 
STAN VIRGINIA, pe care doar 
mici erori in final le-au pri
vat de «un punctaj superior.

Totodată ii felicităm pe 
ceilalți tineri, care, neinde- 
plinind condițiile de premie- 

s-au clasat, totuși, prin- 
primii, demonstrind o 

șahistă, certe 
arta combi- 

cu 64 de pă-

și Brumu-

eșichierului

redacția a-

re, 
ire 
bună pregătire 
calități pentru 
nației pe tabla 
trate.

Premiile vor 
prin poștă pină la 15 sep
tembrie a.c.

OV. PĂUN

fi expediate

AUTOSTOP : Lumina (orele S; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,'30: 19; 
21,15), Festival (orele 9: 11,45;
14,30; 17,30; 20,30), Grădina Festi
val (ora 19.45).

POLIȚISTUL : Scala (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE La AMSTERDAM : 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
38,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18: 20,30), Grădina București 
(ora 19,45),

INFAILIBILUL RAFFLES : Ca
pitol (orele 9,30: 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Luceafărul (ora 20,15), Grădina 
Capitol (ora 19,45).

CARTEA JUNGLEI : Central (o- 
reie 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30) .

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT IN 
AUSTRALIA ; Doina (orele 11; 
13.15: 15,45).

JUCĂTORUL : Doina (orele 18;
30.30) .

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
SUD : Timpuri Noi (orele 9—18 în 
continuare), la ora 20,15, program 
de documentare,

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI ; 
Flamura (orele 9: 11.15: 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Volga (orele 
9; 10,45; 12.45: 14,45; 16,45; 18,45;
20,45).

CU MlINILE CURATE : ULTI
MUL CARTUȘ : Viitorul (orele 
15: 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Excelsior (orele 8.45; 
11; 13,30; 16: 18,30; 21), Buzești
(orele 9; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 
30.30). Gloria (orele 9: 11.15: 13.30: 
15,45; 18,15; 20,30). Grădina Buzești 
(ora 20).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Grlvița (orele 9; 11,15-; 13,30; 15,45; 
38,15; 20.30), Tomis (orele 9: 11,15: 
13,30; 15.45; 18.15; 20,30). Grădina 
Tomis (ora 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Au

rora (orele 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15;
20.30) . Grădina Aurora (ora 20).

FLORENTINER NR. 73 : Unirea 
(orele 16: 18.30).

DISTRATUL : Melodia (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 10.30: 12.30; 14.30; 
16.30; 18.30: 20.30), Grădina Mo
dern (ora 20).

TE AȘTEPTAM, FLACAULE î 
Moșilor (orele 18; 20).

PE ARIPILE VtNTULUI : Popu
lar (orele 10; 15: 19.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mun
ca (orele 16: 19; 20). Vitan (orele 
15.30; 17,30: 19,30). Grădina Vitan 
(ora 20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Arta (orale 15.30; 18 : 20.30), Bu- 
cegi (orele 15.30: 17.45; 20). Gră
dina Arta (ora 20). Grădina Bu- 
cegi (ora 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ t Cotrocenl 
(orele 15.30: 18’ 20.15). Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

ORDONANȚA SELMENKO : 
Progresul (orele 16; 18: 20).

TU. EU SI MICUL PARIS : Lira 
(orele 15,30: 18: 20.15). Grădina 
Lira (ora 2(1).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Floreas"- <ore>e 15.30: 19).

CU COPIII LA MARE : Rahova 
(orele 15 30;. ta: 20 15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cos
mos (orele 15.30: 19).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Pacea (orele 15 45: 18: 20.15). în
frățirea (orele 15.30: 18: 20.15).

FLUTURII SINT LIBERT i Giu
lești (orele 15.30: 18: 20.30).

AVENTURILE LUT BABUȘCA : 
Ferentari (orele 15.30: 17.45: 20).

ROND DE NOAPTE: Crlngași 
(orele 15.30: 18: 20.15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : Dacia 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18,15;
20.30) .

ACEA PISICA BLESTEMATA ! t 
Arenele Romane (ora 20).

S1MBĂTĂ, 18 AUGUST 1973

Teatrul Ci Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20: Teatrul Evreiesc de Stat :
HERSELE DUBROV*NER — ora 
19,30; Ansamblul ,,Rapsodia Româ
nă0 : MELEAGURT FERMECATE
— ora 18.30: Grădina Cișmigi.u
(Rotonda scriitorilor) : MARMURA 
TIMPULUI — spectacol de sunet 
și lumftiă —- ora 20,30; Teatrul 
Giulești : RĂZBUNAREA SU-
FLEURULUI —.ora 20.

DUMINICA, 19 AUGUST 1973

Teatrul ,,C. Tănase1' (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20: Teatrul Evreiesc de Stat : NA
THAN ÎNȚELEPTUL — ora 19.30; 
Grădina Cismigiu (Rotonda scriito
rilor) : MARMURA TIMPULUI — 
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20,30: Teatrul Giulești : LIOLA
— ora 20.

adio
SÎMBĂTÂ, 18 AUGUST 1973

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 ,.Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei : ,,O ramură 
spre cer" de Radu Șerban. 10.00 
Turist-club. 11,00 Știință și tehni
că. 11,10 Profil pe portativ. Gheor- 
gnb Danga. 11.30 Poveștile opere
tei : „Amorul mascat". 12,00 Trans

misiuni directe din țară. 12.10 In
vitație în fonotecă. Muzică ușoară.
12.55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 Știri
le după-amiezii. 17,05 Alo, Radio !
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor. 18,00 Șapte zile, șapte 
arte. Muzica. 18.10 Ascultătorii ne 
propun. 18,55 Melodia .zilei. 19,00 
Radiovacânța' transmite P Emisiune 
rpuzical-di atractivă. 21.00 Sâmbătă 
seara. dans. 22,00 Radiojurnal. 
22,30 Melodia zil^i. 22,35 Vedete ale 
muzicii .ușoare., 23,15 Poetica.. Pa
tria de azi, patria de mîine — 
versuri de Grigore Hagiu. 23,20 
Concert din ‘cele mai frumoase 
operete. 23,55—24,00 Ultimele știri.

DUMINICA. 19 AUGUST 1973

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 'Melodia zilei : „Nicăieri" de 
H. Mălineanu. 10.00 Clubul invita- 
ților. 11,00 Știință și tehnică. 
Realizări . ale științei și tehnicii 
românești. 11,10 Profil -pe portativ
— Noru Demetriad. 11,30 Tranzis
tor melodii. 12,00 Invitație în fo
notecă. 12.55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după-amiefcii. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zil6, șapte arte. Dans. 18.10 Dublu 
recital : Di da Drăgan și Mi no 
Reitano. 18 55 Melodia zilei. 19,00 
Romanțe. 19,30 Știri. 19.35 Muzică 
de Johan Strauss. 20,00 Teatru 
radiofonic. Acolo sus, diminețile 
de Natalia Dănăilă. 21,00 Radio-su

per-top. Cala locurilor I. 22,00 
Radiojurnal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22.30 Melodia zilei. 22,35 
Vide.te ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Patria de azi. patria de 
mîine. Versuri de Dumitru M. 
Ion. 23,20 Succese ale jazz-ului 
românesc. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

SÎMBĂTĂ, 18 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Recapitulare (7). 9,30 A fost odată
ca niciodată... ,,Tinerețe fără bă
trânețe" (II). 10.00 Telex.-10.05 An
samblul folcloric al Uzinei de 
autocamioane Brașov. 10 35 De 
vorbă cu gospodinele. 10,55 Roman 
foileton : ,.Noile aventuri. ale
mușchetarilor". Episodul VI. 11,45 
Biblioteca pentru toți Ovid Den- 
sușianu. 12.30 Tel eram a : Simple 
pasiuni. 13,00 Telejurnal. 16.00 
Telex. 16.05 Caleidoscop cultural- 
artistic. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. Teletop ’73. Transmisiune 
directă de la Costinești. 19,00 Arc 
peste timp. Craiova. 19,20 1001 de 
seri : „Cocoșelul de hîrtie". 19,30 
Telejurnal. In cinstea marii 
sărbători. 20,00 Cîntecul săptămânii. 
20,05 52 de inițiative în 52 de săp
tămâni. 20,15 Teleenciclopedia. 21,00 
Film serial : „Mannix". 21,50

,Cele 12 ore ale litoralului". Emi
siune muzicală filmată de la 
Mamaia la Mangalia cu Corina 
Chiriac, Florin Bogardo, Olimpia 
Panciu și Radu Tozo. 22.30 Tele?- 
iernai. - 22.40 Sport. Jocurile mon
diale universitare. Selecțitinl în
registrate de la Moscova.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16.10 Film serial : 
,.Daktari“. 16.35 Cîntece și jocuri 
ponulare. 17.05 Desene animate. 
17.20 Armonii intime. Pagini din 
clasicismul muzical francez. 17.45 
Reporterii noștri peste hotare. 18 05 
Travelling peste timp. Magazin 
bilunar de cultură cinematogra
fică.

DUMINICA, 19 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

8.00 Bună dimineața. 8,30 Crava
tele roșii. 9,25 Film serial. : 
Daktari. 9.50 Viața satului. 11,00 
Fniistune în limba maghiară. 12.30 
De strajă natriei. 13.00 Album du
minical. 16.30 Film serial. Arthur. 
Episodul IV — ..Oamenii Pădurii". 
16.55 Fotbal : Politehnica Timișoa- 
ra-Universitatea Craiova (divizia 
A). Transmisiune directă de la 
timișoara. 19,00 Vetre folclorice : 
Tara Oașului. 19.20 1001 de seri. 
1» 30 Teieiurnal. Săptămîna politi
că. internă si internațională, în 
’mașini. 20.10 Un nume si un re- 
nnme. Reportai realizat la Uzinele 
. 23 August". 20.30 Film artistic, 
fierea si adevărul /seria ÎL 
T.so Vedete ațe cântecului. 22.30 
T,*ieiiirnal. 22.40 Duminica sporti
vă. Jocurile- mondiale universita
re. selecțiuni înregistrare de la 
Moscova.

PROGRAMUL TI

11.00—13.00 Concert George Enes- 
cu. 20.10 Eroi îndrăgiți de copii. 
Mihaela. 20,40 Un cintec pentru 
fiecare. 21,10 Porțile de aur. Emi
siune de versuri. 21.30 Telex teh- 
nico-stiinfific. 21,50 Maeștri ai 
scenei -lirice românești. Arii din 
opere.

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Etapa a III-a a 

râmpipnatului diviziei naționale 
A. care are loc duminică, progra
mează in Capitală următoarele' 
partide : Steaua L.T.A.-, ,pel 
stadionul „23 August", de la ora" 
18.45 și Dinamo — A.S.A. l'g. 
Mureș, pe stadionul Dinamo, de 
la ora 17.

In țară : Politehnica. Timi
șoara — Universitatea Craiova 
(partidă televizată in direct, 
de la »ra 16.55) : Jiul — F.C. 
Constanța : Politehnica Iași — 
C.F.R. Cluj ; „U" Cluj — Sportul 
studențesc ; S.C. Bacău — F.C. 
Petrolul ; F.C. Argeș — C.S.M. 
Reșița și Steagul roșu — Rapid.

RUGBI. Primele întilniri din 
cadrul „Cupei Federației româ
ne de rugbi" programează azi, 
în Capitală, pe -terenul Vulcan, 
de la ora 17. partida : Vulcan— 
Dinamo. Mîine, pe terenul din 
Parcul Copilului, are loc de la 
ora 9. cuplajul : Grivița roșie 
— Rulmentul Bîrlad și Sportul 
studențesc — Chimia Năvodari.

CONCURSUL
PRONOSPORT

din 19 august 1973
D. București-A.S A. Tg. M. 1
poli Timfsoara-Univ. Craiova x2
Jiut-F.C. Constanța Ix
Poli. lași-C.F.R. Cluj 1

,.U" Cluj-Sportul studențesc 1x
S.C. Bacău-Petrolul 1
F.C. Argeș-C.S.M. Reșița 1
Steagul 1-oșu-Rapid lx

Gloria Buzău-Oțelul Gala(i 1
Dunărea Giurgiu-S.N Oltenița 1
Minerul Anina-F.C. Bihor 1x2
C.F.R. Arad-U.M. Timișoara 1

Corvinul-Victoria Cărei 1

iar pe terenul Gloria, de la ora 
10. Gloria — Farul.

ATLETISM. Azi. de la ora 
■ 1.5.30 și mîine. de la ora 9. la Pi- 
' Iești, pe stadionul din localitate. 
>au loc intrcceri în cadrul cam

pionatului republican, categoria 
a III-a.

CICLISM. La Cluj, duminică 
se vor încheia campionatele na
ționale de ciclism pe șosea. Ulti
ma probă programată va fi cea 
de contratimp, juniori mici si 
mari.

AUTOMOBILISM. Azi și mii- 
ne. Administrația Loto-Prono- 

, sport, in colaborare cu ' A.C.R.. 
organizează cea de-a Il-a ediție 
a „Raliului ciștigătorilor de au
toturisme Loto-Pronosport". la 
care iau parte peste 80 de echi

paje.- Sosirea — duminică după 
jărpiază ne stadionul „23 August" 
din Capitală.

NATAȚIE. în Capitală se 
vor disputa azi și rbiine, cam
pionatele naționale de juniori 
lâ inot și sărituri. Probele 
de inot sint programate la 
bazinul Dinamo dimineața, de 
la orele 9,30 (seriile), iar 
după-amiază. dr- Ia orele 
17 (finalele). Săriturile vor 
avea loc la Ștrandul tineretului.

BOX. A doua gală din cadrul 
comnetiției dotată cu „Cupa Me
talul" are loc azi. la Uzina 
..Semănătoarea", de la ora 17.30 
(în caz de ploaie în sală).

HANDBAL. Duminică, se dă 
startul în tradiționala competi
ție de handbal dotată cu „Cuna 
speranțelor", rezervată juniori
lor. ce se va desfășura in loca
litățile : Timișoara. Lovrin, Lu
goj și Giarmafa. Parficină echi
pe din U.R.S.S., Polonia, Ce
hoslovacia. R.P.D. Coreeană. 
Bulgaria. Ungaria. R.D. Germa
nă și trei selecționate ale Ro
mâniei (A. B și C).

GABRIEL FLOREA



Ide peste hotare
Pentru promovarea ideilor

păcii și cooperării 
în rîndurile tineretului

Intervenția șefului delegației române la Confe
rința Federației Mondiale a Asociațiilor pentru 

Națiunile Unite
In cadrul dezbaterilor Comisiei pentru problemele educației 

și tineretului a Conferinței Federației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, care își desfășoară lucrările la Geneva, a 
luat cuvîntul șeful delegației române, prof. dr. Dumitru Mazilu

Vorbitorul a subliniat impor
tanța deosebită a educației tine
retului în spiritul ideilor nobile 
ale păcii, înțelegerii și cooperă
rii internaționale, arătînd că 
România militează pentru pro
movarea acestor deziderate ma
jore în formarea tinerei genera
ții.

Asociația Română pentru Na
țiunile Unite, instituțiile națio
nale pentru instrucție și educa
ție pornesc de la realitatea creș
terii continue a rolului tineretu
lui în viața politică internă și 
internațională.

Reprezentantul român a rele-

vat, în continuare necesitatea in
tensificării activității Federației 
Mondiale și a asociațiilor națio
nale pentru Națiunile Unite în 
direcția folosirii mijloacelor edu
cative proprii pentru realizarea 
programelor și rezoluțiilor adop
tate de Adunarea Generală a 
OIN.U. în acest sens.

La discuții, în aceeași ședință, 
au mai luat cuvîntul reprezen
tanții asociațiilor naționale din 
Iugoslavia, R. F. Germania, Sue
dia, Finlanda, Ungaria, Indone
zia, Pakistan, Canada, Italia, 
precum și delegatul U.N.E.S.C.O.

Imagine de la o demonstrație a tinerilor din Santiago de Chile in sprijinul guvernului Unității Populare.

Ambasadorul
României
primit de

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

Lucrările Comitetului
președintele 

Ciprului

pentru dezarmare

a

în oadrul ședinței de joi a 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, a luat cuvîntul 
reprezentantul Suediei, ambasa
dorul Lennart Eckerberg, care 
s-a referit la problema interzi
cerii perfecționării, producției și 
stocării armelor chimice, aflată 
pe agenda actualei sesiuni 
negocierilor de dezarmare.

Declarindu-se pentru încheie
rea unui acord privind prohibi
rea armelor chimice, delegatul 
suedez a atras atenția asupra 
necesității că documentul ce va 
fi elaborat să conțină prevederi 
specifice relative la interzicerea 
așa-numitelor „arme chimice 
binare" — produse din substanțe 
chimice cu aplicabilități pașnice, 
civile, dar care pot fi. în caz de 
conflict, utilizate, in amestec, ca 
mijloace chimice de luptă. „în 
condițiile existenței unei tehno
logii pentru producerea armelor 
chimice binare — a declarat 
vorbitorul —, chiar cunoștințele 
tehnologice simple pot fi sufi
ciente pentru fabricarea, intr-un

timp scurt. în instalații a:le in
dustriei chimice obișnuite, a 
unor componenți pentru agenții 
chimici de luptă, atunci cțnd 
este nevoie". Am ridicat această 
problemă a armelor chimice bi
nare, a adăugat oratorul, deoa
rece delegația suedeză a înțeles 
că sînt in curs pregătirile pentru 
dobindirea unor tehnologii de 
fabricare a unor asemenea 
arme. Referin.du-se în continua
re la lipsa de progrese în nego
cierile pe tema interzicerii 
armelor chimice, reprezentantul 
Suediei a făcut apel la delegația 
S.U.A. să prezinte in comitet 
propuneri concrete privind u>n 
tratat în materie, care să con
tribuie la depășirea imobilismu
lui actual.

La Geneva s-a anunțat că ac
tuala sesiune a Conferinței Co
mitetului pentru dezarmare ur
mează să se încheie la 30 august 
a.c.

Președintele Republicii Ci- 
.pru, arhiepiscopul . Makarios, 
a prinții,’ vineri, pe ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Nicosia, Fran- 
cisc Păcurariu, cu ocazia ple
cării sale definitive de la 
post.

Ambasadorul' român a 
transmis cu acest prilej pre
ședintelui Makarios un cor
dial mesaj de salut, și urări 
de consolidare a independen
ței. suveranității și integri
tății teritoriale a Republicii 
Cipru din partea președinte
lui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Răspunzind, președintele 
cipriot a rugat să se trans
mită mulțumirile sale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru urări și pentru inte
resul pe care guvernul Ro
mâniei il manifestă față de 
Cipru și problemele sale.

Ambasadorul Francisc Pă
curariu a făcut, de asemenea, 
vizite de rămas bun lui Rauf 
Denktaș, vicepreședintele Re
publicii Cipru, și lui Glafkos 
Clerides, președintele Came
rei Reprezentanților.

/

PEKIN. In cadrul manifestă
rilor care au loc cu ocazia ce
lei de-a 29-a aniversări a in
surecției naționale 
armate 
a avut 
ferință 
ticipat 
ai presei chineze. Cu acest pri
lej. ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României, Ni
colae Gavrilescu, a făcut o am- 

• plă expunere despre rezultate
le- obținute de poporul român 
in anii de după eliberare in 
opera de edificare socialistă a 
țării, relevind remarcabilele

antifasciste 
din România, la Pekin 

loc, la 17 august, o con- 
de presă la care au par- 
numeroși reprezentanți

DETURNAREA
UNUI AVION

LIBANEZ
de

Un supraviețuitor
de la Chavola

Zguduitoarele mărturii ale unui copil 
mozambican despre genocidul practicat 

de trupele coloniale portugheze

Un copil mozam
bican în vîrstă de 15 
ani, pe nume Anto
nio a adus noi și 
zguduitoare mărturii 
despre masacrele să- 
vîrșite de trupele co
loniale portugheze.

succese cu care oamenii mun
cii din tara noastră intimpină, 
anul acesta, marea sărbătoare.

ULAN BATOR. — Cu prile
jul celei de-a 29-a aniversări a 
Zilei de 23 August 1944, in sala 
de expoziții a Comitetului Uniu
nii Artiștilor Plastici din R. P. 
Mongolă, la Ulan Bator, s-a des
chis o expoziție românească de 
pictură.

BUDAPESTA. Cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniversări a insu
recției naționale antifasciste ar
mate. la ambasada . 
Socialiste România din 
pesta a avut 
de presă. Ion 
rul României 
vorbit despre 
lei de 23 August și a trecut 
revistă succesele obținute 
poporul român in acești 29 
ani.

.Republicii 
Buda- 

loc o conferință 
Cotoț, ambasado- 

a 
zi- 
in 
de 
de

la Budapesta 
Însemnătatea

/Sferra
ovestea cu pomul 
lăudat și cu sacul 
nu 
adeverește.
tul, chiar rănit 
obuze, rachete 

rafale de mitralieră, spuzit 
baricade, apăsat de circulația 
preventivă a carelor blindate și 
încorsetat de „starea de nece
sitate" - așa cum era cînd l-am 
văzut prima dată - rămăsese un 
oraș al luminii și confortului. Dar 
in acele zile de sfîrșit de mai, 
evenimentele cunoscute parali
zau ceea ce se cheamă Ia 
Beirut „viața in mare". Portul 
inchis imobilizase zeci de vase, 
unele dintre ele încărcate cu 
mărfuri perisabile, cheiurile 
docurilor, și nu numai ale docu- 
rilor, supraaglomerate de măr
furi neridicgte - și aici multe, 
foarte multe perisabile. „Poarta 
Orientului" era închisă. Aceasta 
a atras după sine și închiderea 
unui mare număr de bănci din 
cele 120 libaneze și străine e- 
xistente în oraș. Criza de guvern 
devenea iminentă (ulterior - 
după cum se știe - s-a și for
mat o nouă echipă guvernamen
tală). La 15 km de Beirut, in
tr-un micro-oraș al vilelor, pis
cinelor și peluzelor, netulburate 
de vacarmul orașului in micro- 
orașul in care o vilă din trei 
aparține regilor petrolului din 
Arabia Saudită, Kuweit etc., la 
15 km. de Beirut se țin reuniuni 
aprinse dimineața, se primesc .și 
se trimit depeșe, funcționează 
posturi de radio emisie-recepție 
particulare, prin care se încear
că dirijarea vaselor spre 
porturi, se operează cu 
care au cel puțin șase 
in coadă ; aici, la 15 km.

recepții 
somptuoase, bărbați la „Cravate 
noire" și femei în rochii lungi de 
seară, încărcate de diamante, 
petrec, se încheie afaceri...

întotdeauna se 
Beiru- 

de

de

Beirut, seara, se dau

labilă la ora la care se vinde 
sau se cumpără, în țara 
a emis-o. Criza politică 
care trecea orașul făcuse ca stra
turile micrccomerciqle să de
vină nervoase. Dacă te opreai 
două minute la taraba unui ne
gustor, erai un om pierdut. Tre
buia ori să cumperi ori să 
vinzi ceva. Insistenței orientale 
nu-i puteai ține piept. Era de 
neînțeles că ai intrat in bazar 
să privești. Acolo ori cumperi ori 
vinzi. Doar nu-i expoziție. Orice 
fleac, orice nimic. In clipa cînd

care 
prin

nu te costă decit 
gură liră.

o liră, o sin-

o clipă uita- 
că in Beirut 

că

entru 
sem 
sint baricade, 
sint case rănite de 
obuze, rachete și 
gloanțe, că pe

străzi patrulează care blindate 
cu mitraliere puse în bătaie, ui
tasem că este „stare de neeesi-.- 
tate”. Ne lăsasem furați de va-’ 
carmul bazarului, amețiți de; 
strigătele negustorilor, de be-’ 
ția de culori, de parfumul atit de

--—■Hr-' ""

BEIRUT

însemnări de PETRU ISPAS

D
este 
află

specific al mirodeniilor orienta
le, cind, un răpăit de mitralieră 
a intrerupt viața pentru o frac- 
țiuhe de secundă, nesfirșit de 
lungă, după care totul a început 
cu și mai multă furie. „A-la-li- 
ra", „A-la-lira". Numai că acum 
strigătele negustorilor nu 'mai 
ajungeau pină la noi. Mărfu
rile expuse, tarabele cu bani 
de vinzare, bijuteriile false ca 
și cele veritabile mi se păreau 
butaforie pe o scenă în care se 
juca p tragi-comedie despre via- 

pînă ță și moarte. S-au auzit sunetele 
stridente ale mașinilor salvării. 
Au fost ridicate cîteva cadavre, 
urcați in mașini cițiva răniți.

Beirutul singera.
Piesa se juca mei departe.
La 15 km., o piscină era pre

gătită pentru ca seara, aceiași 
sau alți potentați, la „Cravate 
noire", și doamne în rochii de 
seară, încărcate de diamante 
să se poată arunca pentru a-și 
îneca plictisul.

Beirutul nu se afla acolo.

ai dat banul, privirea negusto
rului alunecă pe lingă tine cău- 
tind un alt mușteriu. Tu nu-I mai 
interesezi. „A-la-lira", „A-la-lira" 
- este un striggt care te asur
zește, iți sucește capul de la 
stingă la dreapta, de la dreap
ta la stînga, intr-un ritm ameți
tor. „A-la-lira", „A-la-lira“ îți 
pătrunde prin urechi în cutia 
craniană, transformînd-o în- ca
vitatea unui clopot bătut de 
sute de limbi grele, diabolice, 
iar sunetul lor este unul și ace
lași „A-la-lira", „A-la-lira", 
cind pămintul se clatină și te 
așezi unde apuci, pe caldarîm, 
pe marginea trotuarului, pe 
pragul unei prăvălii pentru a 
te putea liniști. Și abia atunci 
vezi că și alții au pățit ca tine, 
amețiți de sunetul aceluiași clo- 
pot-strigăt „A-la-lira", „A-la-li
ra" - chemarea sutelor, miilor 
de negustori care în același 
timp te informează că fiecare 
obiect care se află pe taraba 
lui, indiferent pe care il alegi,

ar nu acesta 
Beirutul. El se 
dincolo de această 
lume a beneficiari
lor de servicii, el se 
află in lumea „fă

cătorilor de servicii". Dar nu 
numai pentru asta i se Spune și 
„Elveția Orientului". In această 
lume, viața continuă, „viața în 
mic" - cum o numea un liba
nez -, poate ceva mai febril, 
mai agitat, dintr-o necesitate ne
mărturisită de a echilibra stag
narea din suprastructurile fi
nanciare. Aici, la Beirut, ți se 
face orice serviciu dorești. Aici 
la Beirut se cumpără și se vinde 
orice. Fără excepție. în 
am văzut 
așa cum 
marfă nu 
tic, ci și 
tic. Aici se cumpără și se vinde 
orice fel de monedă. Singura 
condiție este ca ea să fie va-

ANKARA. — Ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ankara, George Marin, a orga
nizat o conferință de presă in 
cadrul căreia a vorbit despre 
semnificația marii sărbători a 
poporului român — 23 August, 
despre realizările deosebite obți
nute de România in dezvoltarea 
sa economică și socială, subli
niind activitatea țării noastre in 
promovarea unei politici active 
de pace și largă cooperare in
ternațională. Vorbitorul a evi
dențiat, totodată, poziția con
structivă a României socialiste 
în problemele securității euro
pene, colaborării în regiunea 
balcanică, precum și în alte 
chestiuni internaționale actuale.

Agențiile internaționale 
presă informează că un avion 
„Șoeing 720", aparținîrtd compa- 

•niei ..Middle East Airlines", care 
efectua cursa Benghazi-Beirut, 
avind la bord 116 pasageri și 10 
membri ai echipajului, a fost 
deturnat deasupra Nicosieii. 
Pilotul avionului a anunțat tur
nul de. control 
din Nicosia că 
se iiidrepte 
isrăelian Lod.

La intrarea in spațiul aerian 
al Israelului, avionul deturnat a 
fost incadrat de două avioane 
israeliene de vinătoare și, escor
tat. a aterizat pe aeroportul 
Lod. Poliția israeliană k pătruns 
in avion și a anunțat că autorul 
deturnării, identificat ca fiind 
Mohammed Altoumi. in-vîrstă 
de 37 de ani, posesor al unui 
pașaport libian, a fost arestat, 
urmînd a fi judecat pentru actul 
comis.'

Avionul companiei „Middle 
East Airlines", avind la bord toți 
pasagerii, a părăsit ulterior 
aeroportul Lod, aterizînd la 
Beirut.

Ambasadorul libian la Bag
dad, aflat printre pasagerii a- 
vionului. deturnat, a declarat 
— la sosirea în capitala li
baneză — că autorul deturnă
rii nu este libian sau arab.

de pe aeroportul 
este constrins să 
spre aeroportul

Procesul

Beirut 
cu ochii mei că banul, 
spune Marxj este o 
numai în sens teore- 

in aspectul său prac-

Noi represiuni împotriva studenților antirasiști 
în Rhodesia

Pro test la
Ajaccio

Autoritățile rasiste din Rhodesia au intentat proces unui număr 
de 99 studenți africani, arestați in urma amplelor manifestații 
care au avut loc la începutul lunii august, la Universitatea din 
Salisbury, în semn de protest față de politica de discriminare 
rasială practicată de regimul minoritar al lui Ian Smith.

Recentele manifestații desfășurate la Salisbury au fost consi
derate cele mai violente acțiuni protestatare de pină acum ale 
studenților rhodesieni. Ele au izbucnit ca urmare a excluderii 
din universitate a numeroși studenți negri. Poliția a intervenit 
cu brutalitate pentru a pune capăt demonstrațiilor studențești, 
operind peste 150 de arestări.

de la 12 august, că au cerut ad
ministrației uzinei Montedison 
ca, pentru moment, să' se res
pecte cel puțin angajamentul de 
a arunca reziduurile în apele te
ritoriale ale uzinei și nu la cîte
va mile în larg, cum se proce
dează. Conducerea uzinei a pro
mis, Încă de acum doi ani, că va 
construi pină în anul 1975 insta
lații de epurare a apei, iar pină 
atunci să neutralizeze cu mijloa
cele disponibile efectele nocive 
ale „noroaielor roșii". Atunci, 
nemulțumirea- corsicanilor era 
îndreptată impotriva uzinelor 
Montedison din Marghera. Intre 
timp, în locul instalațiilor de 
evacuare a reziduurilor, Societa
tea . italiană Mondedison a mai 
construit incă o uzină chimică, 
de producere a oxidului de titan, 
la Scarlino, considerat punctul 
de pe continent cel mai apropiat 
de Corsica.

Tocmai pentru a atrage atenția 
asupra pericolului de otrăvire a 
apelor marine și pentru a aminti 
că este absolut necesar ca pro
misiunile să devină fapte, pes
carii și ceilalți locuitori ai ca
pitalei corsicane și-au arătat 
nemulțumirea. alătUrîndu-li-se 
și locuitorii din localitățile ita
liene Versilia și Liguria. în luă
rile de cuvint rostite in cadrul 
manifestației de la Ajaccio s-a 
subliniat faptul că măsurile de 
redresare a apelor bazinului me
diteranean nu pot fi cu adevă
rat eficiente decît dacă, sînt coor
donate cu măsuri în același sens 
luate de conducerile tuturor u- 
zinelor care devarsă deșeurile 
industriale in mare. în acest 
scop, a fost adresat un apel de 
sprijinire a acțiunilor de protest 
ale tuturor pescarilor, primii 
care au de suferit de pe urma 
apelor otrăvite.

manifestație 
de protest organizată 
duminică, 12 august, la 
Ajaccio, capitala insulei 
Corsica, aduce în actua
litate afacerea „noroa
ielor roșii".

Corsicanii, așa cum au făcut in 
repetate, rînduri în ultimii ani, 
reclamă că vegetația și fauna 
marină din. vecinătatea coastelor 
lor este distrusă pină la adinci- 
mea de 1(10 metri din cauza re
ziduurilor aruncate în Marea 
Mediterană, mai precis în Marea 
Tireniană. de către uzinele chi
mice Montedison din localitatea 
Scarlino, în apropiere de Livor
no. Demonstrația ce a avut loc 
la Ajaccio a fost organizată de 
căpitănia portului in apărarea 
pescarilor corsicani care sint ne- 
voiți, pe timp ce trece, să-și 
caute o altă îndeletnicire. Apele 
de la țărmurile insulei, ca și cele 
din largul mării, prezintă un 
grad inalt de poluare, ce dis
truge orice formă de viață.

Uzinele chimice Montedison, 
producătoare de oxid de titan, 
vopsea antirugină, aruncă zilnic 
in largul mării — soluția cea 
mai .simplă și necostisitoare de 
a scăpa de deșeuri — peste 2 500 
de tone de „noroaie roșii", o so
luție portocalie ce conține în
deosebi acid sulfuric și sulfat 
feros. Directorul Secretariatului 
regional de luptă impotriva po
luării. Edmond Simeani, a rea
mintit, in cadrul discursului pro
nunțat cu prilejul manifestației

tește Antonio — au intrat în 
case și ne-au scos pe toți în 
cîmp. Apoi, cînd eram cu toții 
adunați acolo, ni s-a ordonat să 
batem din palme. Și în vreme 
ce noi executam ordinul, gloan
țele au început să șuiere. In ju
rul meu, aproape toți au căzut 
din primele minute. Eu m-am 
lăsat la pămînt după ce am sim
țit o durere mare la umăr unde 
fusesem străpuns de un glonte. 
După puțin timp, soldații s-au 
apropiat, au aruncat peste noi 
iarbă uscată și i-au dat foc. In 
acele momente, cu puterea dis
perării, l-am luat pe fratele meu 
mai mic, Domingo, rănit și el la 
piept și ne-am tîrît pînă la un 
șanț. Apoi ne-am strecurat în
tr-o pădurice. Și prietenul meu,

Antonio, copilul suprdviețunor 
Umărul poartă urmele glonțului.

E
pisodul cutremură
tor ’ - ’

micul
este 
dramă 
re i-a ___  __

părită pentru totdeauna în me
morie. Antonio a fost el însuși _ .. . _
victima unui atac — masacru ăl Manuel a reușit să fugă. L-am 
ucigașilor coloniali. El este unul 
dintre foarte puținii supraviețui
tori ai genocidului făptuit de u- 
nitățile eliopurtate de extermi
nare ale Lisabonei. în decembrie 
1972, în mai multe sate din de
partamentul Tete (Mozambic).

Antonio a fost identificat, du
pă multe și dificile căutări, de 
trimisul special al Iui SUNDAY 
TIMES, Peter Pringle în apro
pierea sediului misiunii catolice 
San Pedro din Tete. Reporterul 
britanic, arestat, cercetat și apoi 
expulzat de autoritățile militare 
din Laurențo Marques (foarte 
„atente" cu ziariștii care caută 
urmele masacrelor coloniale) a 
trebuit să facă uz de multă in
geniozitate pentru a salva și a 
scoate din Mozambic două foto- 
grafii-document precum și banda 
de magnetofon cuprinzînd măr
turiile lui Antonio.

Mărturia. însoțită de fotogra
fiile amintite (dintre care una 
este cea a micului supraviețui
tor) a fost publicată integral de 
săptămînalul londonez.

Antonio trăia în satul Chavola 
împreună cu tatăl, Mixoni, ma
ma. Firipa, fratele mai mare, Lu
ciano (17 ani), fratele mai mic, 
Domingo (4 ani) și sora, Rita 
(7 ani). întreaga familie, cu ex
cepția lui, a fost exterminată. 
„Soldații portughezi — poves-

dezvăluit de 
mozambican 

o cumplită 
trăită și ca- 
rămas înti-

văzut cum a încercat să ajute 
un alt băiat grav rănit dar toc
mai atunci se apropiau doi sol
dați. Manuel s-a tîrît spre șanț 
iar eu am văzut cum soldații au 
tras din nou in băiatul care tră
gea să moară".

Antonio și micul său frate, 
Domingo au reușit să ajungă la 
spitalul misiunii catolice San

dro unde au primit îngrijirile 
necesare. Două luni mai tîrziu 
Domingo murea din cauza rănii 
profunde la piept.

Mărturiile copilului mozam
bican, dezvăluind, în toată gro
zăvia lui, martiriul celor aproape 
300 de oameni care au format 
comunitatea satului Chavola, se 
constituie ca un răsunător act de 
acuzare împotriva colonialismu
lui portughez, împotriva genoci
dului calificat practicat de Li
sabona în Mozambic, Angola și 
Guineea (Bissau.)

Imaginea celor doi copii, smul- 
gîndu-se din masa de trupuri 
sfîrtecate, tîrîndu-se însîngerați, 
între viață și moarte, este un sim
bol -sinistru al perpetuării prac
ticilor colonialiste în plin secol
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LIBIA ÎSI ÎNTĂREȘTE 
CONTROLUL ASU
PRA BOGĂȚIILOR 

PETROLIERE

că. în eventualitatea unor ale
geri generale anticipate, 28 la 
sută dintre-persoanele solicitate 
să-și exprime opinifa,’ ăr vota 
in favoarea Partidului liberal, 
care, în timpul alegerilor din 
1970. nu obținuse decît 7 la suită 
din voturi.

Ir, urma raidurilor trupelor coloniale : așezări distruse, moarte...

Guvernul libian a anunțat, 
joi, semnarea unui acord de 
participare 
americană 
care Libia 
Iul asupra 
operațiunile companiei de pe 
teritoriul său.

Pină in 1975. operațiunile 
companiei ,,Oasis Oil" vor 
fi preluate in întregime de 
către statul libian.

Realizat la șase zile după 
naționalizarea parțială a 
companiei „Occidental Oii", 
noul acord constituie incă 
un pas pe calea dobindirii 
de către Libia a bogățiilor 
sale naturale și instituirii 
drepturilor legitime asupra

cu compania 
,.Oasis Oil", prin 
a preluat contro- 
a 51 la sută din

Anglia : ascensiunea 
liberalilor

• POPULARITATEA PARTI
DULUI LIBERAL DIN MAREA 
BRITANIE a atins nivelul său 
cel mai ridicat din ultimii. 35 de 
ani. in timp ce'țaburiștii și. mai 
ales, conservatorii pierd un nu
măr ' substantial de voturi ; a- 
ceasta este concluzia unui son
daj : efectuat de Institutul „Ga
llup" in rindul alegătorilor bri
tanici, ale cărui rezultate au 
fost publicate joi de ziarul 
..DAILY TELEGRAPH". Rezul
tatele sondajului amintit arată

• DOLARUL S.U.A. a înre
gistrat joi, pe piețele occiden
tale, una din cele mai accen
tuate reveniri din acest an. ătin- 
gind cele mai bune parități ale 
sale din ultimele două luni.

peste mări al Franței" — in ve
derea elaborării unor recoman
dări și măsuri concrete care să 
permită poporului acestor in
sule accesul complet și rapid la 
libertate și independentă. Rezo
luția cere crearea condițiilor 
care să faciliteze îndeplinirea 
sarcinilor ce revin misiunii 
O.N.U.

„Cometa secolului" 
programul Skylab

• UN 
ZAT DE 
cizează 
„Marte-4". „Marte-S", ..Marte-6" 
și „Mart.e-7“ 
succes 
Marte', 
de pămînt cuprinsă între 
milioane kilometri.

COMUNICAT DIFU- 
AGENȚIA TASS pre- 
că , stațiile automate

își continuă cu 
drumul ' spre planeta 
ajungînd la o distanță 

’ 2 și 8

• IN
NAUȚII 
STAȚIEI 
tuat, joi, 
lor de cercetări, noi observații 
științifice asupra Soarelui . și a 
unor zone din Africa,, afectate 
de secetă, agenția spațială ; a 
anunțat la centrul de lâ Hous
ton . că, data probabilă pentru 
lansarea celui de-ăl,treilea echi
paj al „Skylab“-ului a fost fixai- 
tă pentru 9 noiembrie, în Ioc 
de 25 ‘septembrie, cum prevedea 
programarea inițială.

A fost aleasă o dată mai tîr- 
zie pentru a permite astronau- 
ților să urmărească evoluția co
metei ,.Kohoutek“. considerată 
de oamenii de știință drept „co
meta secolului".

TIMP CE ASTRO- 
AFLAȚI LA BORDUL 
„SKYLAB" au efec- 
în cadrul programului

• COMITETUL PENTRU DE
COLONIZARE AL O.N.U. a 
adoptat, joi. o rezoluție in legă
tură cu trimiterea unei misiuni 
de informare in Insulele Como- 
re — cu statut de „teritoriu de

• O LOCUITOARE 
CHICAGO, pe numele ei 
thy Napier, intorcîndu-se 
a surprins în apartamentul său 
un spărgător. Fără să-și piardă 
cumpătul, curajoasa femeie a 
scos din sertarul biroulyi un 
pistol și a hotărât să-l dea pe 
infractor pe mina poliției, nu 
însă înainte de a-1 pune să dea 
cu aspiratorul și să-i lustruiască 
podeaua...

DIN 
Doro- 
acasă,

• PURTĂTORUL DE CU- 
VlNT AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL 
R.D. VIETNAM a dat publici
tății o declarație de protest îm
potriva violării, la 14 august, a 
spațiului aerian al R.D.V. de 
avioane americane de recunoaș
tere. în declarație se cere înce
tarea imediată și definitivă a 
unor asemenea acțiuni.
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K. Ț.

Aspect din timpul demonstrației de protest a muncitorilor și 
pescarilor din Ajaccio.
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