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„COMITETUL 
COMUNAL U.T.C.
ACȚIONEAZĂ...

„Avem tineri harnici, săritori, iar 
comitetul comunal U.T.C. a făcut to
tul pentru a pune eficace in valoare 
acest bun. De fapt, noi nu avem pe 
nimeni în comună care să nu lucre
ze, fiecare dintre cei 240 de utecișli 
dovedindu-se a fi o rotiță activă in 
angrenajul producției. N-am lansat 
nici o inițiativă de ecou dar tinerii 
noștri au participat cu cele mai bune 
rezultate peste tot unde a fost ne
voie : și la săpatul canalelor pentru 
drenarea apei și la recoltatul și trans
portatul producțiilor de porumb, sfe
clă de zahăr și furaje. Cit privește 
stilul de muncă al comitetului, cred 
eu că realizările îl subliniază de la 
sine : toți cei 7 membri și 2 supleanți 
constituind adevărate motoare propul

soare in antrenarea tinerilor din fer
mele, brigăzile sau echipele din care 
fac parte". Ne sorbise Eze
Stroe, secretar ui ccmitetulu; - rr.-c-i. 
Brădeanu, județul Buzău. Ztabe: „. 
permanent, siguranța cu care rostea 
frazele și precizia adreselor, fzcteje 
concrete așezate In dreptul numeior 
membrilor comitetului ne-eu dat spe
ranța posibilității de a prezenta o ex
periență. Iluzii— Aici, la Bradeacu. 
comitetul comunal U.T.C. nu s-a —_a- 
nifestat ca un inițiator si metalizat r 
al tinerilor in acțiunea de strirgere a 
recoltei.

GH. FECIORI

(Continuare in pag. a II-a)

Simbătă și duminică, elevii | 
an ieșit din nou la muncă | 
alături de cooperatori. de l 
lucrători din I.A.S.. de sa- ' 
larîații diverselor intreprin- j 
deri și instituții. Din mani- ‘ 
cipiul Deva s-au revărsat I 
spre Lanurile de porumb ale 
C.A.P. Soinas. LAX Sime- ! 
ria și I.A.S. Mintia 856 de e- i 
Ieri ai liceelor industrial, e- , 
■ergetic și de construcții și I 
ai școlii profesionale de coo- ! 
strocțiL Alți Jto. aparii- : 
niad liceului nr. 2. au dat 
o anină de ajutor centrnlm 
de legume si fructe La sor
tatul cartofilor. 1 2M de elevi 
drn Hunedoara si Căian au 
rispun* „prezent- la apelul 
făcut in fața lanurilor de | 
porumb ale fermelor Chitid 
Pretea. Unirea L.VS. Ha- 
țegt și Bireea TAA Sime-' 
rial, recoltiad citeva zeci de 
hectare.

Ia total, pe ogoarele jude
țului Hunedoara s-au aflat 
sâmbătă si dumiavă peste 
4 MO de elevi.
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NOPȚILE ALBE
ALE MECANIZATORILOR...

Raidul nostru l-am înce
put pe tarlalele fermei 
agricole „Glina" din 

cadrul I.A.S. Popești-Leor- 
deni intr-o zi obișnuită. Fur
nicarul de oameni umplea 
cimpul hărnicind la strînsul 
recoltei. 250 de studenți de 
la Academia de studii eco
nomice, facultățile de finanțe 
ți comerț interior, alți 120 de 
elevi ai școlii profesionale din 
comună, veniseră aici dis-de- 
dimineață să încheie culesul 
rădăcinoaselor, pătrunjel și 
morcov, început cu zile în 
urmă de colegi ai lor. Mii de 
tineri au muncit din răspu
teri, cu hărnicie și dăruire, 
smulgînd pămîntului cantități 
însemnate de roade. Cei pe 
care i-am întîlnit noi, înar
mați cu săpăligi și furci, a- 
jutați de tractoare dotate cu 
mijloace de dislocare, înce
puseră, deja, acțiunea pentru 
realizarea normelor stabilite : 
cite 50 de kilograme pentru 
fiecare din ei. Deși condițiile 
sint grele datorită umidității

Virstnici sau tineri, muncitori sau saudemf 
elevi sau funcționari, in această dimineață 
au un singur țel : depozitarea a cit mai mult: 

cartofi

ridicate, a faptului că tempe
ratura este scăzută iar terenul 
compact, lucrările acanrezz. 
în ritm energic. Toți tineri: 
vor să-și îndeplinească p 
chiar să depășească normele, 
să adauge celor 60 de teme
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rea drm.-jec.:. Arunc, in cum
păna inwrării veniseră zece au

re pio.eștcană pentru a-i ajuta 
la transportul recoltei din cimp.

-..men: nu era o surpri
ză. Orășeni: au venit mereu in 
toam-.. a?-.-asta să-: sprijine pe 
ei. țăranii cooperatori, in bă
tălia ce o dau cu timpul pentru 
a depaz:’a fără pierderi recol
ta. Acum insă veneau zece au
tocamioane... Un singur trans
port și cinci vagoane de știuleți, 
product ia a zece hectare, era pu
să la adăpost. Ajutorul se do
rea cit mai rațional și avanta
jos pus in valoare. Coșurile se 
umplu și se golesc cu repeziciu
ne. După un ceas primele patru 
autocamioane au demarat greu 
sub povara porumbului iar Ilin- 
ca Florescu, Marin Stoicu, Ta- 
che Marinescu, Vasile Cazan și 
Vasilica Dinu își împart forțe
le pe la celelalte autocamioane. 
Pînă către 12 noaptea, cit s-a

ÂLitocâixiion 3 :*C3- 
lizat este trei curse. Porumbul 
ck pe 66 de hectare, de pe ulti- 
n»e> 60 de hectare, a fost 
transportat in pătuleie coopera
tive:.

I.ir.’ștea nopții e spartă de 
zgomotul tractoarelor, iar intu- 
nericul e străpuns de luminile 
farurilor. „Este a patra noapte 
de cind pregătim terenul și se
mănăm. ne spune inginerul Dinu 
Eftimie. președintele coopera
tivei agricole din Cocorești Colți. 
Ziua, tractoarele sint concluse 
de către cooperatorii-tractoriști 
și elevii din anul III. veniți in 
practică, ai școlilor profesiona
le de mecanizare, iar noaptea 
acționează titularii. Timpul e 
înaintat pentru semănat și noi 
ne străduim să dăm folosință 
maximă fiecărei clipe bune de 
lucru. Avansăm la semănat cu 
o cuteză zilnică de 50 de hecta
re. In două zile ale acestei 
toamne realizăm cit într-o săp- 
tămînă a anului trecut. Aș zice, 
e meritul mecanizatorilor, al lui 
Gheorghe Stanciu, Cristea Tă- 
nase, Ion Simion, Nicolae Radu, 
Nioolae Iordan și Nicolae Gheor
ghe, meseriași cu înaltă califi-

GH. BRAD

(Continuare în pag. a 11-a)

Nu este deloc surprinzător 
faptul că în universul de 
furnale, oțelării și oameni, 
universul cotidian al Hune
doarei, am întîlnit un om a 
cărui vîrstă numără 25 de 
ani. Nu este vorba de un 
simbol căutat. Nu, pentru că 
în momentul de față există 
generația Bumhești — Live- 
zenilor sau generația lui Au
gust 1944. Astfel există și ge
nerația anului 1947, cea din 
care face parte și loan Mica, 
lăcătuș de profesie, secretar 
al comitetului V.T.C. de la 
oțelăria Siemens — Martin 
nr. 2 din Hunedoara.

— Am aflat că sînteți unul 
dintre cei mai buni munci
tori din secție, șef de echi
pă și secretarul organizației 
U.T.C. din secție...

— Da, s-ar zice trei exis
tențe sau, mai degrabă, una 
singură. Pentru că toate 
converg spre același punct, 
spre aceleași semnificații. 
Toate contribuie firesc la îm
plinirea noastră umană.

Omul din fața mea vorbea 
rar, tărăgănat, de parcă ar fi 
adus cuvintele după el, așa

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a II-a)

I

Să stingem 

becurile 

risipei 

de curent!
La soare te poți uita, dar la ele ba !...

Desen de ȘT. CIOBOATA

SPORT DE MASĂ
într-un centru
muncitoresc

"I

• Fotbal — Etapa me
ciurilor nule.

I • Baschet — Bravo,
Novac I

| • Atletism — Unde 
. sînt outsiderii ?
• • Rugby — Pregătiri, 

pregătiri...
• Acțiunea noastră —

Poate deveni tenisul 
■ un sport de masă ?

11 JOACĂ, | 
10 000 SE UITĂ !\

Cunoaștem popularitatea de care se bucură sportul în rin- I 
dul cetățenilor de diferite categorii sociale și vîrste, după I 
cum tot atît de cunoscute sint valorile educative, efectele . 
pozitive pe care le poate avea practicarea diferitelor disci- I 
pline sportive. De aici atenția care se acordă sportului de ' 
masă din partea conducerii partidului și statului nostru. . 
Ce întreprind factorii responsabili pentru a face din sportul I 
de masă o realitate este întrebarea al cărui răspuns l-am 
solicitat din partea Comitetului orășenesc U.T.C., comite- > 
tului sindicatului de Ia Combinatul minier Bălan și comi- I 
telului orășenesc al sindicatelor. Am cerut, bineînțeles, și cî- 
teva păreri ale amatorilor de sport din acest centru munci- I 
toresc de la poalele Hașmașului Mare. Primul interlocutor | 
a fost tovarășul Acațiu Fiilop, președintele comitetului sin- . 
dical de Ia Combinatul minier, unitate care cuprinde a- | 
proape jumătate din populația orașului.

M. BORDA I

de NICOLAE IOANA

(Continuare în pag. a IlI-a) J
Am pornit de la o simplă 

nedumerire a tînărului 
Marian Gliga, mecanic 

de întreținere la Fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești : „Nu pot să-i înțeleg 
pe mulți dintre tovarășii mei 
de muncă cum pot trece 
indiferenți pe lingă becuri și 
tuburi de neon aprinse, ziua-n 
amiaza mare, care consumă 
curentul fără rost. Cred că 
fiecare dintre noi, pe la ca
sele noastre, n-am lăsa nici 
un bec să ardă degeaba...".

Lucru știut, energia electri
că, prin specificul ei, nu 
poate fi acumulată în condiții 
economice ; ea trebuie pro
dusă în momentul cerut de 
consumator. Micul comutator 
de acasă sau șalterul trifazic 
de uzină, trebuie doar cu
plat : lumina se aprinde, cu
țitul strungului începe să aș-

chieze metalul. Dar, lucrul la 
care aproape nimeni nu se 
gîndește, milioanele de ase
menea gesturi firești și nece
sare determină undeva, la un 
dispecerat național care echi
librează debitul de kilowați 
aruncați în liniile de distri
buție ale rețelei „aurului alb", 
probleme dintre cele mai 
complexe: necesarul, adică
cererea de curent, trebuie sa
tisfăcută în oricare din cele 
86 400 de secunde ale zilei. 
Se creează o curbă ascendentă 
a consumului care, începînd 
de la ora zero, prezintă suc
cesiv un gol de noapte, un 
vîrf de dimineață, un gol de 
zi și, în sfîrșit, un vîrf de 
seară care atinge cele mai

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a II-a)

0n redactor \ 

la o ședință 1 

de analiză /

A constata este puțin
A nu analiza este ineficace
A nu acționa este grav

) Este evident pentru oricine că primul element care atrage 
) la o carte este exteriorul. El cheamă privirile și oferă acea 
) voluptate rară bibliofilului. Ba, nu o dată se întîmplă în 
t cazul unui cititor mai puțin avizat să se crepdă că pe cîi 
) este de bine prezentată o carte, pe atit conținutul ei. 
) Grafica de carte la noi a evoluat mult in ultimul timp. 
) Față de cum se prezentau cărțile în urmă cu cîțiva ani atît 
ț în concepție cît și în alegerea tonurilor, cromatica, caracte- 
I rul de literă etc. Cărțile actuale pun în valoare bunul gust. 
I Acest lucru reprezintă un merit al celor care dirijează apa- 
) rițiile dar și al unor graficieni deosebiți de talentați, promo-
> torii unei grafici pline de acuratețe și prospecțiune. Aceste
> nume circulă, sînt trecute pe cărțile noastre, dar atenția care
> ar trebui să le-o acordăm este încă destul de minoră. Fas-
• cinați de propriile noastre cărți uităm că la acestea au par-
• ticipat în mare măsură și graficianul, că ei a fost acolo pre-
• zent, urmărind viziunea lirică respectivă și doar cu ajutorul
• lui poți să ispitești la început simțul cititorului. Desigur că în 
' prezent apar pe piață — din cauza dezinteresului unor fac- 
‘ tori sau a unor graficieni mai puțin înzestrați — volume ne-
> îngrijite, lucru care se face mai vizibil la volumele de versuri 
1 unde grafica are o mare importanță.
» Dar nu e mai puțin adevărat că pe coeficientul tehnic,
• lipsa unor materiale etc. rămîn în multe cazuri deficitare
• fanteziei, acurateței graficii. De obicei, atenția specialiștilor
• se îndreaptă spre lucrările autorilor a căror valoare este
• deja fixată. Dar dacă această atenție s-ar distribui renun-
• țindu-se la prejudecata după care numai edițiile costisitoare
• înglobează atributele frumosului ne vom da seama că de
• fapt bunul gust se poate aplica la orice carte. Ca și in cazul 
' operei, și aici concepția trebuie să depășească materialul, 
i Și în acest caz felul în care știi să așezi un punct sau o linie 
' pe o copertă contează imens, de el depinzind modul în carete 
, pricepi sau nu să „joci" spațiul. Dar pentru aceasta trebuie 
>« seînteie și nu numai rutina care se

cazul multor volume de versuri.
Se spune adesea că și cărțile au 

că ele au și unul grafic mai ales in
unui autor la prima apariție. Peste un timp, însă, cînd setruc- 
tura scriitorului respectiv a fost asimilată, este mai ușor de 
găsit formula grafică. Nu intîmplător există graficieni care 
și-au găsit cea mai bună expresie numai în cadrul unor 
autori. Dar o carte care nu te atrage, nu-ți produce acel 
șoc al noutății, și trebuie să recunoaștem că sînt multe de 
acest fel, oricît ar fi ea de bună rămîne handicapată mai 
ales dacă numele autorului nu spune încă prea mult citito
rilor. Deci, dacă așa cum spunea Blaga o carte este o 
„boală vindecată" este bine ca și din acest punct de vedere 
să ne gîndim la ea ca la o sănătate a spiritului.

face atit de evidentă în

un destin al lor. Eu cred 
situația unei cărți sau a

„Nu există nici o justifica
re"... „rezultatele anului nostru 
sîn.t cele mai slabe din faculta
te, la toți indicatori:", constată 
darea de seamă a biroului A.S. 
din anul III, cel mai numeros 
al Facultății de finanțe, A.S.E. 
Concret, care sînt aceste rezul
tate ? Promovați — 75 la sută. 
Dintre aceștia, 75 de studenți 
au absolvit anul II cu medii 
între 5 și 6, iar 32 au beneficiat 
de reexaminare. Media de pro
movare a scăzut în grupe pină

Ia 52 la sută. Cele mai multe 
restanțe au fost înregistrate la 
Matematică și (culmea !) la Fi
nanțe, adică la discipline de 
specialitate. Au apărut în toam
nă aceste rezultate asemenea 
unei calamități ce nu putea fi 
evitată ? Nu. încă după sesiu
nea din iarnă semnele erau din
tre cele mai proaste : 101 res- 
tanțieri la Contabilitate. Biroul 
A.S. a organizat o analiză, în a- 
dunările pe grupe studenții au

fost îndemnați să se prezinte la 
orele de consultații etc., adică au 
fost reamintite doar virtuțile u- 
nor remedii didactice, dar A.S. 
nu și-a exercitat, specific, prero
gativele de organizație care e- 
ducă. Și lucrurile au curs de la 
sine de vreme ce după sesiunea 
de vară numai 40 de studenți, 
rețineți, din 192, erau integra- 
liști ; 144 nu promovaseră 1—3 
examene, iar 19—4 pînă la 7 
examene ! Ce cauze pune în e-

vidență darea de seamă ? Lipsa 
de responsabilitate, dezinteresul 
față de propria pregătire, ma
nifestate acut prin nefrecventa- 
rea constantă a cursurilor și 
seminariilor, prin lipsa studiu
lui individual consecvent.

In actualul an universitar, 
trebuie s-o spunem, acest co-

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a II-a) s.
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AMPLE DESFĂȘURĂRI
I

A apărut

ERA SOCIALISTA

DE FORȚE TINERE
Revistă teoretică și social-politică ■ Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Anul LII 4 (lZțfltn 

DIN SUMAR :

(Urmare din pag. I)
care, care au lucrat cu un de
votament aparte, eroic aș pu
tea spune.

...Trei tractoare lucrau. Oprim 
in dreptul bornei kilometrice și 
citim localitatea : Movila Vulpii. 
Străbatem ogorul proaspăt pînă 
la tractoare. Cu piciorul. Doi 
dintre ei ne observă. Opresc. In
trăm în vorbă. Sînt de la I.A.S. 
Movila Vulpii și tarlaua în care 
se află ei e ultima suprafață 
propusă a fi însămințată toam
na aceasta. Au fețele trase de 
oboseală, de încordarea ce le-o 
pretinde activitatea de noapte 
la executarea unei lucrări atît 
de complexe și pretențioase, cum 
este semănatul griului.'

— Cit ai semănat în toamna 
aceasta, Ion ' Ciubotaru.1

— Apăi, numai vreo sută șap
tezeci de hectare, căci numai de 
vreo patru zile ani putut intra 
la semănat. Ploile ne-au

Nopțile albe ale 
mecanizatorilor...

încurcat mult in toamna aceasta.
— Cum adică 

sută șaptezeci 
Pentru. patru zile înseamnă 
medie deosebit de ridicată.

-L Da, dar eu lucrez cu 
cuplu de două semănători...

Este o idee rit se poate de va
loroasă : cuplul de două semă
nători S,U. 29 tractat de către 
un tractor U-650. O idee care, 
în cazul I.A.S. Movila Vulpii a 
însemnat încheierea semănatu
lui la grîu în numai șase zile, cu 
o economie la carburanți și lu-

„numal vreo 
de hectare* ?

o

un

debrifianțl de peste zece mii 
lei. Merită preluată șl generali
zată îndeosebi în zonele mari 
cultivatoare de grîu.

...La cooperativa agricolă din 
Băicoi, în punctul „Boereasca" 
mecanizatorii Gheorghe Semă- 
noiu și Eugen Puiu semănau 
sub directa supraveghere a in
ginerului Ion Constantin. Man
talele îmblănite, căciulile pe 
urechi și mănușile îi protejau 
de frigul ce se lăsase. Este a 
patra noapte de cînd se lucrea
ză fără Întrerupere. Ritmul

muncii a permis unității să de
pășească 700 de hectare însămîn- 
țate din cele 960 planificate. „E 
obositor, dar pentru odihnă ne 
rămîn suficiente zile pînă la pri
măvară, ne spunea Gheorghe 
Șerbănoiu. Acum ne preocupă 
lucrările astea pe care vremea 
potrivnică le-a amînat atît 
mult*.

Secvențe din activitatea 
noapte a mecanizatorilor și 
operatorilor din titeva unități 
prahovene care redau bărbăția 
cu care acești oameni dau bă
tălia pe frontul lucrărilor — 
imperativ ale acestei campa
nii de toamnă. Sint cîțiva din
tre cei peste 30 000 de tineri care 
semnează cu eroism in această 
carte a muncit Prin dăruirea 
lor, prin efortul cheltuit ei asi
gură inmagazinarea ultimelor 
cantități de recoltă, pun bazele 
viitoarelor unduiri de aur din 
cimpit

de

de
co-

Octombrie 1917 — începutul unei noi epoci Istorice ; Mihai 
Diamandopol : Imperative In activitatea de investiții ; Paul 
Constantinescu : Sistemele Informatice In procesul conducerii ; 
Nicolae Lotreanu : Natura umană — Între doctrină și concept ; 
George G. Potra : Organizația Națiunilor Unite — realități șl 
cerințe.
DIALECTICA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE : Ion 

Iuga, Marin Nedelea : Contradicțiile în dinamica vieții sociale; 
Teodor Brateș : O viziune de sistem In conducerea planifi
cată

CONSULTAȚII, Sergiu Tamaș : Știința conducerii societății 
socialiste

CREAȚIA LITERAR-ARTISTICA. M. Beniuc : Onoarea de scrii
tor ; Al. Oprea : „Marele roman*.

ANCHETA SOCIALA. Mihai Stoian : Cine pleacă T Cine că
mine ?

VIATA INTERNAȚIONALA. Cristian Popișteanu : S.U.A. ; 
Bugete electorale.

DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MON
DIALA, Kenji Miyamoto : Partidul Comunist din Japonia, 
verificat într-o jumătate de secol de grele încercări.

ADNOTĂRI, Victor Vișinescu : O disciplină școlară prin exce
lență aplicativă solicită mai puțină teoretizare.-

CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, Z. Ornea : O lucrare despre statu
tul sociologiei literaturii.

90 de ani de la naștere

(Urmare din pag. I)

Iluzii pentru că la Brădeanu, 
comitetul n-a acționat niciodată 
ca un comandament al activi
tății desfășurate de către tineri. 
Iar secretarul nu-i cunoaștea 
nici măcar pe membrii comite
tului. (? !) După cum aveam 
să 
ziu, 
nu 
fost 
rile .
rativ al zilei cu inițiativele pro
prii, atractive, cuprinzătoare și 
eficace ; bilanțul muncii depuse 
într-o perioadă cu ambiția de 
autodepășire, experiența proprie 
cu experiența altora. De cele 
mal multe ori secretarul singur 
a hotărît ce să se treacă in 
planul de acțiune, ce să se ra
porteze ca înfăptuire. I-a ocolit 
pe tineri și cînd ar fi trebuit 
să-i consulte șl cînd ar fi tre
buit să-i mobilizeze la acțiunile 
inițiate in sprijinul producției, 
al urgentării executării unei 
lucrări sau alteia- Așa se șl ex
plică „pierderea pe drum", nu
merică. a șase membri ai co
mitetului care, deși există în 
comună — unii dintre ei fiind 
chiar și în comitetele U.T.C. pe 
cooperativă sau pe sate — nu 
mai figurează pe agenda secre
tarului comitetului comunal 
U.T.C. Iar cîțiva dintre cei pe 
care dinsul „se bizuie", susțin 
că „n-au fost mandatați de or
ganizație cu asemenea răspun
deri*, sau că „deși n-au fost la 
ultimele cîteva ședințe de comi
tet au aflat ce s-a discutat acolo 
de la prietenii pe care i-au tri
mis să le țină locul*. Forma
lismul împins la limita 
maximă 1

Am fost în cîmp și in sat 
printre tineri. Mai bine de o 
oră l-am căutat pe uteclști 
printre cei trei sute șl ceva de 
membrii cooperatori aflați la 
recoltatul sfeclei de zahăr. 
Abia am găsit 3 (trei !). Pe Ma
ria Baciu, Aneta Prună și Ele
na Militaru. Alții nu mal erau... 
I-am

ne convingem mai tîr- 
pe masa sa de lucru 

s-au aflat, cum ar fi 
firesc, față-n față sollcită- 
producțiel devenite impe-

colmatarea canalelor de scurge
re a apelor de pe suprafețele 
unde băltea. în zadar... 17 
kilometri de canale fuseseră 
realizate fără participarea ti
nerilor. Ne-a declarat-o tova
rășul Constantin Hărpatete, 
președintele cooperativei agri
cole. Ne-am oprit la însilozări. 
Dar nici aici nu l-am întîlnit pe 
tineri în acea organizare de
scrisă de secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Cîțiva băieți la

de toamnă, la problemele eco
nomice ale satului In general ’ 
„La noi se vorbește mult și se 
face puțin, este de părere Floa
rea Drugea. Nu se manifestă 
interes pentru problemele tine
rilor. Se susține că eu aș fi 
membră a comitetului, dar nu 
sint 1 Organizația nu m-a ales ! 
Apoi, mi se pare absurd să a- 
corzi atît de puțin interes față 
de problemele care-i frămln- 
tă pe tineri țin de calificarea

„COMITETUL
COMUNAL U.T.C
ACTIONEAZA...

5

u

căutat la săpatul șl de-

PETRU NICOLAE : „...eu 
parcă am obosit muncind pe 
linie de organizație, nu mai 
am răbdare, mintea nu-mi 
mai naște idei, inițiative, ac
țiuni interesante".

( Urmare din pag. I)

lectiv studențesc a debutat în 
același „stil*. In săptămînă ce 
a precedat adunarea A.S., anul 
III a înregistrat un nou „cel 
mai slab* din întreaga facultate, 
la frecvență. Adunarea însăși 
s-a desfășurat pe un fond de 
indiferență și necomunicare.

Dar, să revenim pentru a afla 
și alte cauze, întrucît sînt în-' 
tr-adevăr unele aspecte care 
arată neputința asociației din an 
de a interveni eficace, prin mij
loace proprii, pentru a facilita 
un climat propice activității stu
dențești susținute. Și iată că 
biroul A.S. completează șirul 
cauzelor acuzînd responsabilii 
de grupă neconștiincioși și auto- 
criticîndu-se pentru necontro- 
larea acestora. Adică,, este inse- 
riată printre cauzele prioritare 
lipsa unui gest administrativ. 
Ce dovedește această viziune ? 
Mai întîi, lipsa de străduință 
din partea A.S., a biroului de 
an, de a pătrunde prin, analiză 
cauzele reale (pentru a găsi și 
soluțiile optime) care au deter
minat și alimentează în conti
nuare situația creată ; deci, de 
a cunoaște perfect pe fiecare 
student 'și tot ce preocupă sau 
nu întregul an. Apoi, neprice
perea sau ezitarea în a adopta 
o atitudine particulară, dar ac
tivă, față de fiecare situație și 
fiecare student în parte. Ceea 
ce este tocmai la îndemîna bi
roului A. S., este tocmai datoria 
sa.

Trebuie să adăugăm faptul că 
răspunzător pentru această si
tuație este declarat și reprezen
tantul studenților în consiliul 
profesoral. Fără nici o motiva
ție. fără o justificatoare, în ace
eași modalitate constatativă ca
racteristică întregii dări de sea
mă, lipsită de forța de a pune 
în evidență multitudinea de 
„probleme* existente în soațele 
Informațiilor și datelor cifrice, 
încercăm să ne explicăm în ce

atelaje și alți cinci la tocătoare, 
la vîrfuit togurile de coceni și 
la acoperitul silozurilor. Cei 
mai mulți, aproape o sută, se 
aflau la recoltatul porumbului 
lucrat în acord global de către 
părinții lor. Nimeni nu partici
pase la vreuna dintre acțipnile 
despre care ne vorbise tovară
șul Ejne Stroe, nici la recoltatul 
porunîbului de pe suprafețele 
lucrate, pînă atunci, de bătrîni 
sau de cei ce erau în situația 
de a nu mai putea participa la 
muncă, nici la acțiunile de sea
ră privind eliberatul terenuri
lor, nici la transportatul pro
ducției.

Cum se explică o astfel de 
inaderență a acțiunilor gîndite 
de comitetul U.T.C. la proble
mele stringente ale campaniei

lor, de integrarea într-un sector 
unde să muncească mai eficace, 
să cîștige mai bine : de ocupare 
în chip plăcut a serilor și dumi
nicilor. Nimeni însă din comi
tet nu-i întreabă, dar toți cei 
aleși hotărăsc în numele lor. Eu 
cred că n-ar trebui să înțeleagă 
faptul că aleși fiind în comitet 
au un asemenea drept...*. Fireș
te că nu. Dar să consemnăm și 
alte răspunsuri. „Eu cred că a- 
ceastă inaderență se explică 
prin lipsa noastră de interes 
față de munca de organizație, 
mărturisește Petre Nicolae,
membru al comitetului. De 
pildă, eu parcă am obosit mun
cind pe linie de organizație, nu 
mai am răbdare, mintea nu-mi 
mai naște idei, inițiative, 
țiuni interesante. Și apoi,

ac- 
am

acum șl alte obligații. Faptul că 
Îmi fac casă nouă m-a împiedi
cat sâ mai pot participa activ 
la ședințele de comitet*. Cate
goric în răspunsuri tovarășul 
Petre Nicolae. De ce n-a spus 
acest lucru șl uteciștllor ? „Sîn
tem șl noi ocupați cu ale noas
tre, căci nimeni nu ne iartă dacă 
nu ne rezolvăm la timp sarci
nile de serviciu, ne spunea 
Cecilia Nedelcu, Iocțiitoarea 
secretarului comitetului comu
nal U.T.C. Iar tinerii știu ei ce 
au de făcut chiar dacă nu le 
spunem noi*. Optica pare cel 
puțin curioasă și acest mod de 
a gfndi explică faptul că C.N. 
n-a participat de mai bine de 
o jumătate de an la o ședință 
de comitet Cum de 1 s-a per
mis o asemenea indisciplină ? 
„Noi, membrii comitetului, nu 
prea-i cunoaștem pe tineri și 
nici sarcinile care stau în fața 
unităților economice*, este de 
părere și Ioana Berechet. Și, 
de fapt, cam aceasta este reali
tatea : la Brădeanu, membrii 
comitetului nu-i prea cunosc pe 
tineri și nici nu stăpînesc pro
blemele economice ale satului. 
Fapt ce se explică și prin aceea 
că doar trei membri (și suple- 
anți) ai comitetului (din 15) 
sînt membri cooperatori, cei
lalți fiind funcționari, cadre di
dactice etc. Iar formalismul în 
muncă, cultivat și prin frazele 
demagogice ale secretarului co
mitetului comunal al U.T.C., 
preocupat mereu să mascheze 
inactivitatea prin expresii în
vățate pe de rost, a constituit 
în fiecare moment obstacol de 
netrecut pentru inițiativa celor 
240 de uteciști din Brădeanu. Și 
toate acestea sub privirea liniș
tită a tovarășei Rodica Boboceâ, 
președinta consiliului tineret 
sătesc, care răspunde din partea 
biroului Comitetului județean al 
U.T.C. de organizația de aici. 
Fără îndoială, Conferința orga
nizației comunale U.T.C. va 
face o temeinică analiză a sti
lului de muncă defectuos al 
comitetului, același lucru va 
trebui, însă, să-1 facă și biroul 
comitetului județean.

AUREL VLAICU
pionier al aviației românești

Aurel Vlaicu face parte din 
legendă pentru că înainte de 
toate a devenit un erou al po
porului și pentru că, alături de 
Traian Vuia, și-a cucerit un 
loc de cinste printre valorile 
universale din domeniul avia
ției. Aceasta a determinat ca 
România să se înscrie printre 
națiunile cu tradiții de pionie
rat într-un domeniu care astăzi 
cunoaște o dezvoltare fabuloasă 
Iată pentru *ce U.N.E.S.C.O. a 
hotărît să aniverseze 90 de ani 
de la nașterea marelui patriot 
și fiu al poporului român.

Născut la 6 noiembrie 1882, 
într-un sat din Ardeal, la Bin- 
ținți, lîngă Orăștie, Aurel 
Vlaicu este primul copil al lui 
Dumitru și al Anei Vlaicu. încă 
de mic, arăta înclinații deosebi
te pentru mecanică și mecanis
me, fapt care uimea pe toți cei 
din jurul său. Atît în școala 
din satul natal cît și la cea din 
Orăștie își cîștigă, din acest 
motiv, prețuirea colegilor și 
dascălilor săi. Sub ochii lor ui- 

. miți el încearcă să înfăptuiască 
un „perpetuum mobile* și chiar 
dacă nu reușește, nu se descu
rajează, fiind sigur- că mai tîr- 
ziu va fi în stare să inîâptiJ- 
iască ceva mai concret șl per
fect științific. Pentru aceasta, 
după terminarea liceului hotă
răște să studieze ingineria me
canică. Este anul 1903 șl Vlaicu 
pleacă la politehnica din Miin 
chen unde se devotează în con
tinuare studiilor de aviație. Cu 
spiritul său ager Vlaicu reușeș
te să realizeze pe lîngă mode
le de avion, un elicopter 
două elice și un aparat
formă de umbrelă, tocmai for
ma parașutei de mal tîrziu. Ne- 
putînd să-și împlinească la 
politehnică visul de a construi 
un avion, Vlaicu se angajează 
la fabrica de automobile Opel 
din Russelshein dar nu primeș
te ajutorul scontat.

împins parcă de o chemare 
lăuntrică se întoarce la Bin- 
ținți unde construiește, împre
ună cu fratele său loan, un pla
nor. Ajutat de vînt și de flă
căii din satul natal reușește 
dună mal multe încercări să-și 
ridice aparatul în aer. Mult 
mai tîrziu, primind, cu greuta
te, sprijinul necesar din partea 
oficialităților vremii. reușește 
construirea avionului la Arse
nalul Armatei. La 29 noiembrie 
1910. după ce motorul sosit de 
la Paris este montat. Vlaicu în
cepe să ruleze pe Dămînt Pri
mul avion construit de un ro
mân pe pămintul României 
tronsformase în realitate.
Vlaicu nu se culcă pe 
victoriei șl continuă cu
succes seria zborurilor sale. In 
cele din urmă avionul se uzea
ză și este nevoit să se gîndească 
la construirea lui „Vlaicu-II*

pe care-1 realizează cu ajutorul 
Iul Spiru Haret la Școala de 
Arte și Meserii. Cu noul aparat 
participă, imediat, în august 
1911, la serbările de la Blaj, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea Astrei. Ur
mează un turneu aviatic trium
fal, în întreg Ardealul, 
care zboară la Iași cu
sărbătoririi a 50 de ani de 
înființarea Universității din lo
calitate. Faima lui Vlaicu trece 
granițele țârii, iar Ia Aspern, 
lingă Viena, la un mare concurs 
internațional, unde erau pre- 
zenți toți așii aviației, a adus 
patriei sale o glorie nepieritoa
re.

învechindu-se și acest al doi
lea aparat, dă semne de obo
seală, fapt care-1 determină pe 
constructor să se gîndească la 
realizarea lui „Vlaicu III*. Dar 
nu mai apucă să-l termine de
oarece la 13 septembrie 1913 își 
ia zborul pentru a nu se mai 
întoarce niciodată. încercase te
merar să treacă Carpații deoa
rece alți aviatori pe avioane 
străine erau gata să realizeze 
un asemenea record. Și Vlai
cu «.voia ca un avion românesc 
s£ t-traverseze primul Carpații. 
Din- nefericire el cade cu apa
ratul în apropiere de satul Bă
nești lîngă Cîmpina.

ION VADUVA-POENARU

cu 
sub

ENE STROE : „Avem ti
neri harnici, săritori, iar co
mitetul comunal U.T.C. a 
făcut totul pentru a pune 
eficace în valoare acest 
bun..."

ar fi trebuit să constea, concret, 
in acest an, rolul reprezentan
tului studenților în consiliul 
profesoral. Intre altele, poate 
pentru a aduce în acest consi
liu neliniștea reală, îngrijorarea 
molipsitoare, față de bilanțul 
care se anunța. De ce oare ar fi 
fost necesar ? Pentru că trebuie 
spus că decanatul a acționat ca 
un organism corect, care cons
tată și sancționează. Adică în 
limitele instrucțiunilor, fără a 
impulsiona, ajuta, declanșa din 
înseși litera și spiritul acestora 
o diversitate de pîrghii didac
tice și educaționale. Cum ar fi, 
de pildă, îndrumarea nemijlo-

A constata
cită. Astfel, după ce au 
trecut din anul I în anul 
II, unii studenți își caută, și a- 
desea găsesc în cazul unor co
lective indiferente, un „respiro* 
care se soldează cu o promo
vare, în cea mai fericită situa
ție, la limita periculoasă. Ajloi, 
ar fi de reținut cît de dăună
toare devine atitudinea excla
mativă în fața chiulului, ceea ce 
subliniază imperativul ca A.S. să 
urmărească activ și eficient în
deplinirea sarcinilor profesio
nale, cu o sancționare hotărîtă 
din partea colectivului a orică
rei tentative de abdicare de la 
îndatoririle studențești. Or, o 
asemenea atmosferă de exigen
ță, de neîngăduință față de aba
teri trebuie să fie promovată și 
cultivată perseverent de A.S.. 
față de fiecare student, în fie
care grupă, în fiecare an de stu
dii, în fiecare facultate. Insistăm 
asupra acestui aspect pentru că

FLOAREA
„Se susține că 
a comitetului, 
Organizația nu

DRUGEA: 
aș fi membră 
dar nu sînt! 
m-a alesI"

CECILIA NEDELCU: 
„Sîntem și noi ocupați cu ale 
noastre, căci nimeni nu ne 
iartă dacă nu ne rezolvăm la 
timp sarcinile de serviciu. Iar 
tinerii știu ei ce au de făcut 
chiar dacă nu le spunem noi".

Fr

re 
Dar 

laurii 
mult

la însăși adunarea citată mai 
sus, mulți studenți s-au expri
mat confuz, eronat în privința 
cauzelor care au generat situa
ția prezentată ; au incriminat 
factori lăturalnici ; alții au con
figurat o atmosferă propice 
inactivității și plafonării. Aici, 
cei mai buni studenți au puțin 
peste media 8 ; studenți care 
s-ar fi dovedit ei înșiși mai am
bițioși într-un alt climat, de mai 
mare exigență. Sînt studenți 
care se mulțumesc cu prea puțin 
față de posibilitățile existente 
— după cum și biroul Ă.S. pare 
că se mulțumește cu mai puțin 
de vreme ce remarcă „cu bucu
rie* numărul modest al acestor 
performeri de „peste media 8“ 
în anul lor. Dar ceea ce se 
poate reproșa biroului se ex
plică și prin carențele colecti
vului studențesc, după cum ceea 
ce este criticabil în anul de stu
dii își are izvorul și în deficien
țele muncii biroului A.S. Din
colo de aspectele profesionale, 
celelalte activități, cultural-edu
cative, obștești s-au menținut 
la limitele convenabile unui co
lectiv nepretențios. în această 
situație lipsește și orice încer
care de valorificare a experien
ței, fie și atîta cită există, caie 
să devină o serioasă forță în 
succesul muncii de asociație. 
Totul se îneacă în aprecieri 
generale, stereotipe. Nici pro
gramul de activități nu face ex
cepție. El înglobează multe o- 
biective, dar cum vor fi reali
zate concret, ce spirit le forti
fică, ce vor deveni ele realizîn- 
du-se, nu se poate prevedea. 
Este inoportun și ineficace tonul 
administrativ al unor materiale 
de asociație. Sigur că nu la for
mă ne referim mai întîi. Dar ea 
trebuie să reflecte o sforțare 
de a scoate conținutul din im
pasul banalului, a metodelor 
care „nu prind*, de a promova 
pe un front mai larg creativita
tea și în munca A.S., începînd 
cu contribuția fiecărui student.

Becurile
(Urmare din pag. I) 

ridicate valori. „Diagrama a- 
ceasta, adică furnizarea de 
energie electrică, se află di
rect in mina consumatorului 
— ne relata Ion Știrbulescu, 
adjunct al șefului serviciului 
utilizarea energiei electrice. 
Din punct de vedere al ran
damentului economic, al in
vestițiilor și cheltuielilor făcu
te pentru fiecare kw produs 
în centrale, furnizorul are in
teresul să „aplatizeze* această 
curbă, adică să „vîndă* ener
gia electrică, acordind tarife 
stimulative, acelor consuma
tori care ocolesc vîrfurile. 
Este doar una dintre măsuri. 
Aceasta presupune o organi
zare anume a producției ma
rilor consumatori de kilowați, 
în funcție de curbă și, de a- 
semenea, un regim rațional al 
consumului particular sinteti
zat în alegerea unor recep
toare potrivite în spiritul com
baterii risipei sub orice for
me s-ar manifesta ea“.

Formele risipei nu sînt nici 
pe departe minore. Nu ple
dează nimeni, desigur, pentru 

i doar de 
omului 
noastre 

caracte-

limitarea consumului 
dragul economiilor; 
civilizat al societății 
contemporane îi este 
ristic, printre alți indici, și a- 
cela al consumului de „aur 
alb". Un oarecare ar putea 
la un moment dat să replice : 
„Am contor, plătesc, mă pri-

risipei
vește !...“. Chiar ața să fie

Am avut prilejul si consta
tăm multe situații de pierderi 
nejustificate. De pildă, bufetul 
„Vițeu" care stă zilnic cu 
becurile și tuburile de neon 
sub tensiune; O.C.L. „Texti- 
la“ unitatea nr. 101, „Alimen
tara nr. 56, sau „Cafea-dul- 
ciuri" din str. Lister proce
dează la fel. invocînd nevoia 
de atracțiozitate. Lucru care, 
spunem noi, ar putea fi mult 
mai bine (și mai rentabil) 
suplinit printr-un serviciu ire
proșabil decît prin... becuri 
aprinse ziua. Alte unități co
merciale. precum magazinul 
de încălțăminte de vizavi de 
Liceul „Lazăr", trag ponoa
sele unor proiectări improprii 
a instalațiilor de iluminare: 
noaptea, cînd doar vitrina ar 
trebui să rămină luminată, nu 
pot fi stinse becurile din in
terior fiindcă datorită instala
ției sale electrice nefracționa- 
te, iluminarea se face pe prin
cipiul „totul sau nimic".

Șirul exemplelor ar mai 
putea continua cu hale ți ma
gazii scăldate în lumini cînd 
trebuie trebuie /
Străzi luminate... chiar și 
atunci cînd soarele este la 
zenit;
care deși își declară
rele, prin faptul că le folosesc 
in orele interzise, ajung să se 
înfrupte pe gratis din curen
tul scump produs în „vîrfuri".

consumatori „paușal" 
radiatoa

Ce s-a mai întâmplat ? In- 
tr-o sîmbătă seara, la ora 18 
și 15, ora, cum ne amintim, a 
ritmului, a tinereții și a dan
sului — și amintirea noastră 
e nostalgică ca o adolescență 
plină de nedumeriri, fiindcă 
de prea multă vreme chestia 
asta în care tinerețea este stri
vită între două cuvinte de e- 
fect, ritm și dans, emisiunea 
aceea deci despre care am mai 
scris, ultima oară încrezător, 
arătîndu-mi deschis surpriza, 
dar uite că m-am grăbit, nu 
e decît un surogat de bună- 
dispoziție și nu de puține ori 
o jenantă cale de promovare 
a prostului gust. Ei bine, în 
acea sîmbătă seara o promi
siune mai veche a realizato
rilor programului pentru ti
neret, pornită de la sugestia 
întâmplător fericită a unui 
graf oman, s-a împlinit Iată 
ceva stimabil. Iată că există, 
da. există șansa ca din boga
ta corespondentă adresată re
dacției pentru tineret o suges
tie să fie însușită fără corec
turi și, mai ales, fără preju
decăți. Nu este, totuși ușor să 
cobori abrupt printre bișni
țarii și printre derbedeii Ti
mișoarei, să le scormonești 
gesturile cu care se oferă și se 
acceptă la un colț de stradă, 
la adăpostul unui zid un ceas 
de contrabandă, să întârzii pe 
umerii moleșiți de lene și de 
foiala cocoșească în preajma 
fetelor cu picioare frumoase...

Operatorul, al cărui nume 
regret că nu l-am reținut, și-a 
făcut, recunosc. meseria cu 
seriozitate și talent, chiar cu 
un entuziasm deloc nelalocul 
lui într-o încercare de a pros
lăvi la dimensiunile micului 
ecran virtuțile aparatului de 
filmat ascuns. Admit că nu

Și pe deasupra

la

ivolitate

după 
ocazia 

la

ACCENTE^

calitatea \

(Urmare din pag. I) 
cum se trage un năvod plin. 
Îmbrăcat în salopeta aproape 
albită și cu casca de protec
ție pe cap îmi făcea impre
sia că trăiește deplin vocația 
tăcerii. Acea tăcere care se 
sparge foarte rar, dar și foar
te convingător atunci cînd 
gestul, un anumit gest pe 
care vrea să-l exprime, capă
tă perfecțiunea. Era un om 
pentru care fapta devine pe
remptorie în fața cuvîntului.

— Ce înseamnă să fii se
cretar U.T.C. ?

— Să fii întotdeauna 
exemplu, în toate : profesio
nal, politic, moral, ca tînăr. 
Înseamnă să reușești să cre
ezi un
gat, al cărui prestigiu să 
treacă treptat și dincolo de

colectiv bine înche-

Nu încape îndo
ială, bătălia aceasta 
împotriva risipei, 
angajindu-ne pe toți 
și angajînd toate 
domeniile activității 
noastre, nu este o 
bătălie ușoară. Nu-i 
deloc treabă lesne 
de înfăptuit mai cu 
seamă că un princi
pal cimp de opera
țiuni îl reprezintă 
conștiința. Sînt, din 
acest motiv, demne 
de atenție nu doar 
faptele raportate în 
mii de kilograme 
sau sute de metri; 
sînt de evidențiat, 
de însumat drept 
contribuții de pres
tigiu la aceeași do
rită victorie — a 
eficienței — și fap
tele zise mărunte, 
cele a căror capaci
tate de expresie nu 
se relevă chiar atît 
de pregnant cantita
tiv, dar care au în 
schimb cu nimic 
mai prejos, pondere 
morală.

Asistam zilele tre
cute la o discuție 
între directorul unei 
cunoscute fabrici de 
blănuri și un repre
zentant al grupului 
industrial din care 
făcea parte și res
pectiva unitate. To
tul pornise de la 
înfățișarea pe care o 
avea în acea zi 
curtea întreprin
derii, mai precis a- 
cel mic spațiu ver
de care, la unii mai 
mic, la alții mai 
mare, constituie ia
răși după unele pă
reri, „vitrina" ori
cărei instituții. Tot 
spațiul acela, ba și 
o parte din asfaltul 
căii de acces era, în 
ziua respectivă aco
perit de pielicele, 
de blănuri puse la 
uscat. Respectivul 
delegat nu din cau
ză că trebuise să-și 
parcheze mașina în 
altă parte decit de 
obicei, era supărat, 
li scăpa rațiunea u- 
nei atari măsuri ca
re implica materia

primă ți apoi, expli
ca el, să așezi ața 
prin curte, nici nu-i 
frumos.

— N-o fi frumos, 
replică directorul, 
dar nu de- frumuse
țea curții îmi arde. 
După care conti
nuă : „Uite și dum
neata ce soare, ca 
niciodată la sfîrșit 
de octombrie! Usu
că de zvîntă! Nu mă 
costă nimic și pe 
deasuvra am și ca
litate".

Sigur, aș fi putut 
nota și calculele 
prin care directorul 
demonstrase apoi, 
la leu, efectul eco
nomic al „neglijen
ței" pe care dele
gatul o sesizase. Nu 
putea fi vorba de o 
sumă enormă. In 
fond, în instalațiile 

■ de care dispune fa
brica uscarea unei 
piei nu poate să 
coste decit, să zi
cem, cîțiva bani sau 
și mai puțin. Utili- 
zînd un „combusti
bil" care i se oferea 
pe gratis, în ziua a- 
ceea fabrica a făcut 
o economie. Și a- 
ceasta era pentru 
directorul gospodar, 
pentru fabrică, lu
crul cel mai impor
tant.

„Nu mă costă ni
mic și pe deasupra 
am și calitate". Am 
reținut aceste cu
vinte pentru că în 
ele se găsește o idee 
deosebită : aceea a 
relației ce trebuie 
să existe între eco
nomie și calitate. Și 
le-am reținut cu 
deosebire poate 
fiindcă, în aceste 
zile de susținută 
mobilizare împotri
va risipei, am întîl
nit și atitudini care 
par să pună cei doi 
termeni în opoziție, 
să așeze calitatea 
și economiile într-o 
relație invers pro
porțională.

Adică urcă
una, scade la alta, 
și invers.

Autorul unor re
buturi pe care l-am 
cunoscut tocmai 
cînd se justifica îh 
fața C.T.C., și un 
tînăr lucrător la o 
cooperativă care 
înapoia clientului 
televizorul cam în 
aceeași stare în ca
re-i fusese adus la 
reparat, se întîlneau 
pe lungimea de un
dă a aceleiași men
talități precare pe 
care o exprima clar 
ultimul:

— Ce vrei, tova- 
economii tre
să facem cu 
Mai vreți a- 

și calitate ? /

rășe, 
buie 
toții I 
tunci

Da, stimate tînăr
— ți mă gîndesc 
să-i răspund astfel 
și responsabilului 
unei alimentare un
de cu cîteva zile în 
urmă o neglijență în 
aprovizionarea cu 
hîrtie de ambalaj a 
fost explicată prin 
necesitatea econo
misirii — da, zic, ți 
fără teama de a 
greți, ne trebuie și 
calitate. Și mintea 
noastră, indiferent 
unde vom fi 
crînd, trebuie 
priceapă acest 
cru ; cele două 
biective — econo
misirea ți calitatea
— nu se exclud, ci, 
dimpotrivă, se pre
supun, că amîndouă 
exprimă același 
scop : creșterea efi
cienței economice.

Străduindu-ne să 
realizăm produse de 
înaltă tehnicitate 
care valorifică su
perior materiile pri
me ți materialele, 
străduindu-ne să fa
cem economii — să 
obținem adică din 
aceeași cantitate o 
valoare mai mare
— să punem deci 
totdeauna la soco
teală, asemenea di
rectorului despre 
care v-am vorbit, 
„și calitatea pe dea
supra !"

NICOLAE 
ARSENIE

mă interesează de astă dată 
comentariul, în nota obișnui
tă de altfel a sporadicelor te- 
lefoiletoane, și mă opresc în 
sfîrșit, la ciudata convingere 
că o promisiune făcută cu se
nină responsabilitate se poate 
totuși transforma, pe parcursul 
onorării ei, nu-mi dau seama 
din ce motive, într-o obligație 
plictisitoare. Cu alte cuvinte, 
în contextul unei emisiuni do
minată de atît de sărăcăciosul 
tele-top, unde pînă și sunetul 
este lucrat de mîntuială. ima
ginile și comentariul așa-zisu- 
lui foileton erau mai curând o 
dovadă — desigur nedorită, 
cine-și poate dori așa ceva —

CRONICA T.V..

frivolității cu care sînt des-a
coperiți, înțeleși etc. tinerii.

Dar, să nu ne facem iluzii, 
n-a fost un accident acea fri
volitate. Ultima emisiune „Ti
nerii despre ei înșiși* a con
semnat, destul de precipitat, 
sfîrșitul ciclului „Viața la în- 
tîmplare* (cu ajutorul unui 
simpatic hoț de mașini ce și-a 
interpretat viața cu mult mai 
mult discernământ decît se 
putea bănui și spera). Cu ex-, 
cepția însă, a unei singure 
scrisori, comentată oarecum 
superficial la o altă rubrică a 
emisiunii, nu s-a mai pomenit 
nici un cuvînt despre ecoul 
ciclului lansat. Ce s-a întîm
plat ? Nu s-au primit scrisori ? 
Nu s-a înregistrat ecoul scon
tat ? Sau dacă s-au primit 
scrisori, sau dacă au fost for
mulate opinii pe marginea ca
zurilor prezentate, care sînt 
atunci motivele neașteptatei 
tăceri ? O explicație ar trebui,

sau ar fi trebuit oricum dată, 
nu strică să ne facem și au
tocritica din cînd în cînd, să 
recunoaștem adică deschis că 
ceva nu ne-a reușit, că am 
dorit ceva și ne-a ieșit altce
va, pentru că altfel totul alu
necă, cum s-a și văzut, sub 
zodia acelorași plictisitoare o- 
bligații.

Pare inutil să readuc în dis
cuție, tocmai acum, modul în 
care realizatorii programului 
pentru tineret înțeleg — sau 
mai de grabă nu înțeleg, ca și 
cum s-ar găsi sau ar fi fost 
împinși în fața unei prăpăs
tii de netrecut — să ofere o 
imagine de ansamblu a tine
rei generații, a lucrurilor bune 
și a lucrurilor mai puțin bune 
ce se petrec cu tinerii. Fap
tul că, aproape săptămînă de 
săptămînă, cînd pe un canal, 
cînd pe celălalt, străduința e- 
ducativă cu exemple mai mult 
sau deloc fericit alese este e- 
viden-tă, nu aduce de la sine 
acea cantitate de informații 
necesară caracterizării multi
laterale a tinerei generații. Se 
știe probabil și la televiziune 
că tinăra generație îi cuprin
de și pe tinerii arhitecți, și pe 
tinerii muzicieni, și pe tinerii 
scriitori, și pe tinerii regizori, 
și pe tinerii actori, și pe ti
nerii plasticieni și pe mulți al
ții destul de puțin avuți în 
vedere (de ce asta ? ei nu știu 
să vorbească ? ei aparțin al
tei lumi ? ei nu muncesc ? ei 
nu înțeleg ? ei nu sînt iubiți ? 
ei nu pot să gîndească ? de ce 
asta, tovarăși, ce s-a întîmplat 
și ce se întîmplă ?). Cu nici 
un chip nu putem crede că ar 
fi ceva frivol în prezența aces
tor tineri în orele programu
lui pentru tineret.

CONSTANTIN STOICIU

problemele și solicitările pro
ducției.

— Dar despre loan Mica, 
lăcătușul, ce s-ar putea spu
ne ?

— Ca lăcătuș și șef de e-

WDEM

chipă am reușit ceva demult 
visat. Acum și despre noi se 
spune „Ăștia sînt ai lui Mi
ca", așa cum se spune des
pre echipele fruntașe „a lui 
Drăgulescu" sau „a lui Ion 
Băncescu", „a lui Cornel Bu
cur". Asta e mare lucru, mai

ales pentru oamenii din echi
pă. Ca secretar, v-am spus ce 
cred că trebuie să fac și 
ce-am făcut. Avem 220 de 
uteciști în organizație. Fieca
re are cite o problemă de 
pus, fie în adunarea genera
lă, fie cînd discutăm „între 
patru ochi". Mulți dintre ei 
sînt la liceul seral, iar noi 
lucrăm în trei schimburi. 
Deci, trebuie să dispunem 
într-un anume fel programul, 
acțiunile 
Apoi, apar 
de cazarea 
în legătură 
cantinelor.
parte, nenumărate 
pentru activitățile cultural- 
distractive. Anul acesta am 
organizat cîteva excursii prin 
B.T.T., pe diferite trasee din 
țară...

de organizație, 
probleme legate 
noilor muncitori, 
cu funcționarea 

Sint, pe de altă 
cerințe
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ATLETISM
Campionatul național de cros

UNDE SINT OUTSIDER!! ?
O zi însorită cu adieri cal

de de vînt cum rar se pot 
întîlni in luna noiembrie a vrut 
parcă să ajute la reușita unui 
campionat național de cros care, 
sub toate aspectele, a constituit 
un succes. Fără teamă că gre
șim, această ediție de cros des
fășurată in pădurea Băile Felix 
de lingă Oradea a fost cea mai 
reușită din toate cele 46 de e- 
diții desfășurate pînă acum.

Privitor la cursele de juniori 
III, rezervate copiilor între 13— 
15 ani, avem rezerve asupra uti
lității lor intr-un campionat na
țional. Totuși, remarcăm pe ciș- 
tigătorii Gheorghe Bundoiu și, 
mai ales, pe Genoveva Matiga, 
din Galați, care a reușit această 
victorie în ziua în care implinea 
14 ani.

Cursele pentru juniori II au 
avut doi cîștigători așteptați : 
Viorica Sitaru și Nicolae Voicu. 
In clasamentul pe echipe au în
cins formațiile din care făceau 
parte cei doi cîștigători: Lie. 
Cîmpulung Muscel și Metalul 
București.

La juniori mari Ghipu Gheor
ghe (Metalul) a cîștigat după o 
„plimbare de sănătate" în care a 

Idepus eforturi minime. In 
Irhimb, în clasamentul pe echipe 
Si.S.A. a cîștigat după o luptă 
spectaculoasă cu Metalul. Singu
ra cursă în care a avut loc o so
sire, am putea spune dramatică, 
a fost cea a junioarelor I în care 
Cornelia Holub, după ce a con
dus toată cursa cu un avantaj

apreciabil, a fost ajunsă ti între
cută pe Unia de sosire de Ne«- 
gu Viorica (C-A. Roman . Pe e- 
chipe, atletele dm Pitești su re
editat victoria de anul freest.

Cursa de tineret, fără ic.-nc, 
a fost câștigată de F»rea Ș*z- 
dru, care a condus tot trnM^ 
contribuind și la cectona ec/spe» 
sale, Steaua.

Disputarea titlului de cwwue- 
nJ la senioare a angaș* doar 1 
atlete — Maria Linei și Rar-a 
Fița — al căror duel »-« 4e^*- 
șurat cu mai bine de 56 w «• 
fața celorlalte concurente. Pe td- 
tima parte 1 anei a w- si-fr 
asigure un aeons suficient pen
tru victorie. Mai omogene. atle
tele dinamocitte au cîștigat tc-u. 
pe echipe.

Titlul la seniori a rerenrf p H 
acest an dmamocistahn Nicolae 
Mustață care a domnet cu au
toritate cursa celor 10 km ca, de 
altfel, și colegii hn. ciftigâtoru 
pe echipe.

Pricit sub aspectul unei 
selecții în vederea elcătmm e- 
chipelor naționale, pent-u crosul 
Balcanic, acest campionat m 
ne-a adus prea multe bucura. 
Diferența mare de valoare int-e 
cîștigători ji următorii aoot> a- 
rată că trebuie acordată -oane 
multă atenție omogenizăm for
mațiilor deoarece in acest ten de 
alergări adesea punctul adus de 
ultimul sosit are aceeași calorre 
cu al câștigătorului pentru obți
nerea unei victorii pe echipe.

S. DUMITRESCU

SPORT DE MASĂ

II JOACĂ, 
10 000 SE UITĂ!

(Urmare din pag. I)

— în luna august am analizat 
activitatea sportivă de masă și 
ani ajuns la concluzia că o echi
pă de fotbal și una de lupte este 
prea puțin pentru orașul nostru. 
De aceea, am hotărit să înfiin
țăm încă două echipe de hand
bal și două de volei, fete și 
băieți, precum și o echipă de 
hochei. Pentru toate acestea 
și pentru altele în plus 
avem echipamentul necesar. 
Avem o bază sportivă a echipei 
„Minerul" și... bazele sportive 
școlare. Am mai construit o po- 
picărie modernă, este terminată 
de aproape un an, insă nu e dată 
în folosință.

Printre intenții am reținut și 
acelea de extindere și perfecțio
nare a bazelor sportive existente 
— respectiv a terenului de fot
bal al echipei „Minerul", ame
najarea unui teren de handbal, 
volei, un bazin de înot și al
tele. Pentru înfăptuirea lor, 
sublinia interlocutorul, „avem 
amplasamente, avem fondurile 
necesare, avem oameni cu care 
să lucrăm, avem mașini etc.). 
Dacă așa e, șl acesta este adevă
rul, se naște firesc întrebarea : 
DE CE N-AVEȚI BAZE SPOR
TIVE ? Răspunsul îl aflăm din 
relatările altor interlocutori :

Amihulesei Ion, electrician la 
C.M.B. : „In legătură cu spor
tul de masă in orașul nostru nu 
am prea multe de spus, in afară 
de faptul că ar fi mulți amatori. 
Pe „maidane" se practică di
verse sporturi. Organizat, insă, 
cunosc doar despre existența e- 
chipei de fotbal. Posibilități de 
practicarea sporturilor, excluzind 
terenul „Minerul", nu cunosc".

Gheorghe Cioloca, lăcătuș : 
„Se vorbește foarte mult, se 
firomite, dar nu se face nimic, 
mi plac toate sporturile. Aș 

participa cu multă plăcere — și 
nu numai eu — la muncă patrio
tică, fie la amenajarea bazelor, 
fie la executarea altor lucrări 
pentru a crea fonduri in vederea 
dotării echipelor, dar nu s-a în
treprins nimic in această direc
ție. Am apelat, am și propus să 
întreprindem ceva în ședințe de 
U.T.C., sindicat, partid, dar în 
zadar. Acum am renunțat. Nu 
știu să existe echipă de handbal 
sau de volei. Teoretic, poate. 
Mai știu că s-a cumpărat un fi
leu dar nu știu ce s-a făcut cu 
el. Au avut loc între sectoare în
treceri de fotbal, dar aceasta o 
dată in primăvară și o dată in 
toamnă. Cam puțin !“...

Ing. Dan Bostan : „Știu că 
organizația de sindicat are în 
dotare mai multe perechi de 
schi. Sint date cu inventar pe la 
șefi și noi nu putem beneficia 
de ele".

Ing. Gabriel Marin : „Intre 
blocuri am vrut să facem un Te
ren de volei care putea fi utili
zat iarna ca teren de hochei. Mi 
s-a spus că acel spațiu se nu
mește „parc distractiv pentru 
copii". Am încercat să amenajăm 
un astfel de teren în spatele 
blocurilor, unde tot jucăm fot
bal, și iar ni s-a spus că acel 
loc se numește „parc". Probabil, 
în scriptele Consiliului popular 
figurează sub această denumire. 
In realitate sînt spații nevalori
ficate !“

Corneliu Catană, economist : 
„Sînt responsabilul pseudo- 
echipei de volei. S-a încercat să 
activăm această echipă dar n-a
vem teren. Ne-am sfătuit să fa
cem ceva pentru a scoate tinerii 
din cofetării și restaurante și 
am hotărit să punem mină de la 
mină și să amenajăm un teren 
de tenis de cîmp, dar nu primim 
zgură..."

Corneliu Grigorescu, profesor 
de educație fizică la Școala ge
nerală nr. 2 : „Marea majori
tate a angajaților Combinatului 
sînt tineri. Toți ar dori să facă 
sport, însă organele responsa
bile, și aici mă refer la comite
tul sindicatului, consiliul popu

lar, organele sindicale. CJ.E FS. 
Harghita, manifestă un total de
zinteres pentru acest mod de or
ganizare a timpului liber.

Ioan Runcan. secretarul comi
tetului orășenesc U. T. C. i 
„Zgură există. Am obținut de 
la Combinatul de industrializarea 
lemnului Gălăuțaș cu 10 lei tona, 
cită vrem și foarte bună. Am 
cerut sprijin pentru transport 
de la organele locale și condu
cerile întreprinderilor, dar din
colo de promisiuni n-am primit 
nimic. Cu tinerii s-a discutat și 
ei vor să presteze muncă patrio
tică și cu eforturi minime de 
bunăvoință s-ar putea soluționa 
problema bazelor sportive. Desi
gur. nu după ultimul cui iot al 
modernismului. dar accepta
bile".

Dionisie Albert, președintele 
comitetului orășenesc al Sindi
catelor : „Am primit ajutor 
din partea organelor locale do 
partid și de stat". In ce 
constă ?

— „S-a făcut o ședință eu tuși 
factorii responsabili și s-m tout 
angajamente precise de către 
fiecare". — Și I — „După C tiu 
s-a mai făcut o ședință și iarăui 
s-au luat angajamente*. — Con
cret ? — „Fină acum, nimic !“

Concluzia generală ne desprin
de de la sine : un dezinteres. • 
comoditate și o lipsă de răspun
dere crase la prtaripelii factor! 
investiți cu organizarea șt des
fășurarea activității sțxxâw de 
masă. Poptcăria, care este ter
minată. așteaptă de un an lega
rea instalației electrice la sursa 
de curent Demersuri birocrat: ce 
s-au făcut in această direcție. 
Un dosar de adrese către LRE.B. 
Mureș, către Centrul de distri
buția energiei electrice județean, 
stă mărturie. Nici unul nu spu
ne nu. Promisiuni la toate nive
lele, care au dreptul să-și spună 
un ultim cuvînt Cu numai atlt 
Insă, cei 10 000 de locuitori ai 
orașului Bălan. In marea lor ma
joritate tineri, sînt condamnați, 
în cor.tinaure. să privească, la 
două sâptămîni o dată, timp de 
90 de minute, cum 11 fotbaliști 
încearcă să se mențină în divi
zie pe un teren, mai mult declt 
criticabil. Unsprezece joacă, zece 
mii se uită !

MIRCEA BORDA
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Mai tatii, evoluția ștearsă a atacanților dl- 
namoviștL care, marcați de eforturile depuse 
ta apărare, nu au periclitat aproape de loc 
soarta gazdelor. Apoi, lipsa de eficacitate a 
elevilor lui Bone, care nu' au reușit declt un 
gol din marele număr de atcuri orientate spre 
buturile apărate de Cavai. Și, în sfîrșit, com
portarea nesportivă a publicului, care a deza
probat aproape tot timpul deciziile arbitrilor.

Numărul mic al spectatorilor : numai 3 000, 
Apoi, starea precară a terenului de joc, piedi
că de netrecut ta calea unor faze frumoase, 
a execuțiilor care presupun tehnică și precizie. 
Stat elemente care arată lipsa de Interes a 
forurilor sportive din Valea Jiului pentru e- 
chipa locală, sprijinul scăzut de care se bucură 
aceasta. Nu a plăcut nici excesul de defensivă 
al oaspeților, prea puțin preocupați de altceva 
declt de distrugerea atacurilor adverse.

Lipsa de calm șl tact l-a costat mult pe re- 
șițenL Aceștia, se vede treaba, nu știu să păs
treze un rezultat, nu știu cum să „lucreze" o 
victorie, pe care ar fi meritat-o și care s-a 
conturat destul de frumos. Dar vine acea gravă 
greșeală de apărare din final, de care profită 
Moldovan, înscriind un gol pe care Petrolul 
nu-1 mai spera. Iată cit de ușor se poate irosi 
o zestre minimă. Asta poate servi ca învăță
tură : apărarea și ofensiva, ambele esențiale.

POATE DEVENI TENISUL 

UN SPORT DE MASA ?

CLASAMENT
1. Steaua 9 5 2 2 21— 9 12
L Jiul 9 5 2 2 14—12 12
3- C.F.R. Cluj 9 5 1 3 19— 7 11
4. Farul 9 5 1 3 7— 9 11
5- Steagul roșu 9 4 2 3 12— 4 10
€. Univ. Craiova 9 4 2 3 13—15 10
1. Dinamo 9 4 2 3 12—10 10
L U.T. Arad 9 4 2 3 15—13 10
5. S.C. BacAu 9 4 2 3 13—11 10

It. Petrolul 9 3 3 3 5— 7 9
11. A.S. Armata 9 4 • 5 18—20 8
12. F.C. Argeș 9 2 3 4 16—14 7
13. Rapid 9 2 3 4 4— 6 7
14. „V Cluj 9 3 1 5 9—29 7
13- C.S.M. Reșița 9 2 2 5 9—15 6
1». Sportul stud. 9 1 2 6 10—21 4

Legenda fotografiilor
• Unul din momentele de 

spectacol fotbalistic ale partidei.
• Nesiguranța, lipsa de hotă- 

rfre. deciziile anapoda ale ar
bitrului Ion Chilibar din Pitești 
dezaprobate, pe bună dreptate 
de jucătorii celor două echipe.

• Stilistul Iordănescu a fost 
onul dintre pilonii succesului de 
ieri ai echipei militare : creator, 
dar si realizator!
• Momente ea acestea n-au ce 

căuta lntr-o partidă de fotbal.
De fapt partida dintre steiiști 

si studenții clujeni, de foarte 
bună factură tehnică și specta- 
culară. pînă la un moment dat, 
ne-a oferit o mostră de arbitraj 
total necorespunzător care, 
după ce a dereglat nervii jucă
torilor prin decizii eronate, in
verse, a influențat decisiv rezul
tatul meciului. Arbitrul Mircea 
Bădulescu și colegii săi au fost 
factorii degenerării y jocului. 
„Cavalerul" de la Oradea nu 
știu din ce rațiuni și cu ce in
terese a avantajat flagrant și 
revoltător, tot timpîil, echipa 
Steaua.

ETAPA VIITOARE
(12 noiembrie)

F. C. Argeș — Sportul Stu
dențesc ; Sport Club Bacău— 
A.S.A. Tîrgu Mureș ; „U“ Cluj— 
Farul ; Steagul roșu—C.F.R. 
Cluj ; „U“ Craiova—Steaua ;
Dinamo—C.S.M. Reșița ; Petro
lul—U.T.A. ; Rapid—Jiul.

DIVIZIA B
Seria I. Progresul București— 

C.F.R. Pașcani 2—0 ; Progresul 
Brăila—Politehnica Iași 1—0 ; 
Chimia Rm. Vîicea—Metalul 
București 3—0 ; Dunărea Giur
giu—S.N. Oltenița 1—0; Politeh
nica Galați—Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0 ; Gloria Buzău— 
Metalul Plopeni 1—0 ; Știința 
Bacău—F.C. Galați 1—2 ; Delta 
Tulcea—C.S. Tîrgovlște 1—2.

Seria a Il-a. Politehnica Ti
mișoara—Metrom Brașov 1—1 ; 
Corvinul Hunedoara—Minerul 
Anina 2—0 ; Olimpia Oradea— 
C.S.M. Sibiu 1—1 ; Metalul 
Drobeta Turnu-Severin—Gloria 
Bistrița 1—0 ; Olimpia Satu- 
Mare—F.C. Bihor 0—0; Electro- 
putere Craiova—C.F.R. Arad 
2—0 ; Minerul Baia Mare— 
C.F.R. Timișoara 4—0; Metalur
gistul Cugir—Chimia Făgăraș 
1—0.

ȘAH
FINALA SE 

RELANSEAZĂ
După cum se știe, la Cluj se 

desfășoară în aceste zile fina
la campionatului național fe
minin de șah, din care, pînă 
în prezent, s-au disputat opt 
runde. Luînd un start foarte 
bun, actuala campioană, mae
stre internațională Elisabeta 
Polihroniade a realizat punc
tajul maxim (8 din 8), impu- 
nindu-se ca principală favori
tă. Desigur, specialiștii au fost 
de acord in a sublinia că ac
tuala ediție a finalei, slăbită 
prin neparticiparea maestrelor 
internaționale Alexandra Nico- 
lau și G. Baunistarck (ele par
ticipă în aceste zile la turneul 
zonal al campionatului mondial 
feminin în Bulgaria), va fi o 
înfruntare între maestrele con
sacrate și un întreg eșalon de 
tinere talentate, dintre care 
multe iau parte pentru prima 
oara la o competiție de ase
menea anvergură. La prima ve
dere, punctajul maxim realizat 
de Polihroniade pină în pre
zent anunță o finală destul de 
neinteresantă, părînd că favo
ritele se vor impune cu ușu
rință... Spun aceasta, deoarece 
și următoarele clasate, Pogore- 
vici, Teodorescu și Suzana Ma- 
kai fac parte tot din lotul 
nostru național, fiind șahiste 
cu o largă experiență de con
curs. Pînă în prezent, tinerele, 
în ciuda opoziției dirze pe care 
au opus-o în majoritatea cazu
rilor — merită a fi remarcate 
Anca Gheorghe, Mariana Bă- 
loianu și mezina concursului, 
Viorica iîie, în vîrstă de numai 
12 ani (!) — nu au reușit să se 
impună, ele ocupînd, deocam
dată, locuri modeste în clasa
ment. Din această simplă tre
cere în revistă se poate remar
ca că turneul resimte lipsa ce
lor două jucătoare puternice 
amintite înainte, precum și 
faptul că, deocamdată, schimbul 
de miine al lotului național fe
minin nu se ridică încă la va
loarea titularelor ! în urma 
disputării partidelor întrerupte 
este mai mult ca sigur însă că, 
în următoarele runde, vom a- 
sista la dispute pasionante pen
tru titlu, întrucît maestra in
ternațională Maria Pogorevici a 
revenit foarte puternic apropiin- 
du-se amenințător de actuala 
lideră. în urma acestei relan
sări, finala va deveni, desigur, 
mai Interesantă, mai disputată, 
iar următoarele runde, care 
vor prilejui întîlniri directe în
tre primele favorite ale tur
neului, vor da un răspuns de
finitiv în ceea ce privește per
soana noii campioane de șah a 
României.

FLORIN GHEORGHIU

RUGBI
Rubrică realizată de 
VASILE CABULEA 
și OVIDIU FAUN

Fotografiile paginii : 
GH. CUCU •

• Am luat hotărîrea de a vă 
scrie, în urma acțiunii inițiate 
de ziarul dv. in ce privește dez
voltarea tenisului de cîmp. En
tuziasmul cu care ziarul „Scîn- 
teia tineretului" popularizează a- 
cest minunat sport a cuprins și 
o parte din rîndurile salariaților 
institutelor noastre I.C.P.bL. și 
I.C.S.P.S. — reunite într-o sin
gură ASOCIAȚIE SPORTIVA 
„FORESTIERUL" — rinduri care 
pe zi ce trece primesc noi a- 
depți. Așa se face că in scurt 
timp s-a trecut la crearea unei 
mici baze sportive care să ofere 
condiții minime de practicare a 
tenisului. Prin munca și contri
buția voluntară a celor peste 30 
de membri ai secției de tenis și 
a celorlalți tineri din institut, a- 
vînd în vedere și concursul a- 
cordat de direcție, am reușit să 
amenajăm două terenuri de te
nis cu zgură care întrunesc con
dițiile regulamentare de joc și

un mie vestiar rare ene ia rari 
de construcție.

Pe aceste terenuri s-au r d s- 
putat o parte din intilmr-Je cam- 
pionatului de tenis al Sectorului 
2 format din opt echipe, campio
nat in care asociația poastră par
ticipă cu două fornaațu aflate ta 
prezent pe locurile 1 Ș 1 Dar 
planurile noastre nu se opresc 
aici : dorim ca. ta continuare, să 
participăm cu o echipă in cam
pionatele republicane la catego
ria respectivă : dorim ca alături 
de cei peste 30 de membri ai 
secției de azi, să atragem un 
număr cit mai mare de tineri dm 
institutele noastre, mărind in a- 
celași timp și numărul de jucă
tori legitimați.

Am început nu de mult lucră
rile de amenajare, prin muncă 
voluntară, a incă două terenuri 
cu zgură, ceea ce va duce la 
creșterea simțitoare a activității 
in cadrul secției de tenis. în a- 
cest sens, și pentru buna desfă
șurare a acestei activități, soli
cităm, redacției ziarului „Scînteia

tmeretutaT*. sprijinul ta ceea ce 
privește unele materiale sporti
ve. ca mingi și rachete de tenis.

Ing. ȘT. PA.MPOR
Președintele A. S. „Forestieruî~ 

București

• SINT UN TtNAR UTECIST. 
ELEV AL LICEULUI .ȘTEFAN 
CEL MARE". BtM.NICU SA
BAT. In acest sezon de toamnă, 
printre multe alte competiții 
sportive, s-a remarcat, in spe
cial. marea finală din „Cupa Da
vis". In urma acestei mari con
fruntări, cu rezultatul știut de 
toți iubitorii tenisului, tinerii din 
liceul nostru manifestă o mare 
dorință de a învăța acest minu
nat joc și de a-1 juca. Cu un an 
in urmă puțini tineri doreau să 
minuiască o rachetă de tenis. 
Acum situația e alta : toți tinerii 
vor să învețe și să practice a- 
cest joc. S-au luat măsuri, au 
pornit inițiative ca tenisul să 
devină un sport de masă — ca

acelea întreprinse de acest ziar 
— s-au făcut multe terenuri de 
tenis in multe localități din țară. 
Toate acestea ne bucură, pe toți, 
pentru că putem cunoaște tai
nele acestui nobil sport. Urmă
rim cu deosebită pasiune seria
lul lui Ion Tiriac. Trebuie să vă 
spun că și la noi. la liceu, s-a a- 
menajat un teren de tenis pe cel 
de volei, un teren bun de bitum. 
Din cotizația sportivă strinsă de 
Ia toți elevii (6 lei) s-au cumpă
rat 2 rachete și citeva mingi și 
un fileu. Pină aici totul bine, 
ceva care ne bucură pe toți ti
nerii liceului. Partea tragică e 
că noi elevii ne intilnim cam rar 
cu toate aceste „rechizite" spor
tive. Tenis joacă numai tovarășii 
profesori. Nu e nimic anormal 
că joacă tenis, dar acești tovarăși 
profesori nu mai pot deveni 
mari tenismeni. Ar trebui să ne 
lase pe noi care avem numai 
16—18 ani și care avem șansa de 
a deveni buni tenismeni. Ba 
chiar să ne ajute să-l învățăm 
bine, și să-l practicăm. Deci aș

dori ea prin intermediul ziarului 
nostru, „Scînteia tineretului", 
să-i rog pe tovarășii profesori 
să ne lase să jucăm noi, elevii, 
mai mult tenis.

Vă mulțumește anticipat, UN 
TINAR CARE DOREȘTE SA 
DEVINĂ UN BUN TENISMAN.

• MEMBRII ORGANIZA
ȚIILOR U.T.C. ȘI DE PIONERI 
DIN SOALA GENERALA DE 10 
ANI DIN COMUNA FÂGEȚELU, 
JUDEȚUL OLT. au desfășurat 
mai multe ore de muncă patrio
tică pentru amenajarea bazei 
sportive de care ne folosim, bază 
sportivă care se compune din : 
teren de fotbal, sector de arun
cări. sector de sărituri, pistă 
pentru alergări (neterminată) 
pistă cu obstacole, portic de gim
nastică și un teren cu zgură care 
are dimensiunile de 50 m 25 m, 
ce se poate folosi atit pentru 
handbal și volei, cit, mai ales, 
pentru tenis de cimp, scopul 
principal pentru care a fost a- 
menajat. în anul trecut 1971— 
1972 organizația U.T.C. a primit 
premiul I pe județul Olt în ca
drul concursului pentru amena
jarea bazelor sportive, dar cum 
acest premiu a fost dat în ma
teriale sportive și acestea numai 
de fotbal, nu am reușit să reali
zăm dorința de a ne dota cu ra
chete. mingi și p’asă pentru 
practicarea tenisului.

FLORICA CIOBANU *
secretara organizației U.T.C.
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MERIDIAN
• Au început întrecerile 

preliminare ale turneului in
ternațional de tenis de la 
Stockholm, turneu care se 
desfășoară în cadrul „Mare
lui Premiu F.I.L.T.", și la 
care participă și jucătorii 
români llie Năstase și Ion 
Tiriac.

Iată primele rezultate în
registrate în calificările pro
bei de simplu : Stockton 
(S-U.A,) — Aberg (Suedia) 
6—3, 6—3 ; Palm (Suedia) — 
Di Matteo (Italia) 6—1, 6—3 ; 
Barrazzuti (Italia) — Rosberg 
(Suedia) 6—2, 6—3 ; Engert
(R. F. a Germaniei) — Zuga- 
relli (Italia) 6—4, 6—2 ; Nor- 
gern (Suedia) — Holmstrom 
(Suedia) 6—4, 7—6.

a înaintea ultimelor 24 
ore de întreceri, în Cursa 
clistă de șase zile, care 
desfășoară pe velodromul

de 
el
se 

. . ... ________  a-
coperit din Grenoble, conti
nuă să CQnducă cuplul fran
cez Guimard—Van Lancker. 
îi urmează perechile Gross- 
kost (Franța)—Pijnen (Olan
da) și Seeuws (Belgia)—Gi- 
mondi (Italia).
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PREGĂTIRI, 
PREGĂTIRI...

într-un decor specific de, 
toamnă, am reîntîlnit la lucru, 
pe rugbiștii selecționați care 
se pregătesc in vederea apro
piatelor întîlniri internaționale. 
Reîntîlnirea, ne-a dat prilejul 
să avem și o scurtă convorbire 
cu TH. RADULESCU, antreno
rul principal al echipei națio
nale, care după meciul de ieri 
cu Sportul studențesc ne-a de
clarat : „Jucătorii care partici
pă la antrenamentele comune 
sînt toți sănătoși și au o bună 
pregătire fizică. Lucrul îl con
sider foarte important, deoarece 
am avut citeva indisponibilități, 
iar confruntările care ne aș
teaptă necesită eforturi seri
oase. Desigur, grijile unui an
trenor sînt multiple, dar am 
speranța să trec peste toate di
ficultățile. Observ — și acesta 
este un lucru îmbucurător — 
că toți jucătorii luptă — în sen
sul bun al cuvintului — pentru 
titularizarea în echipa națio
nală. înaintea meciului cu R.F. 
a Germaniei, de duminica vii
toare, miercuri vom intilni în 
„Parcul copilului". Selecționata 
universitară franceză. Este un 
nou test, foarte important, e- 
chipa studenților francezi de- 
plasînd un lot puternic. Consi
der însă, că pentru o bună pre
gătire este necesar ca echipa 
noastră să întîlnească cit mai 
mulți adversari și dintre cei 
mai buni".

GABRIEL FLOREA



de peste hotare
INTERLOCUTORUL
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CONDESSE
ANTONIO JOSE

Tineretul Angolei 
luptătoare

membru al Comitetului Central 
al Mișcării Populare pentru Eliberarea 

Angolei (M.P.L.A.)

La invitația C.C. al U.T.C., o delegație 
a organizațiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde 
a vizitat țara noastră. Cu această ocazie, 
tovarășul Condesse Antonio Jose, membru 
al Comitetului Central al Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
a avut amabilitatea să acorde un interviu 
ziarului nostru.

— Care este situația actuală, pe plan mi
litar, a luptei de eliberare națională din 
Angola ; cîte fronturi sint în prezent și pe 
ce suprafață se întind ele ?

— De la grupurile înarmate de insurgenți 
ce atacau sporadic in 1961 căzărmile por
tugheze, an de an, sub directa conducere 
a M.P.L.A., care din 1966 a lansat lozinca 
„pentru generalizarea luptei armate'* pe în
treg teritoriul Angolei, s-au dezvoltat noi 
fronturi de bătălie. Astăzi sint în Angola 
cinci regiuni politice și militare care acțio
nează în 10 din cele 15 districte ale țării, 
întinzîndu-se pe o suprafață de 500 000 de 
km.p., cu o populație de peste 1 milion 
de oameni. Acțiunile noastre politico-miii- 
tare iși propun să atingă toate regiunile 
cele mai populate, unde se găsește marea 
concentrare a colonialiștilor portughezi. Din 
ianuarie 1972 în sudul Angolei s-a deschis 
un nou front de luptă, adică a Vl-a regiu
ne politico-militară. Acesta are o însem-

nătate capitală fiind situat într-o zonă ex
trem de importantă din punct de vedere 
strategic. Este vorba de regiunea de fron
tieră cu Namibia, țară ocupată ilegal de 
Republica Sud-Africană. In această zonă 
colonialiștii portughezi au proiectat con
struirea barajului de pe Rio Cunene. pre
cum și canale și sisteme de irigație, măsuri 
care vizează menținerea și consolidarea do
minației colonialiste in țara noastră. Con
struirea acestui baraj ar însemna curent 
electric ieftin pentru societățile străine 
care exploatează zăcămintele subsolului 
din partea de sud a Angolei. Cel de al 
Vl-Ieă front a modificat simțitor situația 
militară în favoarea forțelor noastre de eli
berare, ceea ce a determinat guvernul de la 
Lisabona să schimbe comandantul trupelor 
colonialiste din Angola. Noi credem că a- 
cest front va constitui un stimulent și 
pentru poporul namibian în lupta lui îm
potriva ocupanților sud-africani și va co
labora mai strîns cu forțele M.P.L.A.

— Forțele de eliberare dispun de o ar
mată clasică, in adevăratul sens al cuvîn- 
tului ?

— Nu avem o armată clasică și nici nu 
avem nevoie de ea. Armata noastră mare 
este poporul care-și apără interesele.

— Care sint perspectivele imediate ale 
luptei de eliberare ?

— în primul rînd consolidarea zonelor 
eliberate și. concomitent cu aceasta, dez
voltarea luptei noastre pe tot teritoriul 
național. Gîndim că dezvoltarea luptei de 
eliberare va facilita cunoașterea mutuală a 
populației noastre și întărirea unității noa
stre naționale. Gindim că numai astfel po
porul angolez va fi în măsură să apere 
cuceririle revoluției.

— Cum se produce consolidarea in zo
nele eliberate ?

— Eliberînd o parte din teritoriul An
golei. primul nostru scop este să întărim 
zonele eliberate din punct de vedere mili
tar pentru ca apoi cu aceste puteri militare 
să putem consol’da organismul politic si 
administrativ. In acest fel am reușit să 
creăm în zonele eliberate organizații ad
ministrative, sociale, economice si de pe 
aceste teritorii să acționăm In alte regiuni 
care nu erau atinse încă de forțele noastre 
militare. Cel mai important fam ce merită 
subliniat este că în regiunile eliberate, pen
tru prima dată în istoria Angolei. poporul 
se bucură de libertate și democrație de
plină. Pentru prima oară poporul angolez 
a avut posibiEtatea să-și aleagă singur con
ducătorii.

— Care este contribuția tineretului la 
lupta de eliberare și la reconstrucția zone
lor eliberate ?

— Pentru ca să vă puteți da seama de 
participarea tineretului angolez la lupta de 
eliberare și reconstrucție voi menționa că 
media de vîrstă în Angola este între 18—25 
de ani. Deci, putem spune că tineretul este 
avangarda luptei noastre de eliberare na
țională și tot el este acela care în regiu
nile eliberate participă activ în toate do
meniile : economic, politic, social. Pe front 
aproape toți luptătorii sînt tineri — băieți 
și fete — care iși jertfesc viața pentru eli
berarea țării. In zonele eliberate găsim ti
neri in școli, ca profesori, în posturi sani
tare. în organizații economice, în forma
țiunile de autoapărare ; tinerii activează 
în consiliile populare, organe ale puterii 
poporului, de la nivelul comunei și pînă 
la forurile cele mai înalte de conducere. 
Este o muncă deosebit de grea, desfășurată 
in condiții care cer mult spirit de sacri
ficiu. dar pe care tinerii o execută dove
dind aptitudinile ior de organizatori, devo
tament față de popor, curaj de a înfrunta 
nu numai pe inamic, ci și privațiunile unei 
existențe presărate cu nenumărate dificul
tăți.

— Cum apreciați sentimentele de solida
ritate ale tineretului roman cu lupta de 
eliberare a poporului si tineretului din 
Angola ?

— Sentimentele de solidaritate ale Uniu
nii Tineretului Comunist, precum și ale în
tregului tineret român, nu le-am simțit nu
mai in zilele acestea cit am stat în Ro- 
minia. ci ele au fost manifestate constant 
încă de la începutul luptei noastre de eli
berare. De aceea vreau să mulțumesc căl
duros cu această c-cazie tinerei generații 
din RomAnid socialistă ppn'.ru sprijinul 
ferm oe care II acordă mișcării de elibe
rare din Angola. Contactele bilaterale pe 
care le avem cu tineretul român credem că 
vor duce și mai mult la cunoașterea reci
procă. vor întări cooperarea noastră în 
lupta comună ce o ducem împotriva imioe- 
rialismului. colonialismului și rasismului. 
Șederea noastră in România a fcst un suc
ces. Peste tot am simțit manifestarea soli
darității active cu lupta noastră de elibe
rare. manifestare ce reflectă, de altfel, 
politica coc.secver.tâ a Partidului Comunist 
Român de sprijinire fermă a luptei de eli
berare a popoarelor. Aceasta înseamnă cu 
adevărat internaționalism.

Interviu realizat de 
GH. SPRIVȚEROrU

panoramic
Din nou despre poluare

Săptămina trecută, la Madrid, Bonn, 
Wellington și Londra au avut loc patru 
reuniuni, toate avind aceeași ordine de 
zi : combaterea poluării și protejarea 
mediului înconjurător.

Semnalul de alarmă a fost tras mai de 
mult. Unele măsuri anti-poluare au fost 
luate în ultimii ani in majoritatea țărilor 
industrializate, dar s-a ajuns la concluzia 
că nici o măsură de conservare sau re
dresare a mediului înconjurător nu poate 
fi cu adevărat eficientă decit dacă este 
coordonată cu măsuri în același sens pe 
toate meridianele lumii. Conferința 
O.N.U. pentru mediul înconjurător 
(Stockholm — iunie a.c.) a reafirmat, in 
recomandările și rezoluțiile sale, strin
gența unor acțiuni de cooperare interna
țională pentru protejarea mediului.

In acest spirit s-au desfășurat recentele 
reuniuni. La Madrid, delegații a nouă 
țări riverane din bazinul Mediteranei au 
participat la Congresul de ecologie si tu
rism, al cărui scop este de a reda Medi
teranei reputația sa de „mare curată". 
Intr-un sistem parțial închis, echilibrul 
ecologic al acestei mări este deteriorat cu 
mare rapiditate. Aglomerațiile urbane și 
zonele intens populate de pe coastele 
franceze, italiene și spaniole, marile com
panii petroliere ce iși au concentrate toa

te instalațiile de rafinare și prelucrare 
aproape exclusiv in porturi, reprezintă 
considerabile surse de poluare excesivă. 
Dacă vor intirzia măsurile energice, spe
cialiștii afirmă că există riscul ca in 
scurtă vreme Mediterana să devină un 
lac „mort".

La Bonn, lucrările Conferinței vest-eu- 
ropene_ asupra problemelor mediului în
conjurător, la care au participat miniștri 
din cele nouă țări membre ale Pieței co
mune lărgite, au definit viitorul program 
de acțiune împotriva poluării. Pe ordinea 
de zi a Conferinței consultative pentru 
Antarctica, ce a avut loc în capitala Noii 
Zeelande, au fost înscrise probleme refe
ritoare la protejarea mediului ambiant. 
La Londra, reprezentanți din 75 de țări 
au pregătit textul unei convenții interna
ționale împotriva poluării, care să regle
menteze problema deversării in mări și 
oceane a diverselor reziduuri. Ministrul 
britanic al mediului înconjurător, Peter 
Walker, a propus aplicarea unui program 
mondial de epurare a apelor curgătoare 
și întărirea restricțiilor privind poluarea 
provocată de mare, prin revizuirea drep
tului maritim.

Conferințe, constituiri de comitete, pu
blicări de rapoarte voluminoase, reuniuni 
internaționale, au fost destule. Sint 
așteptate acțiunile practice.

Hoții la muzee
• Dispariția operelor de artă 

din Italia a atins in ultima pe
rioadă un ritm vertiginos. In 
primele opt luni ale anului în 
curs, au fost furate 3 224 pic
turi, sculpturi și alte obiecte de 
artă datind din antichitate — 
potrivit ultimelor statistici pu
blicate ' Ia Roma. Aceasta re
prezintă, în medie, 13'lucrări de 
artă sustrase in fiecare zi. 
Peste 100 de furturi au fost co
mise în biserici iar celelalte în 
muzee, colecții particulare sau 
Pe șantierele arheologice.

„Polițiști pletoși" 
la New York

• Noua surpriză și totodată 
armă de șoc a poliției new-yor- 
keze este un mic comisariat si
tuat la răspîntia cartierelor 
Manhattan, Bronx și Queen’s, 

jcare seamănă mai degrabă cu 
un refugiu pentru hippies, de 
lux decît cu un respectabil se
diu al polițiștilor. Munca echi
pei .astfel travestite constă în 
supravegherea anumitor cartie
re unde poliția în uniformă s-a 
dovedit ineficace. Tinerii ple
toși, cu aspect de pierde-vară, 
au deja la activul lor peste 15 
la sută din arestările operate în 
New-York.

In fotografia de alături 
vă prezentăm o helioinstala- 
ție creată de oamenii de ști
ință de la Institutul fizico- 
tehnic al Academiei de Ști
ințe a R.S.S. Turkmene. In
stalația ciudată, o oglindă 
sferică, ce repetă exact miș
carea soarelui, funcționează 
în mijlocul deșertului Kara
kum. pe pășunile sovhozului 
„Baharden". Seara, după a- 
sfințitul soarelui, oglinda se 
oprește, niște perii speciale, 
automate o curăță de nisip 
și praf, apoi este din nou di
rijată spre est în așa fel ca 
o dată cu primele raze ale 
soarelui să-și reînceapă miș
carea circulară pe urmele 
astrului.

Construirea acestei insta
lații a fost necesară întrucît 
pe cea mai mare parte a te
ritoriului Turkmeniei nu e- 
xistă decît o singură sursă 
de apă : apa subterană. Ex
ploatarea acestei surse de 
apă nu este de loc simplă, 
pentru că numai în văile 
rîurilor și lingă canale apa 
se găsește la o adîncime de 
1—2 metri de la suprafața 
pămîntului. Pe măsura înde
părtării de riu, această adîn
cime crește pînă la 5—10 me
tri, iar în unele regiuni, 
chiar pînă la 300 de metri. 
In Turkmenia, zona cea mai 
secețoasă a Uniunii Sovieti
ce, sînt locuri unde se gă
sește numai apă sărată, ori- 
cît de mare ar fi adîncimea 
sondelor de apă.

Rubrică realizată de 
RODICA ȚEPEȘ

• DIRECȚIUNEA PARTIDU
LUI REPUBLICAN AL PO
PORULUI — a doua formațiu
ne politică ca importanță din 
Turcia — a hotărît, sîmbătă, cu 
42 de voturi pentru, unu împo
trivă și trei abțineri, retrage
rea din guvernul de coaliție, 
prezidat de Ferit Melen, a ce
lor cinci miniștri ai acestui 
partid. Hotărîrea a fost anun
țată de președintele partidului, 
Bulent Ecevit, citat de agenții
le REUTER si FRANCE PRE- 
SSE.

« ADUNAREA NAȚIONALA 
a Republicii Bangladesh, întru
nită în sesiune extraordinară la 
Dacca, a votat, sîmbătă, noua 
constituție a țării — relatează 
agenția ASSOCIATED PRESS. 
Constituția urmează să intre in 
vigoare la 16 decembrie a.c., 
cînd se sărbătorește prima ani
versare a creării Republicii 
Bangladesh.

Totodată, premierul Mujibur 
Rahman a anunțat că, la 7 mar
tie 1973, vor avea loc alegeri 
generale.

W
9 REFERINDU-SE LA IN- 

TlLNIREA COPREȘEDINȚI
LOR Comitetului de coordo
nare pentru reglementarea 
problemelor dintre Nord și 
Sud. agenția A.C.T.C. relevă 
că s-a înregistrat un progres 
în adîncirea înțelegerii re
ciproce și în soluționarea u- 
nui număr de probleme.

Totodată. arată agenția 
A.C.T.C., s-a căzut de acord, 
în conformitate cu punctul 
din Declarația comună pri
vitor la abținerea reciprocă 
de la calomniere și defăi
mare, ca cele două părți să 
înceteze. începînd de la 10 
noiembrie, emisiunile ostile 
de la posturile de radio și 
prin megafoane Ia linia de 
demarcație, precum și distri
buirea de manifeste pe teri
toriul celeilalte părți, in zona 
demilitarizată din Coreea.

Belgrad: ..kommunist” despre obiectivele 
Conferinței asupra securității

și cooperam europene
Ultimul număr al săptămînalului iugoslav „Kommunist", or

gan al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, consacră un am
plu articol apropiatei reuniuni, prevăzută pentru 22 noiembrie, 
la Helsinki, în vederea pregătirii conferinței securității și coo
perării statelor europene.

T
ară a munților și 
a soarelui. Așa este 
supranumit Tadji- 
kistanul și zilele 
pe care le-am pe
trecut acolo. la 

Dușanbe sau în alte localități, 
mi-au dat putința să descopăr, 
rînd pe rind, argumentele care 
îndreptățesc această faimă. 
Muntele, personajul aflat în 
permanent dialog cu oamenii 
acestor locuri, îl întîlnești pre
tutindeni : 90 la sută din teri
toriul republicii este în stăpî- 
nirea lui, iar dintre bogățiile 
subsolului, rare sint cele neadă
postite în străfundurile — in 
mare parte nepătrunse încă — 
ale coloșilor pleșuvi care domi
nă peisajul tadjik. Cît privește 
soarele, ce să spun ? I-am sim
țit tăria la vremea cînd se cu
legea bumbacul, era 35 de gra
de la umbră, dar o asemenea 
temperatură este ceva obișnuit 
aici și incă mai bine de trei 
sferturi din durata unui an. 
Muntele și soarele sînt pentru 
definirea acestei republici două 
elemente fundamentale. Al tre
ilea ar putea fi apa. Apa care 
clocotește, mai întîi, în strîn- 
soarea munților pentru a se li
niști, apoi, în cîmpiile mănoa
se ale celor patru văi — „dali- 
ne“ : Ghisarscaia, Huliabscaia, 
Vahșcaia și Leninabadscaia.

Rîurile și soarele, apa și căl
dura cu alte cuvinte, oferă 
condiții dintre cele mai pri
elnice pentru dezvoltarea a- 
griculturii. Apa și căldura 
existau aici din totdeauna, 
cum din totdeauna existau 
soarele și munții cu bogatele lor 
străfunduri, dar pentru ca să se 
poată vorbi de dezvoltarea agri
culturii, de dezvoltarea Tadjiki
stanului însuși, au mai fost ne
cesare și alte condiții : condițiile 
pe care avea să le aducă tadjici- 
lor, ca și celorlalte popoare ale 
Uniunii Sovietice, Marea Revo
luție Socialistă.

Nu trebuie să ți se vorbească 
despre ce era Tadjikistanul 
înainte, despre cum trăiau oa
menii acestor pămînturi din 
inima Asiei pînă la instaurarea 
puterii sovietice. Deschizind 
ochii la ceea ce te înconjoară a- 
semenea întrebări devin de 
prisos, căci răspunsul, fie că e 
vorba de industrie sau agricul
tură, de sănătate sau invăță- 
mînt. de parcuri sau bulevarde, 
nu poate fi decît acesta : tot ce 
vedeți reprezintă istoria nouă, 
istoria puterii sovietice. In
tr-adevăr, în cursul acestei isto
rii noi, sovietice, a înflorit in
dustria Tadjikistanului — o in
dustrie puternică, insumind as
tăzi peste 350 de întreprinderi, 
despre a căror capacitate poate 
vorbi convingător și doar un 
singur amănunt, acela că multe 
din produsele lor sint exportate 
în peste 40 de țări.

In cursul acestei istorii, a 
puterii sovietice, s-a născut cu 
adevărat și agricultura Tadjiki
stanului. Ritmul in care s-a dez
voltat și această ramură poate 
fi ilustrată de asemenea în ci
fre dintre cele mai semnificati
ve. De pildă, primul tractor pe 
aceste meleaguri a fost adus în 
1925, iar astăzi Republica Socia
listă Sovietică Tadjikă a 
ajuns la peste 23 000 de trac
toare. Cu o astfel de zes
tre tehnică, la care se adau

gă utilaje și amenajări din 
celp mai diverse, Tadjikistanul 
se înscrie în rîndul celor mai 
mari producători de bumbac. Pe 
cele circa 250 000 de hectare 
destinate acestei culturi, anul 
trecut s-au obținut peste 780 000 
tone de bumbac, ceea ce re
prezintă o depășire a tuturor 
recordurilor în materie de pro
ducție la hectar. Cu mîndrie 
vorbesc tadjicii și despre faptul 
că republica lor deține locul al 
doilea între republicile so
vietice în producția de mă
tase naturală. Despre rodul 
viilor și al livezilor nu fre

ca oraș, cu 50 de ani în urmă, 
o dată cu nașterea republicii so
vietice.

T
ot ce, la Dusanbe 
sau în alte părți 
ale Tadjikistanu
lui, mi-a fost dat 
să întîlnesc și să 

cunosc purta deci 
aceeași nobilă și prestigioasă 
marcă : creat în anii puterii so
vietice. Un adevăr pe care tad
jicii, uniți în marea familie a 
popoarelor sovietice, îl afirmă 
cu mindrie și satisfacție, animați 
de convingerea că înfăptuirile

Soarele
Tadjikistanului

buie să-ți vorbească însă ni
meni ; oaspete al colhoznicilor 
sau al unuia din sovhozurile 
profilate pe asemenea culturi, 
poți să prețuiești singur arome
le și dulcețurile pămintului tad- 
jic. 90 la sută din rodul livezi
lor iși poartă faima pe toată 
întinderea Uniunii Sovietice, iar 
vinurile din valea Ghisarscaia, 
s-au întors nu o dată de la 
marile concursuri internaționale 
cu medalii de aur.

Istoriei celei noi. ce-și sărbă
torește semicentenarul, ii apar
țin, aici, in Tadjikistan, toate. 
Oricum capitala — Dusanbe — 
în întregime. Pentru că mica a- 
șezare sătească — tîrgul de luni, 
cum ar suna în traducere exac
tă — Dusanbe, astăzi avînd 
aproape o sută de mii de locui
tori, cu înfățișare din cele mal 
moderne, a început să se nască

deosebite de pînă acum sînt te
melia sigură a altora și mai 
deosebite. Sub semnul acestei 
convingeri, in marile combinate 
industriale și pe ogoare, în școli 
și facultăți, în institutele de 
cercetări, pe șantierele unor vi
itoare obiective energetice, lo
cuitorii Tadjikistanului iși de
dicau însemnatele realizări săr
bătoririi a 50 de ani de la con
stituirea U.R.S.S.

Dacă străvechiul Tadjikistan 
e atit de tinâr ca înfățișare, cum 
îi vor fi fiind atunci oamenii ? 
Nici amănuntul acesta nu putea 
să-mi scape. Tinereții oameni
lor — impresionează pe oricare 
din vizitatorii republicii. Și ceea 
ce în alte părți poate părea o 
metaforă aici are argument ma
tematic : aproape 50 la sută din 
populația Republicii Sovietice 
Tadjikistan are sub 15 ani.

Așadar, un popor născut o- 
dată cu țara. Pe aceleași coor
donate de frumusețe.în vederea reușitei reuniuni 

pregătitoare — scrie „Kommu
nist" — cît și a conferinței 
securității europene propriu-zi- 
se, este necesară abordarea 
convorbirilor în mod serios, 
într-o atmosferă de lucru elibe
rată de tot ceea ce ar putea să 
ducă dezbaterea spre o discu
tare sterilă a unor probleme 
mal puțin esențiale, care nu ar 
face decît să răpească timpul 
prețios necesar dezbaterii pro
blemelor esențiale pregătirii u- 
nor acorduri reale, cu adevărat 
valoroase.

„Este greu de conceput o 
conferință general-europeană e- 
ficientă consacrată consolidării 
păcii, securității și promovării 
celei mai largi colaborări — re
levă „Kommunist" — pe a că
rei ordine de zi să nu figure
ze : reconfirmarea principiilor 
de bază ale Națiunilor Unite, 
ale respectării suveranității și 
integrității tuturor țărilor și 
egalității In drepturi suverane 
a „celor mari și celor mici",

ale inadmisibilității amestecului 
în treburile interne ale altora, 
ale renunțării la folosirea for
ței și a diferitelor feluri de 
presiuni. Acestea, însă, nu nu-, 
mai sub formă declarativă, ci 
și ca măsuri specifice, care ar 
garanta mai efectiv țărilor eu
ropene că securitatea nici une
ia dintre ele nu va fi expusă 
activităților fățișe sau subver
sive care să le pericliteze secu
ritatea".

„Kommunist" exprimă opinia 
ca, pe ordinea de zi a confe
rinței securității europene, să 
figureze, de asemenea, exami
narea problemei împărțirii Eu
ropei în blocuri economice și 
stabilirea de măsuri care să 
împiedice tendințele de apro
fundare a unei asemenea stări 
de lucruri, ale cărei urmări ar 
fi, inevitabil, și mai grele de
cît cele de pînă acum ; reexa
minarea rolului Europei și a 
poziției sale în lume. în special 
în sfera relațiilor dintre țările 
dezvoltate economic și cele în 
curs de dezvoltare.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit o telegramă din partea primului secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, in legătură 
cu catastrofa de la exploatarea minieră Uricani. Vă rog să 
primiți — se spune în telegramă — sincera mea compasiune și 
să transmiteți profundele mele condoleanțe familiilor celor care 
au avut de suferit.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea președin
telui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a 
președintelui Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugosla
via, Gemal Biedici, a președintelui Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, Jeno Fock, telegrame în legătură 
cu catastrofa ce a avut loc la exploatarea minieră Uricani, prin 
care exprimă condoleanțe și sentimentele de compasiune pentru 
familiile victimelor.

(Agerpres)

CRONICA U.T.C.
Aseară a sosit în Capita

lă o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitro- 
vist, condusă de Todor Dol- 
țev, șeful secției tineret mun
citoresc a C.C. al U.T.C.D., 
care la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist va face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspeții bulgari 
au fost întimpinați de tova
rășul Miron Gheorghe, șef 
de secție la C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. ai U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, de
legația Consiliului Federal al 
Tineretului (D.B.J.R.) din 
R.F. a Germaniei care a par
ticipat Ia seminarul bilate
ral, organizat la București 
de Uniunea Tineretului Co
munist, Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui și Consiliul Federal al 
Tineretului din R.F. a Ger
maniei cu tema „Statutul so
cial-politic al tineretului, po
ziția și rolul său în societate".

R. F. A. GERMANIEI. - Cu două săptămini înaintea alegerilor 
tabloul străzii este dominat de afișele electorale

DOI ANI 
DE LA INSTAURAREA 

GUVERNULUI 
ALLENDE

în Chile au avut loc sîmbătă 
mari adunări care au marcat a- 
niversarea a doi ani de la pre
luarea puterii de către guvernul 
de unitate populară condus de 
Salvador Allende. La mitingul 
de la uzina textilă „Ex Yarur" 
a participat și președintele țării. 
El a adus un elogiu muncii pli
ne de abnegație a lucrătorilor 
textiliști care și-au îndeplinit 
sarcinile de producție în pofi
da încercărilor elementelor reac
ționare de a paraliza activitatea 
întreprinderii.
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CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,30; 
20,15), Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16.30; 19; 21,15), București (orele
8,30; 10,30; 12,30; 14,30: 16,45; 19; 
21), Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20.30), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

AL TREILEA : rulează la Cen
tral (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Capitol (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA ; rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15).

A FOST O DATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), 
Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Lira (orele 10,30; 15,30; 
18; 20,30), Ferentari (orele 9,30; 
11.45: 14,30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Ferentari (orele 17; 19,15).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

DRUM IN PENUMBRĂ : rulează

la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) .

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,30; 
17,45; 20,15. Program de desene
animate pentru copii — orele 
9,45).

ÎMBLlNZIREA FOCULUI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 19).

ANONIMUL VENEȚIAN : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,30).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18: 20,30), 
Popular (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) .

VĂ ARĂT EU VOUĂ ! rulează 
la Progresul (orele 16; 18; 20).

BAMBI : rulează la Timpuri
Noi (orele 9,15—18,15 în continuare 
— Program de documentare orele
20.15) .

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15;
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

LIUBOV IAROVAIA ; rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DAURIA : rulează la Rahova
(orele 15,30; 19).

OPIUL ȘI BlTA : rulează la 
Unirea (orele 15,30: 13; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Co- 
troceni (orele, 15,30; 18; 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Arta (orele 15,30; 19).

FERMA DIN ARIZONA ; rulează 
la Pacea (orele 16; 19,15).

CREIERUL ; rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Volga (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Flacăra (orele 15,15; 18; 
20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,15).

TORA ! TORA ! TORA '. ; rulea
ză la Laromet (orele 15.30; 19).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
(orele 10; 12; 14; 16), rulează la Ci
nemateca ,,Union".

Teatrul ,.C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză — 
lecția a 27-a — reluare. 18,00 Că
minul. 18,40 Ecranul. 19,00 Săptă- 
mîna in imagini. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Avanpremie
ră. 20,05 Ancheta TV. 20,45 Roman 
foileton : Elizabeth R — jocul 
de-a căsătoria. 21,30 Omagiu — 
concert spectacol. 22,30 ,.24 de 
ore". 22,45 Contraste în lumea ca
pitalului.
PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret.
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