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Secția mecanică V, atelierul 
de montaj agregate de la 
Întreprinderea „1 Mai“ — 
Ploiești. Montarea cutiilor de 
viteză la instalațiile de fo
raj, operație de mare pre
cizie, solicită din partea tine
rilor Ion Ogrezeanu ^i Virgil 
Georgescu maximă . atenție, 
o înaltă calitate a execuției.

Foto : GHEORGHE CUCU

MUREȘ

Pe șantierele 

de îmbunătățiri

funciare

mii de tineri
Peste 70 000 de tineri ute- 

?iști din întreprinderi, insti
tuții. școli și facultăți din 
județul Mureș au fost pre- 
zenți, in acest an, pe șantie
rele de îmbunătățiri fun
ciare, la lucrările din agri
cultură și la alte acțiuni. Ei 
au realizat un volum de lu
crări care întrece cu 7 mili
oane Iei angajamentul asu
mat. între acțiunile la care 
tinerii au fost prezenți 
numără. lucrările de dese
cări. îndiguiri și regularizări 
de riuri efectuate in zonele 
orașelor Tg. Mureș, Sighi
șoara și Tîrnăveni, curățirea 
a peste 20 000 ha de pășuni, 
împădurirea â 100 ha, colec
tarea și predarea a 2 800 
tone deșeuri, metalice.

se

ARGUMENTELE ANULUI 1976 ALE AGRICULTURII

Asigurarea prin forțe proprii, pe plan local, a satisfacerii cu 
legume in raport de necesitățile pentru consumul în stare 
proaspătă și pentru industrializare, cit și crearea unor rezervee 
pentru a fi livrate în zonele mai puțin favorabile acestor cul
turi. reprezintă unul din multiplele puncte înscrise în Planul 
național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1977. De
venit lege, prin adoptarea sa de către Marea Adunare Națio
nală. acest plan trebuie împlinit in toate rigorile sale de dis
ciplină și organizare superioară a producției. Iată de ce vom 
prezenta, începînd cu acest număr,, o serie de experiențe 
bune în această privință. Județul Iași, cu care deschidem acest 
ciclu, este un exemplu in ce privește asigurarea prin forțe 
proprii a legumelor necesare pe plan local. Pînă nu de mult 
beneficiar al producției legumicole excedentare din alte zone, 
lașul a devenit un județ care și-a echilibrat balanța prin folosirea 
intensivă și extinderea suprafețelor cu grădini.

față de 90 
Cum se va 
al produe- 
pe ansam- 

un plus de

Spicuim dintr-un program al 
dezvoltării legumiculturii pe 
perioada 1976—1980 în județul 
Iași: „...In anul 1980 consumul 
mediu anual va depăși 150 kg 
legume pe locuitor, 
kg realizat in 1975”. 
înregistra acest salt 
ției de legume care 
blu se va ridica la
24 700 tone (din care 10 000 tone 
in gospodăriile populației și 
14 000 tone in cooperativele agri
cole), spor care reprezintă nu 
mai puțin de circa 30 la sută 
din actuala recoltă de legume? 
Am adresat această întrebare 
tovarășului Constantin Sîrcu, 
inginer șef al întreprinderii ju-

Acți u nea 2000000

Siderurgiștii de cîmpie

memo- 
cetatea 

— și ea 
semețe, 

i . acest 
Galațiul

Zici siderurgie — fi fără să 
să vrei ai imaginea muntelui. 
Pentru că siderurgiștii, acești 
oameni deosebiți, cu viața in 
echilibrul puternic al unei munci 
aspre, și-au creat, prin tradi
ție, „cetățile de foc“ ale mese
riei. in inima de granit a mun
ților; la Hunedoara, la . Reșița, 
Călan ori Oțelul Roșu sau, mai 
tîrziu, in anii apropiați ' —
riei noastre active, in 
de scaun a Tîrgoviștei 
înconjurată de culmi 
S-ar putea spune, din 
purict de vedere, că < 
este o experiență ; o pilduitoare 
experiență, insă, care n-a ră
mas fără urmări. Orașului de la 
confluența Dunării cu Prutul 'și 
cu Șiretul i se alătură acum al
tul, consacrind definitiv side- 

. rurgia de cîmpie. La Călărași, 
în plin Bărăgan, in inima de 
gtiu a țării, a 'început' construc
ția celui mai mare combinat si
derurgic. care in final va avea 
o capacitate de 10 000 000 tone 
de oțel anual. In locuri bqtute 
altădată de drumurile.oierilor in 
transhumantă, de aripi de dro
pii ori, mai nou, de „pasul“ 
fertil al tractorului se vor înăl
ța furnale uriașe, o țe larii și la-- 
minoare. aducind cu sine 6 me
serie cu profunde rezonanțe în 
calitatea clasei noastre munci
toare : siderurgiștii — siderur
giștii -■ de cîmpie.

Ce se întimplă în momentul 
de față ■ pe locul destinat unor

■ atari prefaceri- revoluționare ? 
’ Iată o întrebare cu mai multe

răspunsuri, convergînd către 
același țel. Întrebarea ne poar-

■ tă, mai întii, pe o străduță în
gustă, in fața unei clădiri cu

■ cîteva camere- respirind atmos-
- fera precipitată a amenajărilor.
- Aici se: află beneficiarul,, care 

deși- nu ■ are încă firmă, reprb-
r zintă ceea ce se numește, deo- 

dețene pentru legume și fructe.
— Ceea ce caracteriza pro

ducția și desfacerea legumelor 
in zona noastră pînă nu cu 
mulți ani în urmă era faptul 
că „importam” din alte județe 
mai sudice ale țării cantități 
apreciabile pentru a satisface 
nevoile de consum ale populației. 
Sortimental vorbind, deficitul 
cel mai mare îl înregistram la 
legumele timpurii. Ca urmare a 
necesităților crescinde de legu
me, precum și a respectării in
dicațiilor cuprinse in documen
tele de partid, a legilor in vi
goare și a Planului național unic 
pe 1977, am întocmit pentru ju
dețul Iași un program detaliat

Ilie Petre, 
sosit aici 

A doua zi 
Mititelu 

din

camdata, Combinatul siderurgic 
Călărași. Omul investit cu cea 
mai mare răspundere • la aceas
tă oră, contabilul șef 
ne relatează : ..Am 
primul, pe 12 aprilie, 
m-a urmat inginerul 
Toader. Deocamdată,
30 de posturi prevăzute in sche
ma inițială. multe sînt

cele

încă

• Un beneficiar care nu 
are încă firmă și un con
structor în căutare de oameni 
e Cincinalul afirmării lui 
Petrache Gheorghe ® Cei 
mai tineri metalurgiști ialo- 
mițeni se află în tovărășia 
manualelor școlare • „Ami
cii siderurgiei" — o posibi
lă inițiativă o organizației 
U.T.C. • „Presimt ziua înmi
resmată cu griu cind Bără
ganul va da țării 10 000 000 
tone de oțel"

neocupate”. Dar alături de ca
drele care răspund de investi

rii, 'tot printre primii" s-a aflat 
aici și tovarășul Marinescu Ion, 
in sarcina’căruia cad probleme
le • privitoare la personal-invă- 

. țămint. Pentru că, de la în
cepui, recrutarea și pregătirea 
forțai de muncă, a viitorilor si- 
derurgiști a constituit, consti
tuie, o .răspundere de primă, mg- 

1 rime'. Studii 'și cercetări;. anali
ze, sintetizate in coloane de ci
fre — acestea, la riridul lor, eșa
lonate pe ani și nivele de pro- 

■ duefie — vădesc această preocti- 
‘ pare. Cîteva sute de metalur- 
' giști sint necesari încă în acest 
'cincinal, urmind ca'numărul lor 
să- crească la nivelul 'mai' mul
tor miț.' Nu este deloc ușor să 
pregătești siderurgiști de cîmpie 
— ni se spune. In acest mo

de acțiune în vederea asigurării ' 
poptilației cu cantități îndestulă
toare de legume. Se prevăd, în 
principiu, folosirea rațională și 
eficientă a suprafețelor existen
te pentru intensificarea produc
ției și sporirea recoltelor la hec
tar, atît în sectorul de stat, coo
peratist, cit și la gospodăriile 
populației, precum și extinde
rea serelor și solariilor, înființa
rea de noi capacități pentru 
depozitare în stare proaspătă, li
nii de prelucrare industrială și 
semiindustrială, direct pe lingă 
unitățile producătoare. Aceste 
măsuri aplicate încă din acest 
an au condus la realizarea, nu
mai in unitățile cooperatiste, a 
unui spor la fondul de marfă 
cu aproape 6 000 tone. Produc
ția totală față de 1975 a cres
cut in 1976 cu aproape 50 la 
sută.

— V-am ruga să vă referiți în 
continuare la cîteva aspecte 
concrete ale producției de legu
me, ale modului in care se ac
ționează in unități.

— Dată fiind varietatea sorti
mentală. m-aș opri mai întîi 
asupra legumelor timpurii, in 
cultură protejată. Zestrea de so-

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuări in pag. a 111-a)

ment, acțiunea se desfășoară în 
strinsă colaborare cu 
pările constructorului, 
ce. evident, pînă la 
primelor șarje de oțel

preocu- 
deoare- 

lansarea 
..... trebuie 

înălțat,* mai întii, combinatul.
O altă întrebare, deci',' ne 

poartă către constructor : între
prinderea de construcții și mon
taje siderurgice Călărași, uni
tate cu firmă-n .regulă și acti
vitate la înălțimea unei aseme
nea firme. Inginerul Ermin 
Georgescu, directorul întreprin
derii, a venit aici, ca orice bun 
constructor, încă. din. februarie, 
pentru docurhehiare — ne ' spu
ne — urmind ca pe 8 
să-i facă soției (și ea 
constructor, astăzi

martie 
inginer 

șef de lot) 
cel mai frumos dar : stabilirea 
in Călărași. Și aici, la nivelul 
constructorului, preocuparea ma
joră este cea referitoare la re
crutarea și pregătirea cadrelor. 
„Sintem deocânldată — ne 
spune directorul — 850 de mun
citori, cîțiva ingineri și subin- 
girieri, 14 maiștri și 7 econo
miști”. Și, ca întotdeauna, pri
mii sint cei care debarcă de pe 
alte șantiere, căliți la focul al- 

■ tor combinate. . Intre aceștia 
l-am cunoscut pe tînărul ingi
ner Petrăbhe Gheorghe, căruia 
ii place sa spună că a încheiat 
recent cincinalul afirmării sale 
ca specialist, ca bun construc
tor. Absolvent al ' 
construcții din 1

Institutului de 
București, în

ION ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a ll-a)

r
„ÎN PLIN VĂ MEARGĂ VRERILE TOATE!“

Urarea 
colectivului de la 
9,Electronica66 la

CEA MAI
FRUMOASĂ ZI 

din viața a doi 
dintre tinerii săi
Joi s-au căsătorit doi tineri. Nimic ne

obișnuit în aceasta, căci zilnic, probabil 
sute de perechi vin în fața ofițerilor de 
stare civilă pentru a rosti cu timiditate sau 
stăpînire de sine, uneori cu ușurință sau 
nesiguranță acel binecunoscut „da"; un 
cuvînt prin care se angajează nu numai în 
fața societății, ci, în primul rînd, față de 
ei înșiși să-și clădească ,,o casă de pia
tră".

Ce-a fost mai puțin obișnuit la căsătoria 
celebrată joi, la Casa căsătoriilor din sec
torul 2 al Capitalei ? Nu atît faptul că el. 
Ion Radu, și ea, Elena Sîrbu, intră în fie
care zi pe poarta aceleiași întreprinderi 
„Electronica". Intre miile de angajați și 
sutele de ingineri - el lucrind la atelierul 
de proiectare și ea într-una din numeroa
sele secții de producție — era posibil ca, 
în numai 'un an de cînd a venit ea în a- 
ceastă întreprindere, să nici nu se cunoas
că ; nici măcar să se vadă vreodată. Dar 
calitățile lor profesionale, politice și mai 
întii de toate umane, i-au adus pe amîn- 
doi aproape unul de altul, în biroul comi
tetului U.T.C. pe întreprindere. Aici au fă
cut cunoștință. Mai mult decît atît, după 
cum mărturiseau ei înșiși, aici s-au cunos
cut bine, probabil foarte aproape de ceea 
ce sînt cu adevărat. Colegii din birou, îm- 

^^preună cu numeroși alți uteciști sau to-

varăși mai in virstă care-i cunosc, ii apre
ciază oe cei doi» s-au bucurat nespus cind, 
cu cîteva luni in urmă, ea le-a spus fără 
prea mult ocol că a acceptat cererea lui de 
căsătorie. Și atunci, biroul, tovarășii de 
muncă au hotărît să fie cu ei împreună în 
acest moment deosebit și să închine un 
pahar pentru sănătatea, fericirea și trăini
cia noii familii. Cînd au aflat că în mijlocul 
lor se află și un reporter, m-au asaltat pur și 
simplu cu cîte un „dați-mi voie să vă spun Fotografie de :

îndeplinit la fiecare

produs și sortiment

PENTRU

CU MAXIM RANDAMENT
Cu toate că la această dată 

Combinatul de prelucrare a 
lemnului Suceava se prezintă cu 
producția marfă realizată, iar cu 
producția globală se înscrie in 
limitele planului, colectivul de 
muncă de aici nu se poate de
clara pe deplin satisfăcut. Pen
tru că în ceea ce privește rea
lizarea planului fizic, din cele 
11 sortimente cuprinse in no
menclatorul de fabricație, din 
diferite cauze — unele obiecti
ve, dar altele de natură subiec
tivă — se înregistrează restan
țe. Este adevărat, măsurile

La Combinatul de 
prelucrare a lemnului 

Suceava -
adoptate în ultima perioadă de 
timp de colectivul de muncă de 
la C.P.L., vizînd mai buna or
ganizare a producției și a mun
cii, încărcarea corespunzătoare, 
la întreaga capacitate, a mași
nilor și utilajelor, au condus la 
realizarea și chiar . 
producției la un mare număr de 
sortimente. Cele mai însemna
te sporuri au fost obținute la 
PAL, furnire estetice, mobilă și 
Ia plăci înnobilate, unde in mo
mentul de față se înregistrează 
un plus de producție de peste 
40 000 mp. De remarcat este fap
tul că, după primele 9 luni ale 
anului, la mobilă realizările 
erau sub planificări. Nerealiza- 
rea planului de mobilă era pusă 
in principal pe scama marii di
versificări a sortimentației și 
contractarea de noi produse — 
in prezent aici se produc peste 
120 piese mobilă, față de numai 
86 în anul 1975 — care solicită 
și readaptarea muncitorilor cu 
tehnologia și specificul noilor 
sortimente. „Pornind de Ia aces
te considerente — ne spunea 
tovarășa Silvia Grudnicki, șefa 
serviciului plan-dezvoltare — am

depășirea

ION D. CUCU

(Continuare in pag. a 11-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
l-a primit, luni după-amiază. pe 
Richard Andriamanjato. pre
ședintele Partidului Congresul 
pentru Independența Madagas
carului — A.K.F.M. — din Re
publica Democratică Madagas
car, care face o vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Exprimind sincere mulțumiri 
pentru invitația de a vizita din 
nou țara noastră, oaspetele a 
transmis 
Ceaușescu, 
ședintelui

tovarășului Nicolae 
din partea pre- 

Republicii Demo-

| Cultura generalăa omului tonfemporan ]

Atitudinea activă a omului

în jurul lui
foarte complex. Pe de 
ea înseamnă acumu- 
cunoștințe, care. îm- 
formează gindirea și 

corectă asupra lumii și 
care stau 

noastre.

Cultura generală a tinăruluiși 
a omului, în general, reprezintă 
un fapt 
o parte, 
lare de 
preună, 
viziunea 
asupra fenomenelor 
în fața generațiilor 
aspect care se pune astăzi cum 
nu - s-a mai pus niciodată in 
trecut. Pe de altă parte, dar 
condiționat de afirmația de dina
inte. înseamnă ascuțirea per
manentă a rafinamentului, a 
capacității fiecărui individ de a 
judeca, de a vedea cu proprii 
săi ochi, de a putea stabili o 
ierarhie de valori, care, la un 
loc. formează ceea ce numim 
umanismul socialist. Umanist 
iii sensul de îmbrățișare a pro
blemelor omului, socialist in 
sensul redării lor celei mai îna
intate, în lumina concepțiilor 
materialist-dialectice. deci a 
dragostei pentru poporul tău. a 
respectului pentru toate popoa
rele și, înainte de toate, prin 
contribuția pe care fiecare om, 
și cei tineri mai mult decît al
ții, pot și trebuie să o alăture 
progresului poporului nostru și 
al omenirii în general.

Cum se poate ajunge la obți
nerea acestui rezultat ? Mai în
tii, că dobîndirea lui se face zi 
de zi. ceas de . ceas, fie prin 
muncă activă, care. presupune 

cratice Madagascar, Didier Rat- 
siraka, un cald mesaj de priete
nie, împreună cu urări de feri
cire poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a ru
gat să se transmită președintelui 
Republicii Democratice Mada
gascar urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului 
malgaș noi succese în activita
tea de propășire a țării.

In cadrul convorbirii, secre
tarul general al P.C.R. și pre
ședintele A.K.F.M. au reafirmat 
dorința celor două partide de a 
dezvolta și diversifica raportu
rile de conlucrare prietenească 
și solidaritate dintre ele în inte
resul poporului român și po
porului malgaș, al întăririi uni
tății tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Acad. Emil Condurachi

cunoștințe despre toate proble
mele ce stau în fața individu
lui, fie printr-o reflectare, și ea 
permanentă și concomitentă cu 
munca activă, asupra fenome
nelor care se petrec în societa
tea noastră românească, în viața 
partidului nostru, în lumea po
poarelor, a tuturor forțelor 
progresiste.

Nu este o surpriză pentru ci
neva care mă citește ca vechi 
dascăl, că va găsi aici accen
tul pus pe necesitatea ca tine
retul să se aplece asupra isto
riei naționale și a literaturii 
atît de bogate și variate a po
porului nostru — de la croni
cari și de la marii învățați. pre
cum au fost Cantemir, Kogăl- 
niceanu, Bălcescu și pină la li
teratura dintre cele două răz
boaie — la literatura de astăzi, 
reprezentînd o gamă atît de di
versă și în care totul se înlăn
țuie, totul reflectă o serie în
treagă de imagini vii ale po
porului, ale sentimentelor sale 
de demnitate, de luptă, de re
zistență. și de independență.

Si fiindcă vorbim despre acest 
sentiment, parte integrantă a 
personalității. umane, nu pot să 
nu adaug și cel de-al doilea iz-

eu, că nu-i cunoaște nimeni mai bine ca 
mine". Iar cele două ore petrecute îm
preună cu proaspeții căsătoriți în capul 
mesei, în sala de ședințe a Comitetului 
U.T.C. al sectorului 
mea o discuție pe 
întrerupe despre 
dezbatere despre 
tinerețe.

2, au devenit fără voia 
care n-o mai puteam 
cei doi, o adevărată 

educație, răspunderi,

VIRGIL SIMION 
ORESTE PLECAN

S-a constatat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tică Madagascar au cunoscut, în 
ultimul timp, o. evoluție pozitivă 
și s-a manifestat hotărîrea co
mună de a se acționa pentru 
lărgirea și diversificarea relații
lor româno-malgașe și a conlu
crării intre cele două țări pe 
plan internațional, in lupta pen
tru abolirea definitivă a politi
cii colonialiste, neocolonialiste, 
de discriminare rasială și apart
heid, pentru pace și înțelegere 
între popoare, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, 
lichidarea subdezvoltării, pentru 
o nouă ordine economică inter
națională.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

vor al culturii generale, și anu
me istoria poporului român, 
care, din cele mai vechi tim
puri, a dat dovada stăruinței, re
zistenței, luptei sale pentru li
bertate, pentru patria sa. Mă 
gindesc să citez un pasaj pe 
care puțini îl cunosc, și anume 
un pasaj din opera unui scrii
tor de limbă greacă din anti
chitate. Dion Hrisostomul, 
care, venind în patria noas
tră. pe vremea Iui Decebal 
și văzînd cu cită ardoare se 
pregăteau dacii să-și apere țara 
simțind că se apropie primejdia 
atacului roman, termină descri
erea acestei înfrigurate pregă
tiri cu cîteva cuvinte a căror 
rezonanță este excepțională. 
Spune Dion. vorbind despre 
daci : „ei luptau pentru patrie 
și libertate”. Cuvinte scrise in 
anii 88, 89 ai erei noastre, deci 
acum 1 900 de ani. ideal și reali
tate verificabilă de-a lungul în
tregii istorii.

Astăzi,. însă, în condițiile 
existenței unor noi izvoare ale

(Continuare in pag. a Il-a)

profesorul!“
Orășelul se pregătea de o 

serbare inedită. Se spălau 
trotuarele, se refăceau pelu
zele, se puneau flori proas-r 
pete în ferestre. Bătrînii 
păreau să fie cei mai emo
ționați. Ei aveau să-i revadă 
pe liceenii de-acum 50 de 
ani, absolvenții de-atunci, 
de la începutul secolului 
nostru, pe \care mulți și-i 
reaminteau pentru că orașul 
era mic, liceul mare, iar 
numărul elevilor destul de 
redus. Acum, ei și-au pro
pus să se reîntîlnească, 
poate unii dintre ei nici nu. 
se mai văzuseră de amar 
de vreme. N-au mai rămas

mulți. Doar vreo șapte sau 
opL Au fost însoțiți cu alai 
pînă la poarta străvechiu
lui liceu care de vreo sută 
de ani domină spiritualita
tea acestei așezări. Foștii 
elevi au intrat emoționați, 
doi^ cite doi, în clasa lor de 
altadată și s-au așezat în 
băncile care nu mai erau 
aceleași. Șeful clasei de Ia 
începutul secolului a rămas 
la pindă în ușa întredes
chisă, ei toți redeveniseră 
cu sinceritate și retrăiau 
aievea viața de adolescenți. 
Deodată, cel de la ușă s-a 
retras in clasă și cu emoție 
în glas _s-a adresat colegi
lor : „Ridicați-vă, vine pro
fesorul

Pe coridor pășea, cu cata
logul îngălbenit sub braț, 
un om încovoiat de ani, 
calm, îmbrăcat modest. cu 
același aer maiestuos, de om 
bun și cu prestanță. Era 
profesorul de „limbă româ
nească”, cum socotea el că 
e corect să se spună, și fos-

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Fiecărei trepte de învățămint — o finalitate socială rtfinr
• SlNT SUPRAÎNCĂRCAȚI ELEVII DE AZI? • SĂPTĂMlNA DE PRACTICA — UN 
REAL AJUTOR PENTRU FIXAREA CUNOȘTINȚELOR TEORETICE ȘI PRACTICE • 
GENERALIZAREA LECȚIILOR DEZBATERE • SARCINI NOI PENTRU ORGANIZA

ȚIILE U.T.C. DIN ȘCOLI
Au mult de învățat elevii de 

azi ? Timpul de care dispun 
nu mai este suficient pentru 
a-și însuși cunoștințele preda
te ? Cu alte cuvinte, sînt supra- 
încărcați ? Am încercat să gă
sim un răspuns corect acestor 
întrebări — care-i preocupă și 
pe elevi și pe profesori, dar 
ca să fim drepți mai mult pe 
părinți — împreună cu elevii și 
cadrele didactice de la Liceul 
industrial nr. 1 din București.

— Elevii noștri trebuie să-și 
însușească o cantitate mai vastă 
de cunoștințe, ne spune direc
torul școlii. Mărgărit Mereanu. 
un lucru perfect normal, intr-o 
epocă in care știința evoluează 
în ritm rapid și exigențele so
ciale sînt tot mai mari. Dar. 
un grad superior — cantitativ 
și calitativ — de cunoștințe nu 
înseamnă neapărat supraîncăr
care.

Prin ferestrele largi ale liceu
lui se vede silueta uzinei pa- 
tronatoare — întreprinderea de 
mașini grele București, cunos
cută pentru produsele sale de 
înaltă tehnicitate. Clădirea in 
care ne aflăm a purtat pină 
acum cîțiva ani firma „școala 
profesională'*.  Transformarea ei 
în liceu (ca în atîtea alte cazuri 
din țară) este una profundă, 
dictată de necesități majore. 
Cine poate să-și închipuie că 
sensibilele instalații ale gigan
tului industrial ar fi putut fi 
conduse de simpli absolvenți de 
școală profesională, fără cunoș
tințe complexe de fizică, mate
matică, electrotehnică ? Firesc, 
odată cu schimbarea titulaturii 
și pretențiile programelor șco
lare au crescut.

— Prima noastră grijă, imi spu
ne maistrul Gh. Lixandru. este ca 
împreună cu profesorii să sta
bilim o corelare strinsă intre 
teorie și aplicarea ei în practi
că. Comenzile pe care le pri
mim sînt pretențioase, nu pot 
fi realizate decit după ce elevii 
au primit la orele teoretice cu
noștințe suficiente.

Planul de producție al moder
nelor ateliere-școală se ridică 
la 4 milioane lei. In săotămir.a 
compactă de practică, elevii au 
posibilitatea să execute de ia A 
la Z pretențioase panouri de 
automatizare. Diploma de ab

solvire le va certifica măiestria 
profesională și totodată le va 
oferi și întreaga libertate de 
a-și continua studiile.

— Programa noastră școlară 
nu diferă în general, la cursuri
le teoretice, de a liceelor real- 
umaniste — imi spune Constan
tin Simiușcă. din anul III. în
vățăm aceeași matematică, a- 
ceeași fizică, ni se oferă posi
bilitatea de a ne însuși o bo

stă la baza alcătuirii noilor 
programe școlare nu este par
curgerea pină la saturare a unui 
mare număr de probleme, ci 
înțelegerea și aprofundarea ce
lor mai importante. în scopul 
formării, in școală, a unui tinăr 
cu multiple valențe de perfec
ționare. cu preocupări și apti
tudini multilaterale. Cu efort și 
simț pedagogic, supraîncărca
rea. fenomenul care privit sim

CANTITATEA 
fa?a Șl CALITATEA 
CUNOȘTINȚELOR 

ȘCOLARE
gată cultură umanistă. Nu de
pinde decit de noi sâ înțelegem 
cerința societății de a ne forma 
ca oameni multilateral pregă
tiți. să acordăm atenție egală 
tuturor obiectelor.

Deci concomitent, elevilor li
ceului de azi li se oferă brățara 
de aur a unei meseni si cultura 
vastă, absolut necesară omului 
modern. E prea malt ? De aici 
apare supraîncărcarea • Dar 
mai intii sâ auzim părerea e- 
levilor^.

— Nu ne simțim supraincăr- 
cați. imi declară Eugen Jlmcu 
din anul III. Avem zilnic doar 
6 ore. iar sâptâmina de prac
tică ne este de mare ajutor. Nu 
numai că putem executa inte
gral o lucrare, dar aprofundam 
ceea ce am acumulat în pe
rioada anterioară de teorie.

Bagajjl de cunotaințe — teo
retice și practice — pe rare 
îl înmagazinează un elev este 
mai pretențios. Dar ideea care

plist pare inevitabil, poate fi 
înlăturată.

— Pe de o parte, imi spune 
prof. Ion Simbocin. directorul 
cu probleme de studii. prin 
măsuri organizator.ee — alcă
tuirea orarului pe criterii pe
dagogice. organizarea de consul
tații. Pe de altă parte, luptăm 
să îmbunătățim calitatea lecției. 
Dacă profesorul știe să-și cin- 
târească brie materia, să ex
tragă și să ofere intr-o formă 
pertinentă esențialul elevul 
n-are cum să fie suprasolicitat 
de o avalanșă de informații pe 
care nu e pregătit să le selec
teze. însuși tipul lecției are o 
importanță deosebita : de la o 
lecție dezbatere la care elevii 
au participat — se pleacă des
cătușat de grija memorării 
pentru a doua zi.

La Liceul industrial nr. 1 s-au 
făcut și se fac eforturi mari in. 
direcția îmbunătățirii metodo
logiei lecției. O mărturisește

chiar noua organizare a școlii. 
Toate orele se fac în cabinete 
sau laboratoare special amena
jate. Planșe, grafice, hărți, a- 
parate de proiecție, de televi
ziune stau, oră de oră. la înde- 
mîna elevilor, sînt un ajutor 
prețios pentru ca ei să înțelea
gă și să aprofundeze lecția incă 
din clasă.

— Pentru ca lecția să se des
fășoare Ia nivelul condițiilor de 
care beneficiem, este necesar 
să crească gradul de disciplină, 
să se elimine absențele nemoti
vate. iar noi toți să avem o pre
zență activă in clasă, sublinia
ză eleva Carmen Voicu. Lecția 
modernă nu mai este susținută 
doar de profesor și ascultată 
(sau neascultată) de elevi. La 
lecția dezbatere, pe care o do
rim generalizată, elevul este și 
el autor alături de profesor, 
participă efectiv la construirea 
orei.

Procesul de invățămint tra
versează în prezent o perioadă 
de perfecționări intense, revo
luționare. ce urmăresc in prin
cipal să confere o finalitate so
cială fiecărei trepte de școlari
zare. Stau sarcini mari in fața 
cadrelor didactice, dar și in 
fața organizațiilor U.T.C. ale 
elevilor. Prin acțiuni educative, 
acestea trebuie să ridice nive
lul de conștiință, de responsabi
litate al tinerilor față de însu
șirea cunoștințelor necesare so
cietății în care trăim. Acțiunile 
extrascolare care se organizează 
(de la cercuri științifice sau 
artistice, pină la vizite la mu
zee si întreprinderi) trebuie 
astfel judecate incit să nu în
carce inutil timpul elevilor in 
dauna studiului, ci din coctrâ. 
să devină o completare, o apli
cație a celor învățate in clasă. 
La nivelul tuturor școlilor din 
țară se iau măsuri de ridicare 
a calității cunoștințelor teoreti
ce și practice și de stabilire a 
unei cantități judicioase de no
țiuni care să poată fi acumu
lată de toți elevii, garantindu-le 
o pregătire complexă pentru 
muncă și viață. Dincolo de a- 
cestea. supraîncărcarea rămir.e 
o noțiune pur subiectivă a că
rei rezolvare stă la îndemirra 
profesorului și elevului. Evita
rea sa depinde de priceperea 
pedagogică a primului, de do
rința de învățătură și seriozita
tea celui de-a l doilea.

MONICA ZVIRJINSCHI

Necropola tracică (Urmere dm peg. I)

de la Timișoara
Sintem obișnui ți ca in fiecare 

oraș să vedem cum se înalță 
sub ochii noștri fabrici, uzine, 
mari platforme industriale, toa
te menite să ridice România pe 
noi culmi de bunăstare și pro
gres. uretnd astfel treaptă de 
treaptă spre comunism. Nu o 
dată cu ocazia acestor construc
ții sint descoperite valoroase 
vestigii arheologice, mărturii 
clare despre locuirea milenară 
și neîntreruptă pe aceste me
leaguri ale acelora ce cu totală 
dăruire își scriu astăzi una din
tre cele mai minunate file ale 
istoriei lor. în general, con
structorii acordă atenția cuve
nită monumentelor pe care le 
scot la lumină, conștienți fiind 
de importanța lor, de faptul câ 
acestea fac parte din patrimo
niul nostru cultural național.

Așa s-a întimplat și în car
tierul Fratelia al orașului Timi
șoara. Cu ocazia lucrărilor re
cente de amplasare a platfor
mei industriale ce se va ridica 
aici au fost descoperite mor
minte antice. Cercetările între
prinse de către arheologii de 
la Muzeul Banatului din loca
litate. sub conducerea tovarășului 
Florin Medeleț. director adjunct 
șl muzeului, s-au desfășurat con
comitent cu cele de amplasare 
a noului obiectiv industrial. 
Ele au dus la descoperirea uneia 
dintre cele mai importante și 
mai mari necropole tracice cu
noscute pe întreaga lor arie de 
locuire. Pină acum au fost dez
velite peste 200 de morminte și 
se cuvine subliniat faptul că 
lucrările s-au limitat doar la 
o parte a cimitirului fără ca 
acesta să fi fost cercetat in în
tregime. Lucrările de ampla
sare a obiectivului industrial 
continuă și concomitent se va 
continua și cercetarea valorosu
lui monument arheologic desco
perit cu această ocazie.

Cele peste 200 de morminte 
dezvelite pină acum sint de 
incinerație și se compun din- 
tr-un vas-urnă în care au fost

depuse adunate de ia
rugul funerar. Do zestrea fu
nerară mai făceau parte și alte 
vase de tal totasize pentru a 
acoperi uraa sau ca vase adia
cente. de ofrar.dă. ajungisd in 
unele cazuri sâ fie depuse in 
mormir.t pină la opt vase. Ca 
vase adiacente s-au foioatcăru. 
cănițe. străchini, castroane sau 
alte forme obișnuite in reper
toriul ceramicii cotidiene sau de 
lux a vremii.

în vasele-urne, pe lingă ce
nușă, cărbuni și oase umane

Ion Horațiu Crișan
arse, au fost descoperite nume
roase unelte, arme și podoabe 
de bronz (pumnale, fierăstrâia- 
șe. brățări, pandantive, inele 
etc.), unele deosebit de mește
șugit lucrate și bogat ornamen
tate. Inventarul cel mai nume
ros îl constituie însă vasele de 
lut. Pină acum au fost desco
perite peste 400 de vase ce pot 
fi restaurate, reprezentind o 
gamă foarte largă de forme: 
'de la vasele mari de provizii, 
pină la cele miniaturale. Cele 
mai multe aparțin ceramicii fine 
lucrate deosebit de îngrijit cu 
mina și bogat ornamentate. 
Pentru împodobirea vaselor s-a 
folosit, mai cu seamă, tehnica 
incizării și a canelurilor. Pre
ponderent rămine decorul geo
metric realizîndu-se ornamente 
deosebit de frumoase așa incit 
multe dintre vasele descoperite 
in necropola de la Timișoara- 
Fratelia pot fi considerate 
veritabile opere de artă.

Pe baza inventarelor descope
rite (ceramică și obiecte din 
bronz) precum și a ritului și 
ritualurilor funerare s-a putut 
stabili că necropola recent des-

eopemâ la T^r-foara-Fra:*-  
isa se ea:<izâ la «firțrtui epac.i 
braezata: fi ta tarrpig.il pnaaes 
rrste a fierutaz (Halistarj. spre 

ce?_n oe-al U-)ea t-.>- 
tau Le_r. șj a aparținut popu
lației troace dm care se va 
cristaliza mai urziu neamul ge- 
to-dacitor pe care II vom găsi 
menționat in cele mai vechi iz
voare literare.

Necropola de la Timișoara- 
Fratelia vine «ă se adauge ce
lor de la Fobda și Cruceni. a- 
proximativ din aceeași vreme, 
cunoscute mai demult, cercetate 
și ele de către arheologii Timi
șoreni. Toate acestea dovedesc 
cu prisosință nu numai intensa 
locuire a tracilor in aceste spa
ții de vest aîe României in mi
leniul al II-lea Le.rv. ci și nive
lul superior de dezvoltare la 
care ajunseseră acești îndepăr
tați strămoși ai românilor de 
astăzi.

Numeroasele vase. arme, unel
te și podoabe, dintre care une
le constituie unicate de o deo
sebită valoare, recent descope
rite au îmbogățit colecțiile Mu
zeului Banatului din T — «oara 
și după restaurarea și conacrra- 
rea lor vor putea fi adtairate 
in vitrinele muzeului. au
îmbogățit in acelas: timp patri
moniul nostru cultural adâ-gtn- 
du-se la dovezile materiale care 
atestă unitatea culturii epocii 
bronzului carpato-dunârean ce 
își atinge apogeul tocmai in a- 
ceastă perioadă. Unitatea de ca
re vorbeam in cadrul mai larg al 
spațiului nord-est balcanic de la 
sfirșitul epocii bronzului iși gă
sește rațiune în etnicul tracic 
care a dezvoltat această cultură. 
Tot ea este cea care va sta la 
baza civilizației hallsttatiene și 
mai apoi geto-dacice. dovedind 
cu prisosință continuitatea neîn
treruptă de locuire pe aceste 
meleaguri a tracilor, daco-geți- 
lor, daco-romanilor și apoi a ur
mașilor acestora, a românilor 
încă din mileniul al II-lea î.e.n.

formării personalității utr.ar.*  si 
ale culturit aș fi nedrept dară 
as lăsa de-o parte celelaJe 
elemente care vin «â se tata.i». 
fie ca formație tehnica, mate
matică. fizică, de chimie, ș: *ă  
se reverse in acel fluviu pe ca
re-! alcătuiesc laolaltă iTxu « 
literatura antică, iswria si Ete-

As t ccârept dacă n-as apb- 
ne că și aceste e.emeeie. rare 
țin de doaceaiui tehnic, uneori 
de domeniul sfitațetar exacte, 
contribuie tot au: de muit șî tot 
aut de puternic la formarea 
personalității umane, a culturii 
generale a omului.

S-a spus, si pe drept curte:, 
că secolul al XIX-l*a  a fort se
colul istoriei, iar oeeolul al 
XX-Iea este al matematicL Ej 
nu oint de acord cu acei colegi 
ai met cu acei oamer. de »t- 
ință care vor să despartâ aceste 
izvoare si să le dea. prin rub- 
lm-erea importante! lor. prio
ritate exclusivă unora față de 
celelalte- Asa mm achiu! ad
miră și mantele și marea, r te- 
t rderea rimpîîlor verzi de 
grine. și pădurea, nu văd de ce 
m.ntea ©menea.«că n-ar admira 
r. r.-ar i “.cerca să euneaseă și 
matematica, șe fizica, si chimia, 
ri istoria, si literatură, si so
ciologie. adică, deopocr.vâ. tot 
ceea ce mintea omenească a 
crea: și va crea de aid înainte.

Nu mi-e rușine să mărturi
sesc că am fost un elev slăbuț 
la partea tehnică, r poate câ a 
fost și vina, invățămintului prin 
care am trecut eu că m-a pă
gubi: ș. ne-a păgubit de o ase
menea pregăiire. dar ori de cite 
ori mă uit la un avion, ori de 
cite ori ascult radioul dri pri
vesc la televizor, adică la cuce
ririle omului modem, am sen
timentul de mindr .e ca și rum și 
eu aș fi contribuit la realizarea 
lor. nu prin nepriceperea mea. 
ci prin faptul câ sint om și 
aparțin acestei societăți care a 
putut crea toate aceste lucruri. 
Cind mă uit la toate barajele 
care s-au ridicat in țara româ
nească. la toată industria care 
înflorește pretutindeni la noi, 
cind privesc toate acesl : - 
r.uni create in ultimii ani in 
România prin puterea omului, 
am sentimentul de legitimă 
mindrie câ particip și eu. măcar 
într-o mică măsură, măcar prin

Doar naivitate?
Dacă mi le-aș fi cunoscut in 

împrejurările acelea, puteam 
trece oricînd pe lingă ele, rer. 
marcindu-le eventual siluetele 
aidoma, părul in vint și trăsă
turile de o izbitoare asemănare. 
Surori, surori gemene, mi-aș fi 
spus fără să greșesc și mi-aș fi 
continuat drumul. întimplarea a 
făcut să știu insă mai mult des
pre ele. în primul rind, cum se 
numesc : Laura și Anamaria 
Tudosiu. Apoi vîrsta : 21 de 
ani. Și, in sfirșit, ocupația. Aici, 
mărturisesc, m-am poticnit cău- 
tind vorbele potrivite. în limbaj 
juridic, ceea ce au făcut ele se 
numește „tăinuire de obiecte 
furate". Mai simplu spus, fetele 
acestea care au terminat liceul 
acum trei ani iși transformaseră 
locuința — fără știrea părinților 
— intr-un depozit de obiecte 
sustrase de prin locuințele, bu
zunarele sau bagajele unor per
soane. „Achiziționa" cineva un 
magnetofon in absența proprie
tarului ? îl ducea frumușel in 
strada Echinoxului, unde Laura 
și Anamaria îl puneau în si
guranță ! „Subtiliza" cineva o 
valiză de sub nasul unui călă
tor mai distrat ? Surorile își 
deschideau frumușel debaraua 
și obiectul iși lua locul intr-un 
ungher al acesteia !

..Biroul" acesta de „predare- 
primire" a funcționat fără în
trerupere... aproape doi ani 1

La nevoie, locuința din strada 
Echinoxului găzduia și tranzac
țiile propriu-zise. Amatorii de 
chilipiruri erau invitați aici să 
vadă marfa și — la un pahar 
de coniac băut pe măsuța joa
să din salonul familiei Tudosiu — 
discutau prețul obiectelor, veri
ficau calitățile acestora. Pro
gramul după care era organiza
tă activitatea grupului (căci, vă 
închipuiți probabil, cele două 
surori nu aveau cum să lucre
ze pe cont propriu !) se limita 
strict la orele dimineții. în ab
sența părinților, in timpul cind 
aceștia munceau, fiicele lor ge
mene „lucrau" și ele. „Furnizo
rii" cărora le deschideau ușa cu 
atita generozitate Laura și Ana
maria erau — in ochii vecinilor 
și chiar ai familiei — logodnicii 
lor ! Doi tineri bine hrăniți și 
bine îmbrăcați (normal, nu ?) 
cu alură de sportivi și chiar 
pretinzînd a fi legitimați ca 
atare de un club bucureștean (o 
minciună, desigur !) care se pri- 
cepuseră de minune să combine 
pasiunea amoroasă cu un 
„hobby" mai vechi : furtul.

Cei patru se cunoscuseră în
tr-o vară pe litoral. Gemenele 
se relaxau după un concurs de 
admitere la. facultate, ratat, iar 
Dinu Mateiaș și Cornel Stăvă- 
rache practicau „sportul" prefe
rat printre oamenii veniți la 
odihnă. Nu a fost greu să pună

Un veac de tinerețe
Un omuleț chel, cu ochelari, 

cu fular la git (poate că în sala 
de repetiții e frig), cu un sacou 
sifonat. Stă pe scaun, dă indi
cații orchestrei, spune „bine, 
așa e bine" sau „nu", sau „bucu- 
rati-vă Cind spune „bucura- 
ti-vă ride vesel și fără griji ; 
asa cere partitura, ca muzicienii 
să se bucure, așa vrea muzica. 
Dar cei șaizeci sau șaptezeci de 
instrumentiști nu l-au înțeles, 
iar el se încruntă : „nu. nu e 
bine, nu începeți toți odată, cu 
aceeași sonoritate". Bucuria are 
legile ei si aceste legi trebuie 
respectate : fiecare trebuie să-si 
trăiască bucuria in felul său. 
Altfel nu se poate cintă Beetho
ven. Altfel nu se poate ..face 
muzică~. Iar el nu dirijează ; 
dirijatul nu are nici o impor
tanță. El ..face muzică". Recu
noaște singur : ..Nu mă intere
sează partea tehnici a dirijatu
lui. E ceva instinctiv. Fac asta 
fără să vreau". Arată ce gesturi 
face, dirijind. și parcă încearcă 
aceleași gesturi cu ochii enormi 
ți tineri, fără urmi de oboseală. 
Mai departe ? „Cind nu e bine 
ceva, spun ci nu e bine. în mu
zică nu cedez niciodată. Ca și in 
viață- Nu cedez. N-am cedat 
niciodată. în muzică. în nimic".

Stă pe scaun, sus. pe estrada 
dirijorului, ți repetiția continuă. 
Iar el face muzici. Acum orches
tra — compusă din cei mai buni 
instrumentiști din statele ame
ricane — merge așa cum tre
buie. Pe instrumentiști i-a ales 
el. iar ei au venit in vacanță să 
cinte sub bagheta lui. Și cintă. 
..Bine, așa da", spune, și parcă 
taie cu sabia prin aer ca un că
lăreț catalan, și parcă retează 
victorios capetele enorme ale 
florilor soarelui de pe ci mm tie 
Cat atoni ei natale, un călăreț cum 
nu s-a mai văzut, frate cu Don 
Quijote. la fel de stâpin pe visul 
lui măreț ca și celebrul perso
naj. la fel de viteaz, la fel de 
intransigent.

„Nu, eu n-am permis nimănui 
să-mi comande. Nimănui, nici
odată. Nici măcar nemților". Așa 
spune — și atinge in felul acesta 
marea durere a vieții lui: aceea 
de a trăi departe de Spania. De 
Spania lui Franco ? Desigur ! 
Dar. în primul rind de Spania 
lui. a omulețului chel, care tre
buie ajutat să se urce pe estrada 
dirijorului și care devine instan
taneu, in clipa cind începe să

facă muzică, un zeu. un zeu tinăr 
al Spaniei eterne. Și al demni
tății. Și al democrației. I se văd 
pe față petele de ficat ale bătri- 
netii. Care bătrinețe ? Pablo Ca
sals. dirijor celebru și de de
parte cel mai mare violoncelist 
al secolului douăzeci, are abia 
nouăzeci și șase de ani. Are ? 
Avea.

„în fiecare zi, cind mi trezesc, 
cuget la ceea ce sînt. Nu in sen
sul că sint artist, că sint muzi
cian. Cuget la ceea ce sint : un 
fiu al naturii. Eu reprezint na
tura la fel cu acest copac, cu a- 
cești copaci. în fiecare zi. chiar 
dacă mi-e foarte râu... foarte 
rău... mă instalez la pian și cînt 
două preludii și două fugi de

CRONICA TV
de Florin Mugur

Bach. Apoi soția mea imi aduce 
cafeaua. îmi place foarte mult 
cafeaua. După ce-o beau, cint la 
violoncel o suită de Bach". Dar 
Bach are numai șase suite pen
tru violoncel, iar Pablo Casals 
explică : in fiecare zi cintă alta, 
iar simbâtă și duminică aceeași. 
Pentru că nu se odihnește nici 
duminică. Pentru că s-a obișnuit 
să procedeze astfel de la virsta 
de treisprezece ani, și timp de 
optzeci și trei de ani nu s-a abă
tut de la program nici o zi. Nici 
in timpul războiului ? La aceas
tă întrebare nu primim răspuns. 
..Am spus nu de mai multe ori 
in viața mea. dar cred că cea 
mai importantă împrejurare, cea 
mai periculoasă, s-a petrecut in 
timpul războiului, la Prades. Au 
venit trei ofițeri germani, să-mi 
ceară să mă duc in Germania. 
Mi-au spus că Hitler iubea mult 
muzica. Mă aprecia. Am răs
puns : -Nu mă duc in Germa
nia !» -Cum, nu vreți să mer
geți ? Vi se va pune la dispozi
ție tot ce veți dori.» «Nu mă duc 
in Germania. Motivul ? Același 
motiv pentru care nu mă duc 
nici in țara mea». După aceas
tă intilnire. Pablo Casals a în
cetat să cinte. Nu mai voia să 
cinte pentru nimeni. Vremea 
cintecului era. pentru moment, 
istovită. „Situația omenirii era 
prea dezastruoasă. Nu mai pu
team".

Bărbatul pleșuv se ridică de pe 
scaun. Acum orchestra merge 
perfect și simte nevoia să diri
jeze in picioare. în timp ce-și 
mișcă miinile de călăreț fantas
tic, agitînd sabia, stringind friie- 
le calului, făcind semne de bi
ruință, cintă. Cint-ă din gură a- 
ceeași temă muzicală ca și or
chestra. E tinăr. Se bucură de 
viață. Face muzică — adică ex- 
primă in modul cel mai direct 
și cel mai curat cu putință bucu
ria oamenilor de a trăi și de a fi 
in plină putere chiar și la nouă
zeci și șase de ani.

Astăzi ar fi avut o sută. Admi
rabilul film pe care televiziunea 
ni l-a oferit ca un superb dar 
de duminică a fost turnat în 
1972. O lecție de tinerețe a spi
ritului, o lecție de frumusețe, de 
demnitate, de dragoste nebu
nească pentru muncă... Și de 
luptă antifascistă. Pentru că nu
mai luptătorii trăiesc cu atita 
măreție. Pentru că numai oa
menii care nu știu ce înseamnă 
concesiile mărunte, numai cei 
care au un ideal, numai cei care 
știu să rămină intransigenți în
țeleg cu adevărat muzica. Sint 
mulți asemenea oameni ? După 
părerea genialului muzician, toți 
oamenii ar trebui să fie așa : 
„Trebuie să-i spunem copilului, 
încă de mic. că el este un pro
dus miraculos al naturii. Că are 
ochi. Că i s-au dat ochi să vadă 
și cap să gindească și mîini să 
producă în conformitate cu gin- 
direa sa. El e absolut unic, asta 
trebuie să-i spunem. De la în
ceputul lumii și pină la sfirșitul 
lumii n-a mai existat un copil 
ca el. Atunci el va ajunge 
gindească astfel : pot eu oare să 
ucid un altul asemenea mie — 
un om, adică un produs unic, o 
minune a naturii ?"

„Tempo l" a început să strige 
orchestrei, după ce a rostit a- 
ceste cuvinte. „Timpul /“ 
Timpul !“ Iar cuvîntul următor 
a fost tot din lumea muzicii — 
și nu numai din lumea muzicii 
— „Crescendo !u

Cind a coborît mulțumit de pe 
estradă, mergea greu, tropăind 
ca un mînz. Iși ducea mina la 
inimă, apoi făcea semne de mul
țumire — obosit — către mem
brii orchestrei și către noi. Tro- 
păia ușor spre ieșirea definitivă 
din scenă. Definitivă ? Avea abia 
nouăzeci și șase de ani.

admirația pe care o am pentru 
toți acești oameni ai muncii, 
pentru toți cei care au făcut 
posibilă crearea acestor lucruri, 
față de partidul care i-a în
druma: și-i Îndrumă, ci asist 
la această creștere excepțio
nală a țării, la progresele pe 
care wa:ă lumea d.r. țară și

șească adincimea sensului în
demnului secretarului general, 
ca anii tinereții să fie deja ani 
cind omul se alătură muncii 
pentru ca această viață să fie 
mai frumoasă, mai cuprinză
toare. să fie permanent sub 
semnul socialismului, al uma
nismului socialist. „Noi avem

Atitudinea activă 
a omului

d “ m-â.ră*aM  au uită să le 
cutam, ere.
| BDeas -a fara parte d.-. cu - 

tura șerjeraA i secTi mentul de 
pamc-pare la eforturile unui 
ir.tr*z  popor, ale întregii uma- 
n.*ă:_  sectuner iul că te afli in 
mijlocul araami .-mi și nu in 
afara el. Nu poate fi vorba, 
așadar, de o cultură pasivă, de 
tai slmpta proces de temagazi- 
nare. nici de o bucurie interi
oară 1:mirară ’.râ-râ de individ 
i.-:r-uE turn de fildeș, ci este 
’•orba de o bucurie mare care-țj 
poate da acee sat.sfacție spiri
tuală și cmc vezi o cimpie 
verde, si dnd vez*  o industrie 
nouă și cmd vez: oameni îm
brăca;. ma. tane. ș, and vezi 
că există us tineret care are in 
față alte orraonrurt. Acest tine
ret trebuie să Înțeleagă ce intră 
ir. sfera acesror orizonturi largi 
dacă nu vrea să devină un sim
plu sclav al unei tehnici foarte 
teaintate.

Per.iru a C un participant di
namic. trebuie să înțelegi toate 
aceste hieruri. <ă-ți ascuți min
tea ca să-ți poți aduce partea 
ta de contribuție la amplifica
rea progresului. Si trebuie. In 
ultimă analiză, să iubești po
porul tău. l.mba și literatura 
țării, să respecți istoria, limba 
și literatura altor popoare și sâ 
iei tot ceea ce este mai bun din 
ceea ce a creat omenirea, pen
tru a dovedi o dată mai mult că 
tinerii noștri au o minte bine 
înzestrată, câ pot să fie. aș 
spune, dacă termenul n-ar fi 
cumva nepotrivit, la concurență, 
cu tinerii din alte țări, 
să fie in pas și. dacă se poate, 
chiar cu un pas înaintea altora. 
Să se bucure de ceea ce noi, 
maturii, nu ne-am putut bucura 
odinioară, de tot ceea ce le-au 
pus la indeminâ clasa munci
toare. partidul său. Sâ deslu

nevoie na de o culturi abstrac
tă, ci de o cultură profundă, 
multilaterală. materialist-dia- 
leetică. revoluționară, bazată pe 
cele mai noi cuceriri ale cu
noașterii umane și ale practicii", 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbind despre sen
surile contemporane ale noțiu
nii de cultură generală.

Iată că am pornit de la lu
cruri simple în aparență, și-mi 
dau seama, dezvoltindu-le. cit 
de complexe sint de fapt iz
voarele formării personalității 
omului, care, în ultimă analiză, 
duc la ceea ce numim noi as
tăzi cultură generală. După 
cum. cred că am ajuns și la fe
lul in care un om dobir.dește 
aceaiti cultură activă, știe cum 
trebuie sâ se comporte in mij
locul oamenilor. Căci a fi om 
cult, astăzi. înseamnă, printre 
altele, și nu în ultimul rind, să 
știi ce datorezi celorlalți oa
meni, fără de care nu s-ar fi 
putut atinge uneori culmile cele 
mai înalte ale științei și tehni
cii. Totul este creat de oameni 
și pentru oameni și nimeni nu 
este înzestrat cu cine știe ce 
putere metafizică care i-ar da 
dreptul să se considere în afara 
acestui sentiment de solidari
tate și răspundere față de oa
meni.

Pentru suplimentarea 
producției

(Urmare din pag. I)

luat o serie de măsuri pentru 
mai buna pregătire a lansării in 
producție a noilor sortimente, 
asigurării ritmice cu materii 
prime și materiale a locurilor de 
muncă. S-a îmbunătățit, de ase
menea, asistența tehnică pe 
schimburi, controlul efectuat sis
tematic conducind la creșterea 
indicelui de utilizare a fondu
lui de timp, acesta fiind în pre
zent de 95,61 Ia sută". în acest 
indice, la care se referea șefa 
serviciului plan-dezvoltare. tre
buie să includem reducerea ab
sențelor nemotivate în propor
ție de 42 la sută, in perioada 
care a trecut de la începutul 
anului și pină în prezent, față 
de perioada similară a anului 
1975. „Reducerea absențelor ne
motivate — a ținut să ne pre
cizeze tinărul timplar Ion Aifto- 
doaiei — este și rezultatul ini
țiativei organizației noastre de 
tineret de a efectua brigăzi de

control, pentru depistarea întîr- 
ziaților. Cazurile de indisciplină 
sint puse, in aceeași zi, în dis
cuția uteciștilor, luindu-se o ati
tudine fermă împotriva celor 
vinovați".

„Printre măsurile care au dus 
la recuperarea anumitor restan
țe la mobilă — ne-a spus 
Gheorghe Biciușca, timplar — 
aș mai menționa inițiativa ute- 
cistă de autocontrol „Eu produc, 
eu răspund, eu controlez".

Trebuie să evidențiem, cu 
acest prilej, și colectivul tinăr 
al Fabricii de furnire estetice, 
unitate dată in folosință în acest 
an. Eforturile depuse de tinerii 
de aici, chiar din primele zile 
de producție, asigurarea Ia timp 
cu materii prime și materiale, 
precum și buna organizare a lo
curilor de muncă, au condus la 
depășirea planului cu 41 la sută, 
prin această depășire colectivul 
de aici scurtînd considerabil ter
menul de atingere a parametri
lor proiectați ai fabricii.

SrrUATII, CAZURI, ATITUDINI |
la punct, după citeva zile petre
cute împreună, „planul și ros
tul" viitoarelor lor intilniri. Cind 
s-au întors in Capitală, cei doi 
tineri au fost prezentați familiei 
Tudosiu, viitorilor socri li s-au 
părut încintătoare „manierele" 
și costumele lor și...

Odată descoperit și „închis" 
biroul din strada Echinoxului, a 
început agitația : „Fetele nu 
sînt vinovate — au decretat pă
rinții. De unde sâ știe ele că 
obiectele pe care le primeau de

la cei doi erau furate „Noi 
n-am făcut nimic — se apărau 
cu strășnicie și cele două su
rori. N-am furat nici un capăt 
de ață !“.

Oare așa să fie ? Cam pină 
unde — și cu asta am răspuns 
ambelor sisteme de apărare — 
se poate împinge naivitatea fără 
a sări peste gardul ce o despar
te de tărimul minciunii și al 
necinstei ?

SOFIA SCORTARU-PAUN

acasă. Tot atit de mult îl im
presionează pe Augustin Varga 
și copilul său, de care nu se 
ocupă pentru ca nu cumva re
cunoștința acestuia să-l înduio
șeze intr-atii incit să-l faci, 
mai știi, să plingă de emoție. 
Primejdia este cu atit mai mare 
cu cit, in curind. se va naște 
încă unul, iar un nou-născut.

s-o recunoaștem, poate produ
ce un adevărat șoc sentimen
tal intr-un suflet ales. Sensibi
litatea lui Augustin Varga mer
ge atit de departe incit nu ad
mite in anturajul său decit prie
teni tot atit de sensibili care 
îi spun, alintător, „Tuțu". Ră
mine de văzut dacă, eventual 
in urma publicării acestor rîn- 
duri. Tuțu nu va avea neșan
sa să dea^ și peste oameni care 
să-i spună pe adevăratul nume.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

Scrisoare de la mama
Si ce sensibil ? !
9

întrebat de ce refuză de mai 
mulți ani să muncească. Augus
tin Varga — un tinăr de 21 de 
ani din Baia Mare, strada Ci- 
prian Porumbescu, bloc 3, scara 
B, apartament 15 — lasă capul 
în jos, roșește pină in virful u- 
rechilor și mărturisește, jenat 
de propria sa slăbiciune, că 
i-e teamă să facă analiza sin- 
gelui, care se pretinde la anga
jare. Cine stă de vorbă cu el 
pentru prima dată poate să ră- 
mină contrariat primind o ase
menea explicație din partea u- 
nui bărbat în toată firea, ma
siv, cu o conformație aproape 
atletică. Dar cine il cunoaște 
mai îndeaproape și știe cită sen

sibilitate se ascunde sub înfă
țișarea aceasta de om dur are 
toate motivele să-l înțeleagă și 
să-l compătimească. Augustin 
Varga este, intr-adevăr, un ti
năr deosebit de sensibil. După 
ce își bate nevasta — care, mai 
puțin delicată, a suportat cru
zimea examenului medical și s-a 
încadrat in producție — el nu 
găsește puterea s-o privească 
în ochii învinețiți și însingerați 
și preferă, de aceea, să-și pe
treacă nopțile în compania al
tor femei, întîlnite în cursul in
terminabilelor sale plimbări ro
mantice sub clar de lună și cu
cerite cu ajutorul foșnetului de
licat al bancnotelor luate de

S-a întunecat. într-o încăpere 
slab luminată, la o masă înaltă 
pe care abia ajungea să-și spri
jine coatele, un băiat de 13—14 
ani, cu părul ciufulit și cu de
getele pătate de cerneală își pre
gătește lecțiile. Alături, intr-un 
pat demodat, cu tăblii, doarme 
bunica lui. vegheată de tic-tacul 
bătrinesc al ceasului din perete.

Scena aceasta, deși înduioșă
toare, pare să nu ascundă nimic 
trist. Oricine ar zări-o — așa 
cum poate fi zărită în fiecare 
seară, pe fereastra casei cu nr. 
18 de pe strada Parcului din 
Zalău — ar fi, fără îndoială, în
credințat că de la o clipă la alta 
vor sosi părinții băiatului, făcind 
să se însuflețească deodată oda
ia tăcută, că el le va sări atunci 
bucuros in întimpinare, că bă- 
trina se va trezi imediat, nerăb

dătoare să i se istorisească în- 
timplările de peste zi. $i, totuși, 
nimic din toate acestea nu se va 
petrece. După un timp, copilul 
își va stringe cărțile și caietele, 
va stinge lumina și se va culca 
și el. iar mai tirziu va tresări 
prin somn, ca și cum ar suferi 
de o boală ascunsă.

înainte de a merge acasă la 
Ștefan Orosz, așa se numește bă
iatul, eram convins că nici 
vorbă nu poate fi de vreo sufe
rință. Știam că mama lui l-a 
născut dintr-o legătură întimplă- 
toare și că acum șapte ani l-a 
părăsit fără ca de atunci să mai 
încerce vreodată să-l revadă, dar 
imi spuneam că, după atita vre
me. un copil nu are cum să-și 
aducă aminte de cea care i-a dat 
viață. Credeam că la vîrsta lui 
rănile sufletești, chiar și cele

mai grave, se vindecă ușor, fără 
să lase urme. Am avut insă pri
lejul să-mi dau seama că mă 
înșel. El nu mi-a mărturisit ni
mic, păstrind, in privința aceas
ta, o desăvirșită discreție. Deși 
a înțeles imediat pentru ce ve
nisem sau poate tocmai de a- 
ceea, îmi vorbea cu o precipitare 
nefirească despre școală, despre 
colegi, evitind în mod evident 
subiectul care plutea in aer. La 
un moment dat însă, cind m-am 
interesat de mama lui și cind 
bătrina, dîndu-mi citeva relații 
sumare, și-a amintit că în de
curs de șapte ani au primit to
tuși de la ea o scrisoare din 
care aș putea afla mai multe a- 
mănunte, Ștefan Orosz a tăcut 
brusc și și-a lăsat capul in 
piept. Apoi, văzînd că bunica sa 
insistă să caute scrisoarea și să 
mi-o dea, a scos în sfirșit, cu 
mișcări încete, din buzunarul de 
la piept, un plic ferfenițit pe 
care l-a așezat pe masă și a în
ceput să-l netezească grav și 
ingindurat. Se vedea că citise de 
multe ori cele citeva rinduri.

Am înțeles că pentru băiatul din 
fața mea, plicul acela reprezenta 
tot ce avea mai drag și mai 
sfint, tot ceea ce îi rămăsese, 
după trecerea atitor ani, de la 
mama sa. Dar ea ?

Poate citește aceste rinduri, 
poate o să le citească altcineva 
și o s-o anunțe. Și, poate că a- 
tunci îi va scrie, măcar atit, îi 
va scrie copilului ei.

ȘT. ALEXANDRU

Siderurgiștii 
de cimpie'' 

(Urmare din pag. I)

1970, lua drumul Galațiului îm
preună cu alți colegi de promo
ție. Aici, practic, a luat parte ne
mijlocit la înălțarea a ceea ce 
înseamnă astăzi „cetatea de foc 
a Galațiului. La Călărași — 
unde a sosit cu întreaga familie: 
soție, doi copii (și nu s-au dat 
incă buteliile) — răspunde de 
buna funcționare a excavatoa
relor, macaralelor, pompei de 
beton și alte utilaje grele, care 
iau primele cu asalt temelii 
viitorului combinat. Răspunde ■ 
in mod deosebit și de munca și 
viața celor o sută și ceva de 
uteciști . din șantier, care l-au 
ales secretar al organizației lor.

Dar cîți n-au venit să pună 
umărul la ridicarea Bărăganului 
pe înaltele coloane ale industriei 
moderne ? însuși directorul 
șantierului vine la Călărași după 
un stagiu de zece ani de mun
că la Galați. Satisfacțiile trăite 
la Galați, bunele rezultate obți
nute acolo nu-l împiedică să ră
mină același bărbat exigent, cu 
privirea caldă și vocea metali
că, făcind zilnic, la ceasurile 
tirzii ale sosirii din șantier, tot 
felul de calcule. Iată, numai la 
anul vor trebui calificați la .lo
cul de muncă peste 1 500 de oa
meni; tot pe-atiția ar trebui să-i 
sosească de la școlile profesio- 1 
nale. în perioadele de vîrf, nu
mărul muncitorilor constructori 
va trebui să ajungă la 16 000. 
De unde ? Cum ? Alte întrebări, 
al căror prim răspuns — fie și 
parțial — îl putem desprinde 
de pe acum.

în urmă cu un an, prin grija 
forurilor locale, a Ministerului 
Industriei Metalurgice, la Că
lărași, a luat ființă un liceu 
metalurgic. în anul I de învă
țămint (1975—1976), școala a 
funcționat cu 436 de elevi (12 
clase) repartizați să se pregă
tească în patru specialități: e- 
lectrotehnică, mecanică, con
strucții, metalurgie. In acest an,K 
alte 14 clase cu 500 de elevi ur
mează profilul acestor meserii. 
Se apreciază că cei care ar fi 
dorit să învețe aici ar fi fost 
mai numeroși (însuși planul de 
invățămint era mai mare), dar 
acest lucru nu s-a putut reali
za din lipsă de spațiu. Pantea 
Ștefan, directorul instituției, ne 
spune că școala este găzduită in 
sediul unui liceu teoretic. Tot 
dinsul se întreabă ce s-o fi 
intimplat cu soarta unui pro
iect — aprobat, ca și investiția
— de înălțare a unui local pro
priu — cu 40 de săli de clasă, 
internat cu 1000 locuri, cantină 
cu 2 000 de locuri, 16 ateliere
— capabil să asigure instrucția 
a 4 000 de elevi.

Interesindu-ne de soarta aces*  
tu» proiect, tovarășul inginer 

Victor, șeful serviciului 
invățămint din Ministerul In
dustriei Metalurgice, ne-a rela
tat despre unele neînțelegeri 
ivite intre forurile locale de 
proiectare și avizare și cele cen
trale, fapt care a aminat un 
timp concretizarea investiției. 
Totodată, dinsul ne-a asigurat 
că liceul se va construi așa 
cum a fost conceput.

Factorii de resort au't însă, 
datoria să grăbească lucru
rile în această privință. Fie 
și pentru faptul că tinerii * 
de aici sint receptivi față 
de aceste profesii. Jitea Gheor
ghe, de pildă, din anul II B, 
ne mărturisea cum abia așteap
tă să devină constructor. La fel, 
colegii săi Rădulescu Vasile, 
Drăgănoiu Sandu, Ovrei Aurel, 
Picu Teodor. Alții — i-am citat 
astfel pe Grigore Vasile. Marin 
Ltca, dar numărul lor este mult 
mai mare — s-au transferat la 
călărași (acasă !) de la licee de 
specialitate din București, Con
stanța etc. Cu cei de la specia
litatea metalurgie n-am putut 
discuta. Ei se află în această 
perioadă la Reșița, unde-și fac 
practica de producție.

Pe parcursul acestei docu
mentări am fost însoțiți de to
varășul Culina Alexandru, se
cretar al Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C. împreuna am 
desprins citeva concluzii, citeva 
piste de acțiune pentru inițiati
va organizațiilor U.T.C. O pri
mă importantă contribuție poa
te fi adusă în ceea ce privește 
recrutarea și repartizarea tine
rilor săteni care să se califice, 
la locul de muncă, in meseriile 
șantierului. Totodată, in șco
lile județului, in cadrul a- 
nilor mari de studii, orga
nizațiile U.T.C, pot crea cercuri 
de „Amici ai siderurgiei"
— inițativă ajutînd atit la 
orientarea profesională a. e- 
levilor, cit și la familiarizarea, \ 
in general, a tinerilor cu as
pecte ce țin de viața și activi
tatea industrială.

La ieșirea din orașul Călă
rași, tinărul șofer Haneș Tu
dor, care între timp se docu
mentase în legătură cu ampla
sarea noilor construcții, ne 
spune rotind brațul pe zarea 
cimpiei : „Aici va fi combinatul 
nostru, inima de oțel a cimpiei". 
După citeva clipe de meditație, 
apoi, respirind lacom aerul 
umed al cimpiei eliberate de 
roade: „Presimt ziua înmires
mată de griu, cind Bărăganul 
va da țării zece milioane de 
tone de oțel".

Are dreptate Haneș Tudor, 
îmi amintesc cum, cu mai bine 
de cinci ani in urmă, la altă T 
margine de oraș — de data a- 
ceasta, Slobozia — tot el ovrise 
mașina și-mi spusese : „Tova
rășe ziarist, presimt ziua miro
sind a griu cind de aici, din 
locul unde ne aflăm, vor porni 
primele tone de îngrășăminte 
chimice". Și-au pornit. Combi
natul chimic din Slobozia este 
o marcă recunoscută de-acum 
nu numai in țară, dar și in 
străinătate. Iar în ce-l privește 
pe tinărul Haneș, el este numai 
un exemplu, de siguranță și nu- 
tere, ca ceea ce ne-am propus 
se va izbindi așa cum ne-am 
propus. Sub opinia lui semnea
ză alți tineri, mii de tineri ia- 
lomițeni, hotâriți să facă totul 
spre a înălța aici, în inima de 
gnu a patriei, palat oțelului, 
iar ei să devină posesorii noilor 
meseni sau — cum Ie place de 
pe acum să se numească — 
siderurgiști de cimpie. cu nimic 
mai prejos decit siderurgiștii 
din „cetățile de fop" ale mun» 
telui.

organizator.ee
tarrpig.il


TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 

eialiste România, a adresat domnului MATHIEU KEREKOU, pre
ședintele Republicii Populare Benin, următoarea telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Benin, 
am deosebita plăcere să vă adresez cele mai călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și bunăstare poporului beninez prieten.

îmi exprim convingerea că, în spiritul prevederilor Declarației 
solemne comune semnate cu ocazia vizitei dumneavoastră la Bucu
rești și a celorlalte înțelegeri convenite cu acest prilej, raporturile 
de prietenie, de colaborare fructuoasă dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Benin vor cunoaște o evoluție 
ascendentă în interesul celor două popoare, al • forțelor care luptă 
pentru pace și progres, împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru făurirea unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Su
rinam, JOHAN FERRIER, următoarea telegramă :

în numele guvernului și al poporului Republicii Surinam, vă 
mulțumesc pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia 
primei aniversări a proclamării independenței țării noastre.

AGENDA
Cu ocazia celei de-a 32-a 

aniversări a eliberării Albaniei 
și victoriei revoluției populare, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București, Nisip 
Kați, a oferit luni seara o re
cepție în saloanele ambasadei.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România. Nicolae Giosan, a 
adresat o telegramă de felici
tare președintelui Adunării Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Kiro Gligorov, cu 
prilejul Zilei naționale a aces
tei țări.

★
Luni după-amiază. a sosit în 

Capitală, K. D. Malaviya. mi
nistrul petrolului și chimiei al 
Indiei, președintele părții in
diene în Comisia mixtă guver
namentală de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei, ce se vor desfășura la 
București.

★

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală, Gaetano Stammati, 
ministrul trezoreriei Italiei, ca
re, la invitația ministrului fi
nanțelor, face o. vizită in țara 
noastră.

★

în cadrul planului de colabo
rare dintre ARLUS și Asocia
ția de prietenie sovieto-română,

X.

De la soluții gospodărești,
la tehnologii industriale

(Urmare din pag. I)

larii a crescut într-un ritm înalt, 
de la 45 ha în 1975, la 132 ha 
în 1976, iar prin construcțiile de
clanșate încă de pe acum, la 
175 ha în primăvara lui 1977. 
Eficiența acestor culturi este in
contestabilă, întrucît decalajul 
dintre recoltele din solarii si 
cele din cîmp, datorită poziției 
nordice a județului, este de 30 
zile. Numai solariile de la Pri- 
secani, Șipote, Gorban, printr-o 
cultivare adecvată a suprafețe
lor au realizat în acest an pro
ducții timpurii de 1 820 tone, cu 
aproape 800 tone peste plan. La 
început au fost probleme lega
te de procurarea materialelor, 
dar interesul oamenilor pentru 
solarii a fost mult mai mare. 
Am livrat legume timpurii in 
județele învecinate — Suceava, 
Neamț, Botoșani — la cererea 
acestora, iar unitățile noastre, 
cotate drept slab dezvoltate, 
s-au redresat economic. Pentru 
o repartizare echilibrată a cen
trelor de legume timpurii, chiar 
in cadrul județului se constru
iesc acum 20 ha în zona de 
nord, la Pașcani, iar 23 ha sînt 
extinderi in unitățile coopera
tiste din sud. De asemenea, su
prafețele de sere, pentru asigu
rarea materialului săditor și a le
gumelor extratimpurii vor creș
te. prin actualele puncte de lu
cru deschise, cu 15 ha într-un 
singur an, astfel ca la începu
tul lui 1977 să avem 21 ha.

Cit privește legumele de cîmp,

Cititorii s-au adresat ziarului
NEPOATELE DV. 
AU 0 MAMĂ 

ENERGICĂ Șl IUBITOARE 

Ioniță Birlădeanu din Tecuci, 
jud. Galați, sesizează că, in ur
ma decesului fiului său, cele 
două fetițe aflate in grija ma
mei lor nu se bucură de îngriji
rea necesară. „Pensia pe care 
o au nepoatele mele — ne-a 
scris I.B. — este cheltuită de 
nora mea în interesul ei per
sonal. după bunul ei plac“. Ast
fel. in loc să economisească la 
C.E.C o parte din bani, mama 
acestora și-a construit o locuin
ță proprietate personală, pe 
care a mobilat-o „cu un lux 
exagerat". In concluzie, Ioniță 
Birlădeanu, ne roagă să cerce
tăm acest caz și să „infrînăm 
această speculă a pensiei co
piilor".

ADINA VELEA, REDACTOR 
AL ZIARULUI NOSTRU, A 
ÎNTREPRINS O ANCHETA 
ATÎT LA ȘCOALA UNDE 
FUNCȚIONEAZĂ MARIA BÎR- 
LĂDEANU, CÎT ȘI LA DOMI
CILIUL ACESTEIA. IATĂ CA
RE SÎNT CONSTATĂRILE 
SALE :

Nora dv. își îndeplinește cu 
conștiinciozitate sarcinile pro
fesionale, ceea ce îi atrage res
pectul colegilor și că este o 
mamă căreia nu i se poate re
proșa nimic. Prin construirea a- 
partamentului proprietate per
sonală. mobilat cu lucruri cît se 
poate de obișnuite, dar care fac 
dovada unui bun gust evident,

luni dimineață au fost inaugu
rate la București manifestările 
prilejuite de Decada invățămin- 
tului tehnico-profesional sovie
tic în țara noastră.

★

Luni, în cadrul lectoratului de 
limbă macedoneană de la Fa
cultatea de filologie și istorie a 
Universității din Craiova a avut 
loc o seară culturală, cu prilejul 
Zilei naționale a R.S.F. Iugosla
via.

★
O delegație a Crucii Roșii 

suedeze, formată din Matts Ber- 
gom Larsson, președinte, înger 
Iindquist, vicepreședinte, Olof 
Stroh, secretar general, a efec
tuat. între 24 și 29 noiembrie, 
o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră, la in
vitația Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Centrafricane. Insti
tutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organi
zat, luni după-amiază, în Capi
tală o manifestare culturală.

★
La Iași a avut loc, luni sea

ra. deschiderea festivă a Zilelor 
artei teatrale din Republica De
mocrată Germană în țara noas
tră, manifestare care se înscrie 
pe linia bunelor relații cultura
le existente intre România și 
R.D.G.

am luat măsura concentrării și 
a specializării stricte a ferme
lor care să cultive numai 2—3 
sortimente. Astfel, în nordul ju
dețului, pe valea Șiretului și 
Moldovei, unitățile cultivă ră- 
dăcinoase, ceapă și fasole păs
tăi; in partea centrală și estică, 
pe luncile Jijiei și Prutului, to
mate, cartofi, ardei, vinete, cas
traveți, varză, ridichi, iar in 
zona sudică, intre Iași și Gor
ban, legumele timpurii. întrea
ga producție este concentrată in 
5 I.A.S. și 40 C.A.P., din care 
15 ferme specializate cu supra
fețe cuprinse între 100 și 200 ha. 
Centrele de legume sînt ampla
sate în general pe lingă orașe 
și comune mari consumatoare, 
precum și în zonele cu fabrici 
de prelucrare și industrializare.

— Citeva cuvinte despre pro
ducerea legumelor în gospodă
riile populației...

— Acesta este un sector care 
a stat permanent in atenția noas
tră, deoarece el produce mai 
ales pentru consumul de legu
me al familiilor de la sate. De 
aceea, printr-o activă mobili
zare am reușit să sporim sub
stanțial suprafețele cu „grădină 
de lingă casă", dar mai ales 
producțiile. în acest cincinal, 
am amintit deja, recoltele ob
ținute altfel vor crește cu 10 000 
tone, în special legume timpu
rii. Verdețurile vor fi extinse 
de la 200 ha la 500-000 ha. 
Chiar pentru 1977, la legumele 
care s-au semănat de toamnă 

mama a urmărit cu precădere 
interesul celor două fetițe, li
niștea lor. asigurarea unei am
bianțe sănătoase propice educa
ției acestora. Dealtfel, ele sint 
fruntașe la învățătură. Repar
tizarea cheltuielilor ni s-a pă
rut echitabilă, mama rambur- 
sînd creditul acordat de stat 
în rate lunare reprezentind a- 
proximativ o treime din retri
buția sa, în timp ce pensia a- 
cordată de stat pentru întreți
nerea celor doi copii (1 200 lei) 
este folosită in exclusivitate 
pentru hrana și îmbrăcămintea 
lor. în plus, ele au. pe numele 
lor, un C.E.C. în valoare de 
12 000 lei. Vă asigurăm că ne
poatele dv. au o mamă energi
că și iubitoare.

SUMA IMPUTATĂ

PE NEDREPT 
VA FOST RESTITUITĂ

Pină la data încorporării, 
Drăgan Nicolae din comuna Bu- 
joreni, județul Teleorman, a lu
crat ca strungar la întreprin
derea de transporturi Bucu
rești, autobaza Ferentari. Con
form legii, și-a făcut lichida
rea predind tot inventarul pe 
care-l avea asupra lui. După 
aproape un an, s-a prezentat 
din nou la întreprindere pen
tru a-și ridica beneficiul la 
care avea dreptul, dar, spre 
surprinderea sa, acesta nu i 
s-a eliberat deoarece magazine
rul îi imputase niște scule.pe care 
— declară D. N. — „nu le-am 
avut niciodată asupra mea, ba

Manifestări 
cultural-artistice 

studențești
Sala de festivități a Institutu

lui de construcții București a 
cunoscut animația specifica 
competițiilor artiștilor amatori. 
Aici s-a desfășurat recent, cu 
participarea formațiilor tuturor 
facultăților, o suită de manifes
tări cultural-artistice integrate 
în acest an. in cadrul fazei de 
masă a Festivalului „Cintarea 
României* *1. Printre ansambluri
le ce s-au bucurat de un suc
ces deosebit in fața numerosu
lui auditoriu menționăm pe cel 
al Facultății de instalații pen
tru construcții. Peste 150 de 
studenți, membri componenți ai 
formațiilor artistice au prezen
tat in fața colegilor lor un bo
gat program, complex, bine gin- 
dit care a cuprins : cintece co
rale, recitaluri de poezie patri
otică. brigadă artistică, dansuri 
populare, muzică ușoară, popu
lară și folk, teatru. O bună im
presie a lăsat montajul de ver
suri și cintece patriotice inspi
rate din realitățile de azi ale 
patriei.

• LUNI. în sala sporturilor 
de la Floreasca, in cadrul eta
pei a 5-a a turului secund al 
campionatului național mascu
lin de baschet s-au intilnit e- 
chipele bucureștene Dinamo și 
Steaua. Dinamoviștii au ob
ținut victoria cu scorul de 
85—72 (40—41).

• TURNEUL internațional 
masculin de handbal s-a inche- 
iat aseară la Tbilisi, odată cu 
desfășurarea ultimelor două 
meciuri. Iată rezultatele înre
gistrate : U.RS.S. — R. D. Ger
mană 24—21 (16—8) ; Polonia 
— România 28—18 (12—7). Tur
neul a fost ciștigat de echipa 
U.RSS. Selecționata României 
s-a clasat pe locul 4.

• 1N ORAȘUL iugoslav Sibe- 
nik au luat sfirșiț întrecerile 
turneului final al ..Cupei Cupe
lor" la polo pe apă. La actuala 
ediție, trofeul a fost cucerit de 
echipa M.G.U. Moscova, care a 
totalizat 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile 
Primorje Rijeka (Iugoslavia) — 
4 puncte, Dinamo București — 
2 puncte și Barcelonetta (Spa
nia) — zero puncte. Partidele 
disputate in ultima zi a turneu
lui^ final s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Dinamo 
București — Barcelonetta 7—5 
(3—2, 2—0, 1—1, 1—2) ; M.G.U. 
Moscova — Primorje Rijeka 4—3 
(1—0, 0—2, 2—1, 1—0).

• LOCALITATEA cehoslovacă 
Spisska Nova Ves a găzduit în- 
tilnirea internațională amicală 
de handbal dintre selecționatele 
de juniori ale Cehoslovaciei și 
României. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 21—19 
(10—8),

• TURNEUL internațional 
masculin de handbal disputat la 
Ebersivalde (R. D. Germană) s-a 
încheiat cu victoria echipei ASK 
Vorwarts Frankfurt pe Oder,

TIMPUL iN LUNA DECEMBRIE
In luna decembrie temperatu

rile vor oscila in jurul valorilor 
normale în cea mai mare parte 
a țării.

In prima decadă, cerul va fi 
variabil și. local, dimineața și 
seara se va produce ceață. Pre
cipitațiile vor fi reduse cantita
tiv și vor fi îndeosebi sub formă 
de Iapoviță și ploaie. Vintul va 
predomina din sectorul vestic, la 
început, și apoi din est și nord- 
est, atingiiid 20—W kilometri pe 
oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 6 și plus 4 
grade, local mai coborite in nor
dul țării, iar maximele între mi
nus 2 și plus 8 grade.

între 11—20. vremea va fi rece, 
îndeosebi in regiunile din nordul 
țării. Cerul va fi variabil, iar nin
sorile vor avea un caracter local, 
în unele zile. dimineața se va 
produce ceață. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între mi
nus 9 și plus 1 grad, local mai 
coborite în depresiunile din estul 
Transilvaniei, iar cele maxime 
între minus 4 $1 plus 8 grade.

In ultima decadă, vremea se va 
încălzi ușor, mat ales in a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi 
mai mult noros și vor cădea pre
cipitații locale, arfț sub formă de 
ninsoare, cit și de ploaie, izolat, 
se va semnala polei. Vintul va 
predomina dm sectorul sudic cu 
20—30 kilometri pe oră, cu inten
sificări in unele zile. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, iar ma
ximele între minus 2 și plus 8 
grade.

— este vorba de spanac, salată, 
ceapă și usturoi verde — pla
nul a fost depășit cu 20 ha da
torită contribuției gospodăriilor 
populației din comunele de pe 
lingă Tg. Frumos și din Go- 
lăieștL Aici nu a existat o tra
diție in acest sens, dar expe
riența gospodarilor de fruntea 
prins rădăcini puternice. Prin 
sprijinul material și asistența 
tehnică pe care o vom asigura 
gospodăriilor populației recolte
le la hectar vor crește cu 4 000 
kg, o cantitate deloc negli
jabilă. care va intra in fon
dul de consum zilnic al aces
tora. Se va extinde, de aseme
nea, suprafața de micro-solarii, 
prin punerea la dispoziție a ma
terialelor de construcții necesa
re — lemn și folie de polieti
lenă — in curțile cooperatorilor, 
pentru producerea de legume 
timpurii.

Toate aceste măsuri vor con
duce nemijlocit la mai buna 
aprovizionare a populației din 
județul Iași cu legume, urmă
rind in paralel și dezvoltarea 
sectorului de industrializare, de
pozitare și conservare, prin spo
rirea capacităților actuale de 
prelucrare cu circa 5 000 tone. 
Pe raza consiliilor intercoopera- 
tiste se vor crea centre de pre
lucrare primară a legumelor, 
astfel ca potențialul actual al 
bazei tehnico-materiale să fie 
folosit mai eficient, sporind fon
dul de marfă cu încă 40—50 la 
sută, prin forțe proprii și posi
bilități locale.

mai mult, nici nu puteam să le 
am deoarece nu mi-ar fi folosit 
la nimic in meseria mea de 
strungar. Erau scule de meca
nic. Inventarul întocmit și 
semnat de factorii răspunză
tori pe baza căruia s-a aprobat 
lichidarea dispăruse și în locul 
lui s-a găsit un altul, evident 
fals, întocmit și semnat de 
magazinerul autobazei. Am 
făcut o contestație pe care am 
inaintat-o Comisiei de jude
cată a I.T.B.. dar nu am primit 
pină in prezent nici un răs
puns".

PENTRU VERIFICAREA ȘI 
ELUCIDAREA PROBLEMELOR 
SESIZATE DE DV.. AM IN
TERVENIT LA ÎNTREPRIN
DEREA DE TRANSPORTURI 
BUCUREȘTI.

Tovarășul director al între
prinderii, ing. Dumitru Stoian, 
ne-a comunicat că în urma ve
rificărilor efectuate s-a consta
tat că cele sesizate de dv. sînt 
întemeiate. într-adevăr. după 
încorporare vi s-a imputat suma 
de 532,30 lei, reprezentind lipsa 
unor obiecte de inventar. In
ventarul personal, pe baza că
ruia vi s-a făcut imputarea, a 
fost denaturat de fostul maga
ziner Fătulescu Dumitru, care 
a fost cercetat penal pentru 
lipsă în gestiune. Comisia de 
judecată din cadrul I.T.B. — 
Exploatare, Transport Autobuze 
— a admis contestația dv. și a 
anulat decizia de imputare. De
bitul a fost anulat, iar suma 
respectivă reținută din dreptu
rile neridicate v-a fost expe
diată prin mandat poștal.

DOMNIȚA VĂDUVA

In județul NU POT DA VINA PE
Gorj , CONSTRUCTORI, CÎTÂ VREME

NU S AU STRĂDUIT SĂ I GĂSEASCĂ!
La finele acestui an ar fi tre

buit să fie date in folosință, in 
județul Gorj, 17 cămine munci
torești pentru tinerii nefamiliști, 
totalizind 4 671 locuri. Dacă avem 
in vedere faptul că un număr 
de 5 cămine (1 367 locuri) au 
termenele demult expirate, 
nerealizările la construcția aces
tor obiective sint de mai mult 
de 25 la sută. Ceea ce înseamnă 
foarte mult, ținind seama de 
nevoile urgente ale unor între
prinderi noi sau ale unor mari 
unități, care n-au reușit să re
zolve corespunzător problema 
cazării tinerilor muncitori. Cau
zele invocate de factorii respon
sabili sint multe și in speță a- 
celeași pretutindeni. Nu ne vom 
referi la ele pentru că, in fond, 
toate conduc la una singură, care 
indică gradul de preocupare 
pentru realizarea acestor obiec
tive sociale. Cum este această 
preocupare, așa este și stadiul 
construcției căminelor respective. 
Și cel mai bine se vede la fața 
locului.

Pe șantierul căminului, cu 230 
locuri, al întreprinderii de pro
duse refractare „Unirea” din Tg. 
Jiu se lucrează la finisarea 
grupurilor sociale, la turnarea 
pardoselilor in camere și pe co
ridoare. Volumul lucrărilor ră
mase de executat este redus, dar 
ritmul, relativ scăzut, este de
terminat de gradul lor înalt de 
complexitate, de lipsa unor mun
citori calificați. Dorința și stră
duința celor 22 de constructori, 
prezenți pe acest șantier, de a 
face totul la nivelul cel mai ri
dicat al calității sint evidente. 
Căminul arată de pe acum a fi, 
fără nici un dubiu, dintre cele 
mai reușite și corespunzătoare 
obiective de acest fel. Dacă arată 
astfel, aceasta se datore ște in

Sesiune de comunicări 
tehnico-știiniifice 

a tinerilor cercetători 
și specialiști 

din viticultură 
și vinificație

Ieri a început la Ploiești, 
in organizarea Comitetului 
Central al U.T.C. și Acade
miei de Științe Agricole și 
Silvice a R.S.R.. sesiunea 
de comunicări tehnico-știin- 
țifice a tinerilor cercetători 
din viticultură și vinificație 
pe tema „Probleme actuale 
și de perspectivă in cerce
tarea și producția vini-viti- 
colă“. Desfășurată sub de- 
vua ..Tineretul — factor activ 
in realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științificew. 
sesiunea a prilejuit pârtiei- 
panților — tineri cercetători 
de Ia Institutul de cercetări 
pentru viticultură și vinifi
cație Valea Călugărească, 
de la stațiunile de cercetări 
viticole Greaca — județul 
Ilfov, Murfatlar — Con
stanța, Blaj — Alba, stu
denți și cadre didactice de 
la institutele de invățămint 
superior agricol din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Craiova 
și Galați, tineri specialiști 
din unitățile de producție 
vini-viticole din județul 
Prahova precum și elevi ai 
Liceului agro-industrial din 
Valea Călugărească — să 
audieze 24 de referate și 
comunicări științifice referi
toare la programul național 
de dezvoltare a viticulturii 
și vinificației in etapa ac
tuală și de perspectivă, la 
posibilitățile îmbunătățirii 
valorii agro-productive a 
soiurilor de viță roditoare 
prin selecție și crearea de 
soiuri noi.

în încheierea primei zile, 
tovarășul Dionisie Balint, 
președintele Consiliului ti
neret sătesc al C.C. al U.T.C. 
a vorbit despre : „Activita
tea de creație științifică și 
tehnică a tineretului din 
agricultură, componentă ma
joră a problematicii organi
zațiilor U.T.C. de la sate, 
parte integrantă a întrecerii 
„Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului re
voluției tehnico-științifice". 
Cea de-a doua zi a progra
mului cuprinde vizite la 
Institutul ele cercetări vini- 
viticole, Liceul agro-indus- 
trial și întreprinderea agri
colă de stat din Valea Călu
gărească, unde vor avea loc 
discuții și schimburi de ex
periență cu tineri specialiști 
și cercetători, cu organiza
țiile U.T.C.

DAN VASILESCU

EFORT MINIM - 
RANDAMENT 

MAXIM I
Curat, economic, rapid 
— fierul de călcat elec
tric. Magazinele și raioa
nele specializate ale CO
MERȚULUI DE STAT 
vă pun la dispoziție 
spre alegere, diverse ti
puri de fiare electrice de 
călcat, dintre care vă re

comandăm : 
• fierul electric de călcat MUREȘ cu cordon dee

alimentare detașabil. Prețul 84,50 lei ; %
• fierul electric de călcat TERMOSTATIC, eu 

termoregulator care reglează consumul de 
energie. Are sistem optic de semnalizare. Cor
donul de alimentare este fix și are suport dc 
așezare încorporat. Prețul 140 lei;

fierul electric de caicai VOIAJ, deosebit de 
practic cu prilejul deplasărilor. Are un con
sum de energie redus și este prevăzut cu su
port de așezare detașabil. Prețul 100 lei ;

• fierul electric de călcat ELEGANT, cu suport 
de așezare încorporat și cordon de alimentare 
fixat. Preț 120 lei.

cea mai mare parte tovarășului 
inginer Constantin Enăștescu, 
directorul întreprinderii, care s-a 
preocupat permanent de asigu
rarea condițiilor de lucru. Nu 
erau suficienți zidari, a trimis in 
sate să-i caute. Cind a fost ne
voie de geamuri, a intervenit 
direct la întreprinderea furni
zoare din Scăieni. Pentru var și 
cărămidă a apelat la Combina
tul de lianți și azbociment Bir- 
sești. „A fost destul de greu, ne 
mărturisește. Noi nu sintem spe

CĂMINELE PENTRU TINERET
cializați pe construcții de blocuri. 
A trebuit să facem eforturi. Pen
tru frecat mozaicul am luat la 
rind toate întreprinderile din 
oraș, pină am găsit o mașină de 
șlefuit. Nu avem nici specialiști 
pentru montat linoleumul in ca
mere. Am convenit cu Șantierul 
4 să-mi dea zilele astea o echi
pă". Prezența zilnică pe șantier 
a directorului întreprinderii este 
un exemplu mobilizator și un 
factor hotăritor pentru constru
irea căminului de la „Unirea". 
Atit constructorii, cit Și munci
torii din fabrică, tineri și virst- 
nici. care participă in orele libe
re la lucrări, sint ferm hotâriți 
să predea la cheie, in a- 
cest an, căminul respectiv. „De 
pe acum, ne spune Dumitru Si- 
taru, secretarul comitetului 
U.T.C., se știe cine va fi repar
tizat in cămin. Tinerii, după cum 
au activat pe șantier, au inceput 
să se grupeze deja cite patru. O 
parte din camere au fast adapta
te pentru găzduirea tinerelor fa
milii. Tot in cămin vor fi cazați 
și muncitorii de la mina Viezu- 

spout • spom
Tragerile la sorți pentru 

„Cupele Europene1* la baschet
La Mtinchen a avut loc tragerea la sorți a grupelor sferturilor 

de finală din cadrul competițiilor europene intercluburi de baschet, 
fază in care sint calificate și trei echipe românești. în „Cupa cam
pionilor europeni- — feminin, echipa LEJ.S. București a fost re
partizată in prima grupă, alături de formațiile Geas Sesto San 
Giovanni (Italia), Sparta Praga și Akademik Sofia. In primul joc, 
Ia 13 ianuarie 1977, baschetbalistele românce vor întîlni în deplasare 
formația Sparta Praga. în „Cupa Cupelor" — masculin, Steaua 
București a fost repartizată în grupa B, alături de echipele Juven- 
tud Badalona (Spania), A.S. Villeurbanne (Franța) și Forst Cantu 
(Italia). Echipa Steaua va susține primul meci pe teren propriu, 
la 12 ianuarie, cu formația italiană Forst Cantu. Primele două cla
sate se califică pentru semifinale (la 9 martie). în sfîrșit, în „Cupa 
Liliana Ronchetti" echipa feminină Rapid București va evolua în 
grupa C. împreună cu formațiile C.S. Toulon (Franța) și Spartak 
Leningrad. în primul joc, la 12 ianuarie, baschetbalistele românce 
vor juca în deplasare cu echipa S.C. Toulon. Prima clasată din 
fiecare serie se califică pentru semifinale.

meridian

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL „C. TĂNASE” 
prezintă în zilele de 9, 10 decembrie, ora 19,30 la 

SALA PALATULUI R.S.R.

CAVALCADA COMEDIEI

retrospectivă umoristic-muzicalâ de PUIU CALINESCU, muzica 
de RADU ȘERBAN

cu PUIU CALINESCU

NAE DINICĂ. AURORA ROMAN, MIȘU STOENESCU, DODU 
IONESCU, POP ADRIAN, SANDY PATRAȘCU, COCA BERCEANU, 

MIHAI DIACONU, MARIA ROTARU

Vor cinta : JEAN PAUNESCU, GEORGE BUNEA, EVA KISS

Invitați în spectacol : FRAȚII DOLANESCU : Ion, Titi și Nicolae 
In reprezentație : STELA POPESCU, ȘTEFAN BĂNICA, ION Dl- 

CHISEANU, ILEANA SĂRĂROIU

Regia artistică : BITU FĂLTICINEANU

roiu, rezolvindu-se Și problema, 
destul de importantă, a stabili
tății forței de muncă la acest 
punct de lucru". Mobilierul este 
deja transportat in cămin fiind 
pregătit pentru amenajarea ca
merelor.

Căminul de la C.P.L., al cărui 
termen de scadență se apropie, 
se află, de asemenea, in stadiul 
finalizării. „Ieri, ne confirmă zi
darul Constantin Nistor, au fost 
aduse cantități suficiente de ni
sip și ciment. Acum se descarcă 

și plăcile din BCA pentru plafo
nul etajului I. Ne trebuie doar 
macaraua să le montăm". Deși, 
lucrările in ultima vreme au fost 
accelerate, ele puteau să se afle 
acum in stadiul final, dacă și 
conducerea combinatului ar fi 
insistat să primească mai din 
timp aceste materiale, dacă ar fi 
luat măsuri să se închidă încă
perile pentru asigurarea condiți
ilor de lucru pe timp friguros.

Un obiectiv asemănător cu cel 
de la C.P.L. (112 locuri) are în 
plan, încă din 1975, și întreprin
derea de sticlărie-menaj Tg. Jiu. 
Nu s-a făcut in 1975, nu se va 
face nici anul acesta. Cind 
scriem aceste rinduri, ar fi tre
buit să-i însoțim pe tinerii sti
clari la instalarea in noua casă. 
Dar noua lor casă, deocamdată, 
nu există decit in hirtii. Iată ce 
se menționează intr-o situație 
recentă, la Comitetul județean 
Gorj al U.T.C. : „Lucrarea nu a 
fosț admisă la finanțare, deoare
ce constructorul — I.J.C.M. Gorj 
— nu semnează contractul de 
antrepriză, pentru că nu are po

care a totalizat 6 puncte. For
mația română Dinamo Brașov 
s-a clasaț pe locul doi, cu 4 
puncte, fiind urmată de echipele 
Chemie Premnitz — 2 puncte și 
Dynamo Berlin — zero puncte.

In ultimul meci, handbaliștii 
de la Dinamo Brașov au întrecut 
cu scorul de 27—22 (16—11) for
mația Dynamo Berlin.

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Buenos Aires, con
țină pentru „Marele Premiu 
F.I.L.T.", a fost ciștigat de 
Guillermo Vilas. In finală, cam
pionul argentinian l-a învins în 
trei seturi, cu 6—2, 6—2, 6—3, pe 
jucătorul chilian Jaime Fillol. 
Este pentru a patra oară conse
cutiv cind Guillermo Vilas 
termină învingător in acest con
curs.

Sport pe micul ecran
MARȚI, 30 NOIEMBRIE, 

de la orele 17,05, baschet: 
Steaua — Dinamo, derbiul 
campionatului diviziei A, 
transmisie directă din Sala 
Floreasca. MIERCURI, 1 
DECEMBRIE, de la orele 16, 
fotbal: Progresul — Dinamo, 
traiîsmisie directă de la Sta
dionul „23 August". în pau
ză, selecțiuni din meciul 
Rapid — Sportul studențesc. 
VINERI. 3 DECEMBRIE, la 
orele 17,40 (programul II), 
„Șahul: sport, artă sau știin
ță?" — un film cu campio
nul mondial Anatoli Karpov. 
De la orele 22,30, „Cupa in- 
terviziunii" — gimnastică 
modernă, transmisie de la 
Moscova. SÎMBĂTA, 4 DE
CEMBRIE, orele 14: retro
spectivă în imagini „Patinaj 
artistic 1976" (I — Campio- 

sibilități de execuție în acest an". 
Tot astfel justifică și directorul 
întreprinderii amintite, tovară
șul Nicolae Cindea. „Dacă sem
nează I.J.C.M. contractul, se 
arată dinsul gata să pornească 
la lucru, facem noi fundația, a- 
ducem noi materialele...".

De ce nu semnează construc
torul ? „Prima documentație — 
ne explică tovarășul Ion Andrei, 
directorul I.J.C.M., au trimis-o 
in 8 iulie a.c. La obiecțiunile 
noastre, aduse la cunoștință la 
24 ale aceleiași luni, n-au da1 
nici un răspuns. Dacă documen
tația era făcută la începutul 
anului, căminul ar fi fost termi
nat". Dar așa, căminul de la 
„Sticla" nu va mai fi cuprins 
nici in planul pe anul următor 
al Întreprinderii județene de 
construcții-montaj Gorj. Din cele 
două răspunsuri pot fi deduse 
ușor motivele.

Tot la cota zero a construcției 
și a preocupărilor se găsește și 
căminul, cu 272 locuri, al. între
prinderii de articole tehnice din 
cauciuc și cauciuc regenerat, 
care ar fi trebuit să fie locuit de 
către tinerii acestei noi unități 
economice încă din luna septem
brie a.c. Dar, pentru că lucrarea 
este „prea mică" pentru 
TCMRIC București, ca să se de
plaseze aici, constructorii săi au 
renunțat s-o mai execute. Ascul- 
tind și opiniile tinerilor din a- 
ceste ultime unități sintem de a- 
cord cu ei că exemplul celor de 
la „Unirea" sau C.P.L. — care 
și-au construit locuință în regie 
proprie — poate fi urmat cu bune 
rezultate $i de către ei. Numai 
conducerile acestor unități nu 
s-au decis încă. E cazul s-o facă 
cit mai urgent.

V. RĂVESCU

JUDO Campioana 
desemnată

pe linia de sosire
Cîștigătoarea ediției 1976 a 

diviziei naționale de judo a 
fost cunoscută, după un pa
sionant „maraton." sportiv care 
a reunit pe toate cele 12 com
petitoare în aceeași sală de 
concurs, Dinamo, din Capitală. 
•Așadar, spectatorii au avut pri
lejul să urmărească o suită de 
meciuri viu disputate în. care 
protagoniștii au folosit o gamă 
variată de procedee tehnice cu- 
legînd aplauze la „scenă des
chisă". Au fost partide cu 
miză, ce aveau să desemneze 
campioana pe acest an și cele 
două formații care urmau să 
părăsească prima divizie. De
altfel, majoritatea meciurilor 
s-au încheiat cu rezultate strîn- 
se : Olimpia București — Ni- 
tramonia Făgăraș 3—3, Univ. 
București — „U" Cluj-Napoca 
3—3, Constructorul Miercurea 
Ciuc — Poli Iași 3—3.

în meciul derbi — ultimul al 
etapei finale — s-au întîlnit 
formațiile Dinamo București și 
Dinamo Brașov, clasate pe pri
mele două locuri și care se 
aflau la egalitate de puncte : 
10. _ Această întrecere, decisivă, 
a început sub semnul unui e- 
chilibru de forțe, oferind un 
spectacol sportiv plăcut, cu ac
țiuni de atac și contraatac di
namice. Cu o pregătire fizică 
și tehnică superioară, compo- 
nenții echipei din Ștefan cel 
Mare. conduși de antrenorul 
Gh. Donciu, au obținut victoria 
cu 4—2, intrînd în posesia tri- 
courilor de campioni. Medalia de 
bronz a fost cucerită de tînăra 
formație C.S.M. Borzești, iar pe 
locul 4 s-a clasat Constructorul 
Miercurea Ciuc. Au retrogradat 
echipele Poli București și Poli 
Iași.

M. LERESCU

natul european de la Gene
va). Orele 18: „Cupa inter- 
viziunii" — gimnastică mo
dernă, transmisie de la Mos
cova. Orele 23,30: în emisiu
nea săptăminii sportive: me- 
siul de box Perico Fernandez- 
Giancarlo Urai, pentru titlul 
european la categoria ușoară 
și cele mai frumoase goluri 
din meciurile de fotbal ale 
săptăminii. DUMINICA. 5 
DECEMBRIE, orele 18, hand
bal feminin: Universitatea 
Timișoara — P.U.C. Paris, 
meci în „Cupa campionilor 
europeni", transmisie direc
tă de la Timișoara. Orele 
22,50, în emisiunea telesport: 
evenimentele interne ale zi
lei și retrospectivă „Patinaj 
artistic 1976" (II — Probele 
olimpice de Ia Innsbruck).

„Ridicați-vă, 
vine 

profesorul!“ 
(Urmare din pag. I) 

tul diriginte al clasei. In 
oraș, oamenii nici nu-i mai 
spuneau pe nume, decit 
simplu, așa cum se învăța
seră de-o viață : profesorul. 
Și cu toate că de-acum mai 
erau mulți profesori aici, 
nu se făcea niciodată con
fuzie pentru că „profesorul 
de românească" era o per
sonalitate unică, distinsă și 
impunătoare, în fața căruia, 
cînd trecea pe stradă, lu
mea se înclina respectuoasă. 
A intrat profesorul in cla
să, și cu vocea lui puțin 
tremurătoare a spus : „Bună 
ziua, domnilor elevi. Vă rog 
să luați loc". A început apoi 
să facă apelul. Mulți lip
seau, iar cei care lipseau nu 
mai erau. Unul dintre ei 
fusese constructor de avi
oane, printre primii din 
lume, și s-a prăbușit cu apa
ratul său prin 1913, undeva 
la Cîmpina. Altul fusese că
pitan și a murit în fruntea 
regimentului său la Mără- 
șești. Altul ajunsese general 
și a murit douăzeci și șase 
de ani mai tirziu, la Turda, 
pentru eliberarea Transil
vaniei. Altul plecase volun
tar să apere republica spa
niolă și a fost înmormîntat 
Ia Toledo. După ce s-a ter
minat apelul, profesorul a 
spus : „Astăzi, prieteni, vom 
vorbi la limba românească, 
despre... Dar despre cite 
n-am putea vorbi acum, 
cînd clopoțelul e așteptat să 
sune de sfîrșitul orei". Foș
tii elevi se ridicau pe rind 
și se prezentau, spunînd, nu 
fără sfiiciune, nu fără tea
ma de-a părea lipsiți de 
modestie, cum au reușit in 
viață. Fostul șef al clasei 
era acum înalt demnitar de 
stat, alții trei erau acade
micieni, doi erau profesori 
universitari, doi, generali în 
rezervă, unul, scriitor cu re
nume. Vorbeau atenți, cu 
glasul sugrumat de emoție, 
cu grijă pentru exprimarea 
limpede și elegantă așa cum 
Ie pretindea profesorul, își 
uitaseră rangul și titlurile, 
erau iarăși în fața profeso
rului lor, cu același adine 
respect. Elevii lui ajunse
seră departe, îl depășiseră 
cu mult, dar ei n-ar fi pu
tut crede acest lucru, nu se 
simțeau cu nimic superiori 
în fața celui care rămăsese 
același modest profesor de 
provincie aureolat de măre
ția și noblețea profesiei lui. 
Ii ascultă atent. Dar rangu
rile și titlurile lor nu-1 im
presionează ca ceva neaș
teptat pentru că profesorul 
îi cunoștea bine, știa ce 
educație le-a dat, știa cum 
i-a crescut și nici nu se aș
tepta la altceva. Marea lor 
reușită în viață a fost de pe 
atunci pregătită, cu sîrgu- 
ință și pasiune, de pe atunci 
programată, cu încredere, 
cu certitudine. Doar cite o 
undă imperceptibilă de 
mindrie străbatea adesea 
obrajii brăzdați ai bătrinu- 
lui profesor.

• Despre această sărbăto
rire, petrecută cu mai mulți 
ani în urmă, Ia care parti
cipasem ca licean în ultima 
clasă, își mai amintesc mulți 
oameni din acel orășel 
transilvănean. Și mai ales 
de profesor. Era de mult 
pensionar dar nu se putea 
despărți de clasă, de elevi și 
nici școala nu s-ar fi lipsit 
prea ușor de un astfel dp 
dascăl. S-a întîmplat însă 
ca un fost elev al său, me
diocru, să ajungă inspector 
cu invățămintul și l-a scos 
de la catedră. El nu s-a su
părat prea mult, a întrebat 
doar dacă nu s-ar găsi un 
alt post de „românească" pe 
undeva și i s-a oferit o ca
tedră într-un sat din munți, 
Ia vreo șaptezeci de kilo
metri de oraș. Se zice că 
profesorului i-au dat atunci 
lacrimile de bucurie. Aple
cat chiar în ziua aceea cu 
„mocănița" care transporta 
bușteni din codri și către 
seară a ajuns în sat. N-a 
mai coborît de-acolo. A mu
rit în clasă, Ia catedră, vreo 
cinci ani mai tirziu. Dar 
foștii Iui elevi și toți cei 
care l-au cunoscut mai vor
besc și astăzi despre el cu 
aceeași venerație. Și dacă 
într-o bună zi, printr-o mi
nune, ar reintra în clasa pe 
care a servit-o cu aleasă 
credință peste șaizeci de 
ani, un elev care ar pindi la 
ușă după ce clopoțelul va 
suna de intrare, ar spune 
simplu, netulburat și cu 
tot respectul : „Ridicați-vă, 
vine profesorul !".■
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