
Proletari din toate țările, uniți-vă !
In pagina a 3-a■

+H
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX, SERIA II, Nr. 7382 4 PAGINI 30 BANI LUNI 12 FEBRUARIE 1973

MAI MULT
CĂRBUNE TĂRII !

Undeva, Ia 380 m. sub scoarța hibernală a Vulcanului lucrează brigada lui Bogheanu Iile. 14 oameni Impărțiți în 4 schimburi (două cîte 3 oameni și două cîte 4) fac poate munca cea mal grea din exploatare. Pe acest tînăr șef de brigadă, membru In Biroul comitetului municipal al U.T.C. l-am întâlnit la ieșirea din șut. E aici din anul 1965, lucrează șl depășește, cu aceeași mîndrie constantă, toate planurile de producție de pînă acum.— Brigada noastră lucrează în condiții speciale. înaintăm pe o pantă de peste 45 de grade. E o pantă care nu permite o a- vansare rapidă. în aceste condiții, cel care atinge o înaintare de 2 m. in 24 de ore se poate considera pe drept cuvînt un recordmen.— După cîte am înțeles, brigada voastră a atins această cifră.— Da, a atlns-o. A atlns-o și a depAșit-o. Dar aș dori să

Două brigăzi de producție și 
educafie a tineretului de la Vulcan 
vizează cotele cele mai înalte
ale productivității în minerit

MIC ÎNDRUMAR
AL VIEȚII

DE ORGANIZAȚIE
Rubrica pe care o Inaugurăm astăzi Intenționează să răs

pundă unei reale necesități de informare metodică asupra 
principalelor forme și modalități de acțiune in viața de or
ganizație, □ unor instrumente de lucru indispensabile pentru 
conceperea ți organizarea activității de către biroul sau co
mitetul U.T.C.

Numeroase scrisori sosite la redacție șl semnate de tineri 
recent aleși in conducerea organizațiilor U.T.C., deci a căror 
experiență se află abia la început de drum, ne îndreptățesc 
să credem că un „curs" metodic ți practic pe problemele 
conducerii organizației U.T.C., Izvorit din situațiile curente cu 
care se confruntă organele nou alese, va fi de un real folos 
pentru cei ce fac parte din activul obțtesc al Uniunii Tinere
tul Comunist.

SECVENȚE DIN SESIUNE

PR0M0 VEAZĂ

menționez altceva aici. Dacă nu am fi avut această brigadă nu am fi realizat ceea ce am realizat pină acum.— Cînd a fost înființată brigada voastră de producție șl e- ducațle comunistă ?— în luna septembrie 1971.•— Din inițiativa cui ?— Din inițiativa unul tehnician care lucrează chiar In sectorul nostru, Ursu Virgil.Din septembrie 1971 șl pină In prezent nu a existat ’lună ln care brigada Iul Bogheanu să nu-șl fi îndeplinit și depășit sarcinile de plan. Și, rețineți,

Sudorul Gh. Popescu, depune eforturi deosebite, pentru darea 
ps folosință a utilajului automat de făcut cărămidă, la Fabrica 

1 „Ceramica" din Zalău.
Foto t GHEORGHE CVCU

băieții lui Iile lucrează în condiții dintre cele - mai grele din întreaga exploatare. Lucrează într-un sector care deschide galerii. și frontul de exploatare pentru ceilalți tineri, pentru cei 1 200 de uteciștl al Exploatării miniere Vulcan.— Trebuie să recunoaștem — ne spune brigadierul, că atunci clnd îți place ceea ce faci, cînd al satisfacția lucrului împlinit, problema condițiilor de lucru trece pe planul al doilea. Iar cînd vorbești despre lucru împlinit trebuie să înțelegi aportul nostru, al tuturor, aportul celor 14 tineri care muncim brigadă.— E acesta un principiu lucru în brigada voastră ?— Este. Este pentru că sîn- tem colegi de generație, colegi de muncă, flec! și colegi de idei. Numai așa pot concepe eu o brigadă de producție și educație comunistă a tineretului. Numai așa am reușit să depășim limita de 2 m. înaintare în sectorul nostru. Iar în cinstea Conferinței județene a U.T.C. am realizat o depășire de aproape 3 m, înaintare, pe care noi, în mod normal, o facem în 30—36 de ore de activitate susținută.Aceeași activitate susținută a

lnde

fost depusă șl de o altă brigadă a tineretului aflată In Întrecere.— Răspundem astfel, ne spune Popa Costlcă, șeful el, chemării la întrecere lansată de Biroul C.C. al U.T.C., sub deviza : Tineretul — factor activ tn îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Iată doar-clteva date care definesc această Întrecere i 200 tone cărbune cocsificabll peste plan, realizare închinată Conferinței județene U.T.C., conferință care a avut loc la 21 ianuarie anul acesta ; 368 tonecărbune peste plan In luna ianuarie și, iată o realizare mai recentă : 54 tone cărbune peste sarcinile de plan în ziua de 1 februarie. Menționăm că toate aceste date ne-au fost furnizate de secretarul comitetului U.T.C. al Exploatării miniere Vulcan, tovarășul Cucu Marin. Toate aceste date le-am aflat în ziua de 2 februarie și de la oamenii lui Popa Costi- că In momentul ieșirii lor din șut. Brigada lui numără 31 de oameni și lucrează In sectorul III, abatajul frontal — stratul 7.— Anul trecut am avut o depășire de 4 500 tone cărbune cocsificabil. Lucram atunci pe două straturi : 7 și 8.— Care sînt angajamentele pe care vi le-ați luat pentru acest an ?— Să dăm peste plan 2 000 tone cărbune și să economisim cit mai mult material lemnos. De altfel, tn momentul de față, la frontul de exploatare 7 lucrăm numai cu stîlpi metalici și
PA VEL PERFIL
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NOI CHEMĂRI

IA ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

• întreprinderea

de industrie

locală

1

„P rod complex*4''

din Tg. Mureș

CĂTRE TOATE ÎNTREPRIN
DERILE DE INDUSTRIE 
LOCALA

DESPRE KIEW UIndiscutabil, valoarea unei Inițiative luată de către organizația U.T.C.; la ceasul actual nu mal poate fi raportată ln afara eficienței ei. Felul In care slnt ele practicate In interiorul activității organizației de la U.C.M. Reșița, ne obligă Ia clteva sublinieri de ordin teoretic în plus, sublinieri care nu depășesc prin absolut nimic posibilitățile practice de realizare. în plus chemarea lansată la sfîrșitul lunii decembrie a- nul trecut de către C.C. al U.T.C. privind organizarea întrecerii socialiste în rîndul tineretului, Implică nemijlocit o gîndlre funcțională în elaborarea inițiativei în relație directă cu problemele producției. Stabilirea unei serii de inițiative în domeniul activității productive, a unei alte serii In domeniul muncii politice și as a mal departe ln toate sectoarele de activitate fără a fi glndit.e tn strictă dependență și orientate spre un singur scop — o activă participare In procesul muncii — a dus — și mal duce Încă — la cultivarea formalismului cu toate consecințele sale. Elaborăm (șl nu „fixăm“, „stabilim“, sau „luăm“) așadar o inițiativă, pornind de la procesul de producție pentru ca în final să ne reîntoarcem la procesul de producție. Motivația este mal mult declt simplă și, se pare, datorită tocmai acestei simplități este neglijată. Procesul muncii este laboratorul ta cftffi oamenii creează valori,

modelindu-ae pe ei InșA Intervenția gîndirll politica elaborată de către partid, cu fundamentalele ei idei de tea 11-
ION DANCEA

(Continuare ln pag. a Il-a)

I De la deziderat 
la realitate !

• întreprinderea
de gospodărie
comunală Pitești

CĂTRE TOATE ÎNTREPRIN
DERILE DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ

I
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CARTEA SPORTIVĂ
mijloc eficient, real de

propaganda pentru sport— Credem că sînteți de acord că, între alte mijloace, cartea sportivă are o importantă funcție socială. Cu ce contribuie cartea tipărită de Editura „Stadion" la sporirea rolului social al sportului ?— împreună cu celelalte activități social-umane, politico-educative, cultural-științifice etc. educația fizică și sportul formează un front co-

CULTURA Șl
COMPETENȚA

Gheorghe Car aman din anul 
IV Economia agriculturii la a 
patra notă maximă. Bucuria 
nu este numai a lui oi fi a 

grupei.

MANIFESTĂRI DEDICATE
ANIVERSĂRII

• Un cîmp de formule nu echivalează
o pregătire temeinică

• Efortul susținut—condiția unei reușite sigure
• Angajament îndeplinit—examene rodnice

Dincolo de emoțiile celor din jur reușim să ne convingem că sîntem martorii unui eveniment de o reală importanță pentru studenții anului II de la Facultatea de fizică. Se verifică asimilarea unui domeniu fundamental pentru știința fizicii și anume mecanica teoretică. Indiferent de specializarea ulterioară ce va fi, de altfel, inaugurată In anul III de studii, cunoștințele a căror probă o fac astăzi studenții grupei 160 vor constitui un punct de permanentă referire profesională și condiție a devenirii lor intelectuale. Iată de ce examenul la mecanică teoretică poate fi considerat pe bună dreptate unul de admitere.

Proba scrisă șl-a primit calificativele pe cere le găsesc a- sociate unor nume ca Păcurariu Ileana (9), Nuță Marian (7), Bră- tescu Marius (7).Aflăm într-un răstimp scurt, nu numai enunțul problemei, dar și amănunte despre forma propriu-zisă a examinării, amănunte ce contrazic o imagine devenită pentru mulți dintre noi familiară. Și aceasta, deoarece în sală au avut acces nu numai foile albe și uneltele scrisului, așa cum ar fi fost de presupus, ci și lucrări de specialitate în care se rînduiesc formule șl explicații, adică tot ceea ce era adus pînă acum pe calea memoriei. Anularea vechilor interdicții nu diminuează

LUPTELOR CEFERIȘTILOR
Șl PETROLIȘTILOR

DIN 1933• IN CAPITALĂ, în cadrul ciclului de manifestări pentru tineret, intitulat „Cultivarea tradițiilor muncitorești“, N. G. Munteanu, cercetător științific principal la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., a expus conferința : „Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933“.
totuși exigențele confruntării. Dimpotrivă, ne încredințează prof. dr. doc. Șerban Țițeica, șeful tatedrei de fizică teoretică, exigența rămîne Insă Intr-o formulă calitativ superioară pentru că obiectul său este prin excelență capacitatea de utilizare a cunoștințelor șl nu simpla lor reproducere. Regăsim aceeași preocupare a examinatorilor pentru o exigență autentică cu prilejul probei orale și înțelegem mult mai bine că importanța examenului la care a- sistăm nu derivă exclusiv numai dintr-o anumită secțiune a fizicii.Iată un cîmp de formule ce poate ar impresiona pe un neavizat ; șl totuși Viorica Re- denbach primește calificativul, insuficient; Afeturi,-<j altă tablă saturată cu semne pentru care Ileana Păcurririu este răsplătită cu 9.Memorarea și reproducerea mecanică a cunoștințelor, această aparență atît de dăunătoare ce se poate substitui asimilării temeinice și-a primit în primul caz sancționarea. Este de fapt —- ne încredințează tovarășul profesor Șerban Țițeica — un indiciu pentru strategii de un anumit tip adoptate de studenți în sesiune. Dar un semestru u- niversitar nu poate fi comprimat între limitele cîtorva zile, de aceea tentativele astfel organizate nu vor putea depăși pragul exigențelor, ori de cîte ?.rl?-ar .r®peta ele, ca în cazul Valentin Andrees- care acest examen 4 întâlnire.

★la Istoria modernă a

• LA CRISTURU SECUIESC, BĂLAN, REGHIN, DEDA, SĂRMAȘU, DITRĂU, GHEORGHENI, LUDUȘ și în alte peste 30 de localități din județele Mureș și Harghita mii de oameni ai muncii, români, maghiari și germani din această parte a țării s-au întîlnit, în cadrul u- nor manifestări, cu cadre didactice universitare, cercetători, istorici, juriști, vechi militanți al mișcării muncitorești, care le-au vorbit despre semnificația acestpr mari bătălii de clasă.

(Continuare în pag. a Il-a)

studentului cu, pentru reprezintă
ELENA RUBELI
CĂLIN STĂNCULESCU 
Foto : O PLECAN

Examen 1a Istoria modernă a României cu academician profesor Vasile Maciu. Anul III
a

O parafrază
de ȘTEFAN IUREȘ

Dragă redacțieIInterviul nostru

I

I
I
I
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IVASILE CÄBULEA

(Continuare în pag. a Il a)
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SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAțlE, RĂSPUNDERI

pe niș- nu mai fals de

meu de azi, mod firesc

Intr-un

—- Ce ați face dacă ați fi directorul unei ferme? Răspunde argumentat confirmînd o însușire 
temeinică a organizării producției, studentul Chimișliu Constantin.

VÀ SCRIU

cu tov. ION SIMION,
directorul Editurii „Stadion“

MOMENT DE SATISFACȚIE

« LA CLUBUL PETROLIȘTILOR DE LA BERCA ȘI AL CEFERIȘTILOR DE LA BUZĂU, precum și în alte numeroase localități din județul Buzău au avut loc expuneri urmate de programe omagiale dedicate evenimentului, în cadrul cărora membri ai biroului județean de partid au evocat principalele momente ale acestei mișcări.
■

Mg
• PE MELEAGURILE GOR- JULUI, la căminele culturale și casele de cultură din peste 20 de localități, între care Novaci, Tg. Cărbunești, Mo- tru, Rovinari, profesori de științe sociale au vorbit despre desfășurarea și însemnătatea internă și internaționa- ă a luptelor muncitorești de acum patru decenii ; la Săce- lu și Bilteni au fost prezentate montaje literar-muzicale intitulate „Memoria anului 1933“.

Intr-un poem de Labiș („Umanism", datat 31 octombrie 1956) există o pereche de cuvinte care ni se împlintă definitiv în~ memorie. Este o entitate etică binară, ca o bară magnetică avînd forma literei U : teribil și onest. Mari forțe de respingere și de atracție se adună la polii acestei unități, care nu se incarcă de sens în configurația morală a lumii d.ecît dacă respectă intuiția aparte, de o extraordinară pre- 
-- ---------- j. -------------- , ngscut |a Mălini.

*mun care este subordonat idealului măreț omenirii — construirea societății comuniste. Această sarcină complexă este îndeplinită și cu ajutorul cărții de sport care, popularizind

Pentru dialogul dialog pe care în simți nevoia uneori să-l porți, te-am ales pe d-ta.Uite, stau uneori cînd am puțin timp și mă gîndesc la cei din curierul „De la om la om“. Cu maximă sinceritate spun că nu-mi plac acești (e) tîrguitori ai iluziilor amoroase, acești căutători „ai fericirii eterne“ pe care speră s-o găsească în niște anunțuri matrimoniale pentru care optează.Am să vă povestesc, atît cît pot, despre un tînăr care există și care a reușit să se cunoască singur lâ realele proporții. Da, eu sînt cei ce simt nevoia destăinuirii. M-am născut acum 25 de ani într-o casă de oameni harnici, dar săraci pe atunci, și am avut de toate din cît au putut obține părinții mei. Tata (sînt sigur de lucrul acesta) și-a visat la tinerețe, și a crezut în acest vis, un urmaș demn în copilul său dar era o Iluzie și o să vedeți de ce.Băiatul lui o pornise te pante primejdioase ; învăța, se îndrăgostise

sport și căuta să-și vîndă talentul în speranța că va ajunge în acel EI Dorado, cu un minimum de sacrificiu. A umblat pe o rută de neinvidiat : Turnu Măgurele — Videle — Brașov — București — Găiești — Pitești — Alexandria. Treceau anii fulgerînd, se ofileau speranțele, veneau (și trebuia să le înfrunte) furtunile decepției. El Dorado nicăieri, dragostea de muncă rămînea o necunoscută in grădina vieții. Acasă certurile se întețeau. Aveam 25 de ani Nimic nu realizasem. Citeam totuși mult și se prindea cîte ceva de mine. Săvîrșisem ceva antisocial și trebuia să fac detenție. Nu. nu am făcut detenție. dar mi-am întins singur o mină de ajutor meditînd în profunzime.în octombrie 1972 s-a mai în tîmplat ceva care m-a cutremurat. Inundația a atins casa părintească. Apele cuprinsese- ră totul, gospodăria era devastată, o cameră se prăbușise, cealaltă avea apa de un metru în ea și lucrurile pluteau pe apă. Salvasem Inotînd sau vls-

cizie, a poetului de excepțieTeribil sugerează, înainte de toate, descătușarea perpetuă a unei energii atît de neobișnuite îneît șochează, descumpănește, sperie, îngrozește simțul comun. Accepțiile termenului se desfășoară în evantai, de la provocarea uimirii extreme pină la provocarea groazei extreme. Insă oricare dintre accepții desenează o calitate superlativă, o stare limită în cadrul reacției respective. Orice act, orice proces, orice fenomen, orice gest putînd primi ca determinant adjectivul acesta teribil, este elementar și total ca o erupție vulcanică. Jumă tățile de măsură nu îl privesc : nici semitonurile ; nici bana litățile agreabile. Ceea ce este teribil nu ține — și cine știe dacă poate - să inspire simpatie. Ceva ce se produce cu energie sălbatică, de neînfrînat, dincolo de tipare, fără habai de convenții, în disprețul oricărei moderații, este pentru ma nifestarea sa atît de nemaipomenită, ori de violentă - te ribil.Și Onest — adaugă însă, imediat, Labiș. Iertare, n-am spu bine, nu este vorba de o adăugire, oricît de rapidă ar fi con secuția. Să nu ne lăsăm înșelați de acel „și". Nu avem de-c face cu vreo separare în timp. De o ierarhizare, cu atit ma puțin. Onest, deci corect, deci cinstit, iată ce trebuie să scri< pe cealaltă față a aceleiași medalii Nu pe „a doua ei față" Pe cealaltă. Pur și simplu nu există prima sau a doua. Pre supunînd că una dintre fețe ar fi ștearsă, indiferent care moneda ar fi calpă și n-ar mai avea, deci, curs. Verificarea se impune, fiind unică și completă. Ca să ducem comparația pînă la capăt, medalia aceasta specială „cade mereu în picioare".Intenția noastră n-a fost să tăiem in patru un fir semantic. Pentru cei ce nu-și înmoaie condeiul în apă, numai atitudinea

1
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ILIE PINTILIE, un militant
devotat idealurilor

Partidului Comunist RomânLa sfîrșitul lunii ianuarie 1933, muncitorii ceferiști de la Atelierele „Grivița“ din București și muncitorii petroliști din Valea Prahovei, mobilizați de Partidul Comunist Român, s-au ridicat cu hotărîre la luptă împotriva ofensivei guvernului burghezo-moșieresc. In semn de solidaritate cu frații lor de la „Grivița", muncitorii ceferiști de la Atelierele „Nicolina“ din Iași, sub conducerea comuniștilor In Pintilie și ... ialți muncitori și de masele de tineri din oraș, au desfășurat, In zilele de 3—4 și 14 februarie 1933 puternice acțiuni greviste. Evldențiindu-se ca un conducător energic al muncitorimii feroviare din Moldova, Ilie Pintilie s-a deplasat în mijlocul muncitorilor greviști de la Atelierele C.F.R. Pașcani, pentru a-i îmbărbăta și încuraja în luptă.In aceste zile în care întregul nostru popor cinstește aniversarea a patru decenii de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor, din ianuarie-fe- . bruarie 1933, se împlinesc 70 de ani de la nașterea neînfricatului militant comunist Ilie Pintilie.S-a născut 1903, cut Iii pii. Anii plini de greutăți, primare, a intrat C.F.R din Iași, unde gătit pentru meseria tor. Dornic să învețe cît mult, tot timpul și-l petrecea citind în biblioteca sindicatului atelierelor. Atașat clasei muncitoare, în rîndurile căreia intrase, participă la luptele greviste din anii avîntului revoluționar declanșat după primul război mondial și mai ales la greva generală din octombrie 1920.In anul 1928 a fost primit în rîndurile membrilor Partidului Comunist Român, eveniment care a marcat o importantă co-

frunte cu Ilie sprijiniți de cei- muncitori și tineri din

la 11 la Iași și a în mijlocul sărace șl cu mulți copilăriei sale au fost mizerie, de lipsuri și După absolvirea școlii tînărul Ilie ucenic la
februarie fost cres- unei fami- co-

Pintilie Atelierele s-a prede turnă- mai

(Urmare din pag. I)lind cu ambarcațiuni ad-hoc (o albie, o ușă) 8 (opt) suflete omenești. Stăm într-un cojoc ciobănesc să mă încălzesc. Lingă mine tata, și tata este om la 52 de ani. plin- gea ca un copil. Plîngea pentru casa și lucrurile făcute cu palmele lui ? Poate. Eu. însă, am găsit alt sens plînsului a- cela. Plîngea mai mult pentru nedemnitatea mea. Avea prilejul acela drept paravan să plîngă fără rușine. Mi-a venit atunci să urlu, să mă bat cu cineva. Și am început întîi cu slăbiciunea și viciile mele. După două zile îmi luam soția și plecam iarăși la Alexandria.Am revenit la întreprinderea pe care o părăsisem și i-am spus maistrului Topuzu Mihail : „Vreau să muncesc Ia baterii“. Omul m-a privit fix și a zîmbit neîncrezător. Mă știa cine sînt. I-am mai repetat o dată, făcîn- du-mă că nu-i înțeleg zîmbe- tul, și m-a primit. Oamenii mă priveau pe ascuns și dorința

titură în activitatea lui revoluționară.Perioada crizei economice din anii 1929—1933 îl găsește intr-o neobosită activitate pentru organizarea muncitorilor ceferiști de la Atelierele „Nicolina“ și din alte centre feroviare din Moldova. Cu prilejul conferinței pe țară a muncitorilor ceferiști, din 20 martie 1932, a fost ales membru în Comitetul central de acțiune, care va juca un rol important în organizarea și coordonarea luptelor muncitorimii ceferiste. •In cursul evenimentelor din februarie 1933 guvernanții vremii au ordonat arestarea și trimiterea în fața justiției militare a comunistului Ilie Plnti-
70 de ani

de la naștere

lie. în timp ce se afla în închisoare a reușit să fie adus la București, în vara anului 1933, pentru a depune ca martor în procesul înscenat de justiția burghezo-moșierească conducătorilor muncitorimii ceferiste și petroliste. în depoziția sa a adresat un aspru rechizitoriu regimului burghezo-moșieresc și a înfățișat condițiile grele de viață și de muncă ale muncitorilor ceferiști în anii crizei economice. în cuvinte pline de demnitate el a respins acuzațiile provocatoare ale completului de judecată și a evidențiat, Iul Partidului Comunist ~ în apărarea intereselor nilor muncii.Relevîndu-se tat organizator rimli feroviare nizației de. partid din Iași, conducerea căreia se afla, comunistul Ilie Pintilie a fost chemat în cursul anului 1934 la București, pentru a lucra în a- paratul central al partidului.

-, ro'Român oame-unca al și al talen- muncito- orga-1, în

Din partea conducerii P.C.R. primește sarcini de mare răspundere, activînd In conducerea Sindicatelor Unitare pînă în 1936 și ca secretar al Uniunii Sindicale C.F.R.Remarclndu-se ea un cadru de bază al P.C.R., devotat trup și suflet cauzei proletariatului român, Ilie Pintilie a fost cooptat membru în Comitetul Central și apoi secretar al C.C. al P.C.R. în anii premergători dezlănțuirii războiului hitleristArestat în primăvara anului 1939, a apărut, împreună cu alțl comuniști, In fața justiției militare în vara aceluiași an. P.C.R. a organizat în jurul procesului o puternică campanie de solidaritate cu cei judecați șl de protest împotriva teroare! burgheze, cerînd eliberarea comuniștilor arestați.Condamnat la 3 ani închisoare, Ilie Pintilie a fost internat în închisoarea militară Văcărești, de unde apoi, la 20 iulie 1940, a fost transferat la penitenciarul Doftana. Infruntînd regimul de teroare de aici, a continuat, împreună cu ceilalți comuniști, în condiții de strictă conspirativitate, lupta între zidurile închisorii. N-a avut fericirea să participe mai departe la mișcarea-de rezistență națională antifascistă, care a culminat cu actul istoric de la 23 August 1944. în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 corpul său a fost îngropat de viu sub zidurile închisorii Doftana, prăbușită în urma cutremurului ce a avut loc în acea noapte.Devotamentul nemărginit al militantului revoluționar Ilie Pintilie față de idealurile nobile ale proletariatului român și activitatea sa neobosită în slujba partidului comunist, pentru libertate socială și apărarea independenței naționale, îl situează la loc de cinste în panteonul eroilor clasei muncitoare din țara noastră și ai Partidului Comunist Român:
Conf. univ. ION CALIN 

profesor de istorie
VASILE BOBOC-ȘIPOT

făcut. nimic, îmi aplic ideile“. Așadar revenisem printre oameni. și omul acesta mă lăuda în ascuns, fără ca eu să știu. Era o victorie și doi învingători — eu și șeful meu.într-o altă zi o funcționară mi-a spus că șeful de brigadă m-a lăudat' șefului de secție că e foarte mulțumit de mine pentru că. munoesc și cer singur de lucru cînd nu am ce face, în ziua aceea’ am meditat, eram satisfăcut.Și aproape fericit. Nu pentru că am fost lăudat, că doar nu pusesem piciorul ca astronauții pe Lună, ci pentru că-mi cîș- tigasem dreptul la omenie. Fiindcă e firesc să muncești. e firesc să ceri de lucru pentru a justifica cîștigul bănesc și pentru a acoperi 8 ore de muncă. Și eu făceam aceasta. Eu I Și mă gîndeam așa : a fi fericit. a fi puțin fericit. înseamnă a te bate și a te învinge câteodată pe tine însuți.Aș fi vrut să spun acestea milioanelor de tineri din tara noastră într-un dialog tineresc
• ••adevărată părăseaaceea de aventură i și frumoasă mă cam din cînd In cînd.Comitetul oamenilor muncii mi-a aprobat repartizarea unui apartament. Atunci mi-am dat seama că nota cu datorii față de societate se încarcă mereu. M-am apucat serios de muncă. Am cîștigat primul salariu la noul loc de muncă — 777 lei în 12 zile. Luna următoare 1623 lei, ca după încă o lună să realizez 1995 lei I Mi-am mobilat apartamentul, mi-am cumpărat lucruri în casă. Fericire ? Nu. nu fericire, ci bunăstare. Fericirea pentru mine a fost altceva. Intr-o dimineață, întîrziind autobuzul, am plecat la serviciu pe jos cu Mihail Topuzu, șeful secției unde lucrez și care zîmbise neîncrezător, mul acesta un obicei : îmi întinde mîngîie pe vorbeam de realizarea planului anual și numai ce-1 aud : „Măi, Nicușor. ce ți-a făcut soția de muncești așa ? Nu credeam că vei reveni printre oameni“. Nu mai știam să vorbesc și mai tirziu i-am răspuns : „nu mi-a

omulO- de la un timp are mă salută frumos, mina rîzînd sau mă obraz. Pe drum

săși prietenesc. Aș fi vrut spun acestea celor ce se tîngu- iesc într-un anotimp al cu care nu se vor mai întîlni. Dâcă vreodată am să . .1ceva va fi timpul care trece u- neori așa de repede și voi regreta mai cu seamă cei 25 de ani pe care mi i-am furat singur din comoara vieții.V-am scris dv. într-un moment de satisfacție.Aș vrea să am prieteni mulți printre tinerii din țară, aș vrea să discut mult despre viață și tinerețe, muncă și datorie, ricire și ideal Aș vrea să am oasoeți în mica noastră treprindere din Alexandria nouă ce se ridică zi cu zi un soare înălțat, și el nou.salutări tovărășești al Dv.

viețiiregret

fe- vă în-caCu
NICOLAE NICA, 

muncitor, sec(ia a Il-a, Întreprin
derea de aparataje și accesorii 
pentru instalații în construcții 

(I.A.A.I.C.Ă.) AlexandriaN.r. Iți mulțumim pentru scrisoare și-ți promitem, pe curînd. o vizită. Pînă a- tunci, multe succese 1
O parafrază

(Urmare din pag. I) 
contează in cuvînt. Or, Labiș nu s-a jucat niciodată 
vintele. Ființa morală ce se degajă din caracterizarea 
simultană, semnată de acest spirit al adincurilor, ne 
sează pe toți. Mulțimea de cititori cu privirile ațintite 
care nou venit la porțile literaturii vrea să se convingă dacă 
statura masivă, insolită, teribilă a unuia corespunde unei 
integrități morale pe măsură. Și invers, vrea’ să se convingă 
dacă evidenta cinste individuală a altuia beneficiază de mij
loacele teribile in stare s-o propulseze în planul artei.

Fără onestitatea care să-i dea sens, forța care se repede 
ipre noi rămîne oarbă, net animalică (ce titlu frumos a avut 
filmul documentar „Apa ca un bivol negru..."). Fără cutremu
rul teribil care să ne scoată din indiferență, corectitudinea 
rămîne literă moartă (chiar dacă autorului, personal, ii asi
gură un loc in eventualul paradis). Numai scriitorul capabil 
să ne conecteze - și să ne curenteze - înnebunitor la arcul 
voltaic al crezului său neîntinat, numai acela are vocația 
creației umaniste. Numai acela poate să transfigureze liric 
umanismul. Așa cum a făcut-o Labiț, așa cum încearcă cei 
mai buni dintre urmașii săi literari.

cu cu- 
dublă, 
intere- 
pe fie-

V
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I

MAI MUU
(Urmare din pag. I)faptul se explică și prin aceea că înclinarea stratului e de a- proape 45 de grade.Pe Popa Costică l-am cunoscut mai bine atunci cînd l-am văzut alături de celălalt brigadier : Bogheanu Ilie. Amîndoi au venit aici în urmă cu 8 ani. Amîndoi sînt din părțile de nord ale Moldovei. Amîndoi și-au descoperit vocația de miner aici, în Valea Jiului. Există chiar — aproape paradoxal, — mâi multe asemănări între acești doi tineri brigadieri : au aceeași vîrstă (26 de ani), au făcut armata -împreună; amîndoi sînt căsătoriți. Există deci criterii comune, există aceeași viață neasemuit de bogată care se cheamă viața de miner.I-am cunoscut în momentul în care își aminteau de perioadele petrecute ' • ■ ■fost împreună experiență la și Baia Mare, preună cîteva lea Jiului. Au avut ce vedea, au avut ce înțelege.Iată pe ce s-a întemeiat acest edificiu al colaborării și întrecerii uteciste. Flecare dintre

în abataje. Au în schimburi de Motru, Rovinari Au vizitat îm- abataje din Va-
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Indiscreție justificată. Notele bune se pregătesc 
aici.

Concentrare deplină In pregătirea 
răspunsurilor.

PROMOVEAZĂ CULTURA
Șl COMPETENȚA

(Urmare din pag. X) a studiat In decursul acestui semestru perioada de trecere de la feudalism la capitalism a țării noastre, o transformare istorică ce s-a produs în condiții specifice, semnificative pentru evoluția societății românești și a cărei analiză impune considerarea simultană a factorilor de mediu economic, politic și cultural.Această perspectivă multilaterală de abordare a fenomenului istoric ce este proprie cursului, solicită din partea studenților anului III studii bibliografice a căror arie de cuprindere este practic permanent deschisă, înlesnind astfel aprofundarea unei etape din istoria României prin cunoașterea ■ și explicarea sa nuanțată.Și aici examenul reprezintă o probă pentru pregătirea căreia sînt necesare în primul rînd o- rele de seminar, volumul uriaș de informații suplimentare, deprinderea sintezelor, posibilitatea de reconstituire mult dimensionată a unei structuri so- cial-istorice, sînt cîștiguri ce pot fi obținute numai printr-un efort susținut și de durată pe care examenul rămîne să le confirme ca în cazul studenți-CĂRBUNE
cele două brigăzi are un regim deosebit de lucru, de producție. Brigada lui Popa Costică trebuie să dea 5,2 tone de cărbune pe post. Brigada lui Bogheanu, în schimb, trebuie să creeze front de lucru, cîmp de tei brigăzi. 2 m. de ore.Cu atît trebuie oamenii lui Ilie Deci fiecare brigadă are niște parametrii productivi bine definiți.— Trebuie, într-adevăr, să dăm 5.2 tone cărbune pe post. Dar . nu a fost zi în care să nu depășim această limită, ne spune șeful brigăzii de tineret de la sectorul III.—ț Trebuie să înaintăm cu 2 nj.în 24 de ore, ne spune Bogheanu Ilie. Nu a zi în care să nu ceastă distanță.Deci parametrii deosebiți. Intențiile nurile de viitor sînt aceleași mai mult cărbune țării, cărbune de calitate superioară. Și, să nu uităm încă ceva : brigăzile sînt școli, școli de muncă și de spirit, școli în care lucrează la sute de metri ,sub pămînt oameni, tineri, uteciști — purtători ai demnității de mineri._________

(Urmare din pag. I) zare a omului nou tipic orîn- duirii socialiste nu se poate înfăptui decît în mediul acestui laborator.Intenția noastră a fost să urmărim U.'C.M. tivelor, mentul _ ... , . ,o discuție despre eficiența lor reală și mai multe posibile. Intenția noastră s-a sprijinit pez cîteva constatări. In darea de seamă a conferinței pe uzină sînt, printre altele, consemnate pierderi din cauza calității necorespunzătoare a produselor ce reprezintă 2,51 la sută din valoarea producției globale. In același material mai erau consemnate, numai pentru primele 9 luni ale anului 1972 aproape 50 000 ore absențe nemotivate. Cauzele acestor serioase ajunsuri, care vizează clusivitate pe tineri nerespectarea disciplinei tehnologice, slaba calificare sională, îndeosebi a ucenicilor, nefolosirea integrală a fondului de timp, insuficienta exploatare a utilajelor, fluctuația ne- permis de mare a cadrelor etc. Simpla lor enumerare evidențiază tot atîtea cîmpuri de acțiune pe terenul cărora să se materializeze activitatea organizației U.T.C Cu aceste argumente sub braț, facem primul popas la secția boghiuri, una dintre cele mai mari din uzină, în anul trecut, pe primele 9 luni valoarea rebuturilor s-a ridicat la o sumă de aproape 425 mii lei reprezentată, printre alte daune, și de risipirea a 56 tone de metal. Din mănunchiul foarte sărac de obiective pe care comitetul U.T.C. l-a supus atenției uteciștilor am reținut intenția ei de a parti cipa (cum ?, nu ni s-a spus) la

în cîteva din secțiile Reșița rezultatele iniția- a celor aflate în mode față în exploatare,

nein ex- sînt :profe-

acțiune aces- liniari în 24să înainteze în adîncuri.

existat însă depășim a-productivi însă, pla-

creșterea Indicelui de utilizare extensivă a utilajelor de la 80,4 la sută în 1972 la 84 la sută în 1973. In privința rebuturilor îl întrebăm pe secretarul comitetului U.T.C., tov, Udrea Constantin ce și-a propus organizația să întreprindă, după ce, în prealabil, existența lor ne-a fost confirmată. „La o inițiativă anume nu ne-am gîndit, dar am început să facem ceva. De pildă, ne-am propus să facem o brigadă de tineret, ne-am îngrijit apoi ca tinerii cu slabe rezultate în muncă să lucreze

ACTIVISTUL
CORESPONDENT

multă 
lectu-

scrisori, pe 
Crăciun îl 
de
fi

“ACCENTE

lor Filipescu Cornel Horia. Banu Veronica sau Oberlăder Ernest.„De multe ori — ne mărturisește profesorul examinator Vasile Maciu — în calea acestui proces complex intervin o ■ serie de abateri, diminuări, Intr-un cuvînt tendința de a-1 trunchia. Am studenți în an care se absolvă de efort ; ocolesc literatura de specialitate și se rezumă doar la compendii. De fiecare dată la examen îi surprind prezentîndu-mi superficialitatea spre promovare. Act lipsit de sens asemănător celor ce-și pregătesc doar o parte din subiecte pentru examen în speranța unei mistificări posibile“.Intransigentă, proba examenului selecționează și certifică gradul de responsabilitate față de un statut social, acela de student. Iată de ce într-o sesiune de examene se întîlnesc nu numai examinatori și examinați ; tot acum devin evidente rezultatele activității A.S. pentru care sesiunea se constituie în verificare de ordin politic. De acest lucru ne-am convins la Institutul agronomic „Nico- lae Bălcescu“ din București.La Institutul agronomic asistăm la examenul considerat de majoritatea studenților cel mai important în desăvîrșirea profesională : Organizarea și conducerea întreprinderii agricole. Examinator : prof. dr. ing. Florin Gîlcă. Examinați : studenții Facultății de agronomie, anul V, grupa 1508. Prima remarcă — dialogul părăsește nota rigidă a solicitării unei informații existente în curs pentru argumentele concrete ale situațiilor ^practice. In același timp, răspunsurile sînt confruntate cu rezultatele obținute de studenți la proiecte, lucrări tice, rește cu exigență sistematizarea ' jputerea de judecată, promptitudinea soluției.' Se descoperă, astfel, și cu rezultate promițătoare — majoritatea celor ce s-au prezentat la examen au obținut note bune și foarte bune — calitatea viitorilor specialiști ce vor fi prezenți în scurt timp în agricultură. Constantin Chimișliu răspunde cu siguranță, cu argumente bine întemeiate și date practice la întrebarea suplimentară pentru 'nota 10. Și firesc, profesorul o acordă cu satisfacția muncii împlinite ca dascăl și cu bucuria deloc ascunsă față de munca mai responsabilă a celor ce vor absolvi în curînd.Studenții de la Facultatea de economia agriculturii onorează cu „briot* angajamentul Institutului — o sesiune rodnică. Grupa 7102 a obținut 22 de note bune și foarte bune la examenul de pedagogie, primul examen al studenției. Procentul este elocvent — 91,66. Gh. Ca- raman din anul IV, ne mărturisește după examenul de Ci-

proiecte, laborator. prac-Se urmă-
f

cunoștințelor, inteligența,

bernetică t „a fost ușor, nu au fost probleme dificile. Atît eu cît și colegii mei am avut condiții bune de pregătire pentru sesiune. Așa că și rezultatele sînt pe măsura acestora“. Solicităm carnetul privit pînă a- cum de cei ce se pregătesc să intre. Nota 10 urmează altor trei note maxime obținute la sociologie, proiectare economică șl analiză. Cazul nu este singular. Numai la grupa 7402, la două examene s-au obținut din 36 posibile — 22 de note 9 și 10.Și la Zootehnie, după examenul de valorificarea produselor animaliere, conf. dr. inginer V. Sârbulescu, menționează media bună a promovaților a- n-ului V, grupa 4504 — 7,825. Totuși, aici mai există problema prezentării la examen, nu cu mult peste 50 la sută. Să acordăm credit dorinței studenților de a se pregăti cît mai bine a- mînînd un examen, două ? Sau să bănuim o insuficientă responsabilitate față de pregătirea continuă, ritmică, solicitată de normele profesionale elementare ? Răspunsul îl vom avea la sfîrșitul sesiunii.Aici, la Institutul agronomic, am confruntat angajamentul a- sociațiilor studențești făcut înainte de sesiune cu ocazia pregătirilor pentru examene. Angajamentul a fost pe deplin împlinit ținînd cont numai de rezultatele parțiale, în ansamblu, mult mai bună decît în sesiunea similară a anului trecut. Din discuțiile cu studenții ni s-a confirmat faptul că buna pregătire a sesiunii s-a reflectat concret în rezultatele bune și foarte bune, expresie a res-* ponsabilității în pregătirea profesională — manifestarea cea mai elocventă a calității muncii cu care este întimpinată a- propiata Conferință a U.A.S.R.-

La cîteva zile după difuzarea de către televiziune a unui test sever despre omenie, autorul anchetei, publicistul și scriitorul Mihai Stoian, mărturisea în singurul nostru cotidian de seară că, obligat de spațiul firesc limitat al respectivei emisiuni, a lăsat deoparte multe din e- xemplele „pozitive“, exemple care, probabil -v- comentez în sensul mărturisirii, implicată de altfel și in datele anchetei —, fără să schimbe cu ceva situația celor în culpă, ar fi adus un plus de realism imaginii șoselelor noastre în marginea cărora se întîmplă destul de des să se răstoarne nu numai manechine din plastic și biciclete în-

Din
Vasile 
știam 
vreme 
ra corespondențe
lor sale, cu regu
laritate prezente în 
coloanele ziarului, 
hni produce tot
deauna o mare sa
tisfacție. Grație lor 
nu s-a săvirșit fap
tă mai însemnată 
pe meleagurile Gor- 
jului de care să nu 
fi aflat și cititorii 
„Scînteii tineretu
lui", nu se petrece 
eveniment cît de cit 
demn de atenție in 

' viața tinerilor, a 
organizațiilor U.T.C. 
din acest județ, pe 
care el, conștiincio- 
sul corespondent 
voluntar, să nu-l 

' supună, operativ și
cu nealterată pros- 

• pețime, atenției 
noastre.

Asumîndu-și sin- 
fur asemenea no- 

ilă îndatorire, de-a : fi o statornică și 
eficientă legătură a 
ziarului cu viața, 
cu realitățile în 
mijlocul cărora el 
trăiește și munceș
te, Vasile Crăciun 
găsește timp să 
pună mina pe con
dei, cu îndrăzneală 

• și răspundere, nu 
’ doar cînd e vorba 

de a relata o expe- 
; riență, o faptă de 

laudă, ci și atunci 
’ cînd e vorba de a 
■ dezvălui un nea- 
; juns, de-a exprima 

o opinie critică, 
; de-a cere tragerea 
■ la răspundere a oe- 
; lor vinovați de o 
• situație sau alta.

Intîmplător mi-a 
■ fost dat să aflu de 
' curînd că Vasile 
• Crăciun, pasiona- 

tul nostru cores- 
• pondent voluntar 

din Gorj, este se- 
• cretar al comitetu- 

lui județean U.T.C.
• Amănuntul a făcut 
j să-mi sporească și 
• mai mult respectul

site suficiente obiective comune între o echipă de lăcătuși și strungari), lungul drum nici măcar n-a început să fie defrișat. Dialogul cu adjunctul șefului de secție, tov. ing. Dumitru Gojocaru, care ne-a rugat ca discuția să facă abstracție de calitatea sa. (într-un alt mate- ■ial o să revenim asupra acestei doleanțe) a scos totuși în evidență utilitatea inițiativelor în sprijinul producției subliniind însă că în înfăptuirea lor se depășește rareori faza bunelor intenții. „Toată baza

zența în rîndul tinerilor. Este adevărat, e nou ales, dar acest „nou“ înseamnă 2 luni, timp suficient să fie cel puțin gîndi- tă vreo activitate. In schimb, aflăm că sînt numeroși tineri care nu-și realizează sarcinile de producție. De pildă, Mihai Hațegan a realizat doar 68 la sută din numărul total de ore afectate lunar producției, Dumitru Alexandru 72 la sută și ca ei sînt încă aceste preună inginer schițăm
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INIȚIATIVA SE
NAȘTE DIN ACȚIUNE

pe mașini aflate în apropierea unor muncitori cu experiență și tara atît“. Facem următorul pas și întrebăm care este eficiența lor. Aflăm în consecință că „brigada de tineret este făcută dar nu e definitivată“ iar rezultatele celeilalte inițiative ..nu ne-am gîndit încă să le înregistrăm“. în realitate și numai după ce am insistat, am aflat de existența unei echipe de tineret cu foarte bune rezultate în producție dar de la această constatare și pînă la valorificarea experienței acestei echipe ca exemplu cu atribute educative, ca punct de plecare în realizarea altora și, de aici, la Instituirea unei veritabile întreceri socialiste (pot fi gă-

noastră în realizarea sarcinilor de producție sînt tinerii. Că inițiativele nu prind in rîndul lor, aceasta e altceva. De cîte ori se întreprinde ceva, la scurtă vreme se îngroapă în formalism“.Am repetat același traseu și în secția mecanică grea. Surpriza a fost și mai mare. Ni s-a spus că și aici sînt deja formate brigăzi de tineri, ca există o agitație vizuală privind rezultatele muncii lor corespunzătoare. Numai că secretarul organizației U.TC.. Petru Craiovan, nu știa nimic de eîe, necum de vreo altă inițiativă sau măcar vreo acțiune, cît de mică, a organizației în stare să-l indice pre-

mulți. De la realități pornind, îm- cu șeful secției, tov. Gheorghe Bagherea, o posibilă inițiativă, cu atît mai mult posibil de realizat cu cît. cu ani în urmă, ea exista în cadrul secției. Rezultatele acestor taliate, acolo ției în toate nu neaparat unor lecții moralizatoare, colegial, de la om la om. Fiindcă numai după ce au fost eliminate asemenea neajunsuri se poate institui un veritabil climat al întrecerii socialiste. De ce nu se face nimic ? Răspunsul dat de secretarul organizației este foarte scurt, fără alte comentarii. „Findcă acestor tineri care sînt întreținuți de părinți le este indiferent cît cîștigă“. Deși se poate admite ca reală o asemenea explicație, rămîne totuși să ne întrebăm. Dar nouă, secției, celorlalți ne poate fi indiferentă un asemenea mod de a gîndi ? I-am adus la cunoștință secretarului comitetului U.T.C. pe uzină, tov. Ton Balea, cele ■ constatate. Le știa și el, dar. deocamdată, ,,n-a avut timp să se ocupe de ele" Ajunși aici, ne-am apropiat de momentul în care valoarea și eficiența unei inițiative, nu se ooate asigura decît prin integrarea hi în contextul preocupărilor reale din flecare secție, altfel, ea devine formală, Ineficientă.

tineri să fie de- în mijlocul sec- consecințele lor, prin intermediul ci
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fi stima ca <-o pur
tam pin4 atunci. 
Personal, cum spu
neam, nu-l ounosc, 
dar rîndurile ce 
apar cu o atît de 
invidiată regulari
tate în coloanele 
ziarului sub semnă
tura sa, mă fac să 
cred că Vasile Cră
ciun este nu numai 
un bun corespon
dent de ziar, ci fi 
un foarte bun acti
vist.

Pe unde trece — 
și trece prin atîtea 
locuri, îmi spun co
respondențele — el 
nu trece niciodată 
indiferent, nepăsă
tor la ceea ce s-a 
întîmplat sau se în
tâmplă. Interesul 
lui nu se limitează 
niciodată la pro
blema sau la nota de 
probleme pe care 
munca îi cere să le 
rezolve într-un loc 
sau altul, într-o or
ganizație sau alta ; 
el este curios să 
afle totul, să cu
noască totul. Fap
tele oamenilor, re
alizările fi preocu
pările lor, ale tine
rilor fi nu numai 
ale lor. Pretutindeni 
pe unde umblă, el 
pune, ca activist, o 
mulțime de între
bări fi are răbdarea 
yi. priceperea de a 
asculta și răspunsu
rile, de a medita, 
atunci cînd e cazul, 
împreună cu cei cu 
care discută, cu ti
neri sau cu diverși 
factori de conduce
re, la soluțiile ce 
se impun. In oonse- 
cință, el apelează 
la ziar ca la un 
instrument de va
loare în folosul 
rezolvării probleme
lor pe care le des
coperă, al răspîndi- 
rii experienței inte
ligente. Un bun ac
tivist al organizației 
noastre nu poate 
fi decît cel ce poar-

tă un permanent 
dialog au tinerii. Și 
Vasile Crăciun, stă 
zilnic de vorbă ou 
zeci de tineri. Co
respondențele sale 
— o mărturie de 
necontestat. Dar fe»- 
țeleg că a scrie la 
ziar este, in același 
timp, pentru acti
vistul-corespondent, 
și un fel as raport 
pe care ti prezintă 
cu consecvență in 
fața celor cu care 
discută, a tinerilor 
cu care discută, a 
organizației in care 
fi pentru care ac
tivează. Pasiunea 
de corespondent es
te 
mod 
de-a 
blemele locale prin- 
tr-o perspectivă mai 
largă. Scrisorile 
sale îmi arată că 
optica lui despre 
munca 
are nu 
mitată 
trul unui sector ce 
i s-a încredințat, a 
unui activist-func- 
ționar, ci aceea a 
activistului adevă
rat care judecă tot 
ceea ce face, 
acționează in 
ceea 
prisma 
fundamentale 
care le are F" 
Tineretului 
nist.

Pornind 
exemplul 
stau însă și 
treb : n-ar fi de do
rit ca pe lingă ca
litatea de activist 
al organizației —fi 
mă gîndesc la toți 
cei care îndepli
nesc această mun
că — să figureze 
tot mai frecvent fi 
aceea 
dent 
Cred 
cum 
două 
care se slujesc re
ciproc.

pentru el un 
de a ridica, 
aborda pro

pe care o 
este una li
la perime-

care 
tot 

ce face prin 
telurilor 

pe 
Uniunea 

Comu-

de la 
acesta, 
mă în-

de corespon- 
de presă ? 

că da. Sînt, 
am văzut, 

preocupări

N. ARSENIE

SEMNE EERICITEtregi și șoferii-să facă dovada omeniei lor feriți de indiscreția aparatului de filmat, fie acesta și un aparat de filmat ascuns. Dar pînă la urmă nu prezența sau absența „pozitivilor“ și „negativilor“ într-o anumită proporție contează în astfel de dezvăluiri, fiindcă nici un om de bună credință nu-și poate închipui că șoselele noastre sînt un paradis al indiferenței față de bicicliști. Nevoia mecanică de „pozitivi“ abate uneori — întru cîtva și în cazul anchetei despre omenie, dar mult mai mult în alte cazuri de pare nu mai amintesc acum — îndulcește u- neori și modifică uneori adînci- mea și întinderea unei stări de lucruri, unei realități a cărei dezavuare este conținută (trebuie să fie conținută) în însăși violenta sa excepție de la normele firești și recunoscute ale vieții de unul singur și în comun. Argumentele pentru care un om este dator să rămînă om totdeauna țin mai puțin de proporția dintre „pozitivi“ șl „negativi“ în general și într-o a- numită situație, chiar și într-o situație limită, proporție evident mereu favorabilă primilor, cit mai’ ales de adevărul sensibil al cauzelor care determină sau împiedică întîrzierea de o parte sau de alta. Cutremurător este și gestul de a apăsa. nepăsător pe pedala de accelerație și a fugi mai departe de trupul întins pe asfalt, și tot atît de cutremurătoare sînt și bîlbîiteie justificări, dar dincolo de aceste două rătăciri, să nu existe încă ceva la fel de cutremurător, acel început care a împins pînă aici ? Acel început cînd individul de azi. care se uită cu o neliniște lașă în jurul lui, la ofițerul de miliție care fumează, la reporterul care-1 a- saltează cu întrebări, la mașinile care trec și trec pe lîngă manechinul de plastic, acel început cînd individul de azi, cuibărit în căldura pufoaicei, s-a întrebat (s-a întrebat cu adevărat ?) încotro să apuce, de ce parte să fie. Etc, etc. Ancheta lui Mihai Stoian, severă, dar cu bătaie scurtă, poate fi totuși începutul unor răscolitoare investigații ale televiziunii menite să arate, cum spuneam, cauzele, și să-și ia numai ca premisă a- necdotica, niciodată, singură, suficientă pentru gravitate și meditație. Dincolo de rezerve, neîndoielnic că această anchetă a reprezentat punctul forte al noutăților programului televiziunii din săptămîna trecută.Remarcabilă, în aceeași săptă- mînă, preocuparea redacției de actualități pentru consemnarea, într-o formulă publicistică mobilizatoare („Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor“), a eforturilor și rezultatelor din uzinele si întreprinderile țării. O impresie deosebi

tă a lăsat apoi dialogul realizatorilor emisiunii 360° (trăind, în ultimul timp îndeosebi, ca în plină vară, din transmisiuni sportive, e drept, cîteodată frumoase, în decoruri de iarnă luxuriante) cu George Macovescu. Am reținut din observațiile invitatului asupra rosturilor televiziunii pe acelea referitoare la adevărul șl autenticitatea ce se cuvin să însoțească fiecare a- propiere de oamenii lumii noastre.In sfîrșit, programul pentru tineret, mai puțin comentat de mine în vremea din urmă. De subliniat înainte de toate că au ajuns extrem de rare, dacă n-au dispărut definitiv, acele e- misiuni care, fără să poarte viza redacției pentru tineret, prezintă tineri șt întîmplări cu tineri. Pe jumătate bine venită această măsură (dacă avem de-a-face cu o măsură), dar pe jumătate de neînțeles. Insă, această parcelare a preocupărilor, care nu poate duce cu gîndul decît la superficialitatea ideii că tinerii șl viața lor ar reprezenta un motiv temeinic pentru transmisiuni exclusive. Ceea ce este, desigur, neconform cu realitatea transmisiunilor specializate pentru el, emisiuni cu nimic deosebite de ansamblul intențiilor și datoriilor televiziunii. Nimic, deci, mai normal. Atunci iată că nu am cum să-mi explic faptul că de la începutul anului numărul emisiunilor pentru tineret a scăzut vizibil, și, în general, calitatea și problematica lor a cunoscut oscilații cu mult sub nivelul celorlalte programe. O emisiune ca ...Seară pentru tineret“, de pildă, la al cărei debut. cu numai cîteva luni în urmă s-a sperat că va reuși să găsească mijloace de înțelegere și de cunoaștere a tinerilor, superioare și îndreptățite, s-a transformat încetul cu încetul mai curînd într-o emisiune de informații obișnuite, de divertisment și de probleme distractive inofensive. Aproape o oră și jumătate din cele două ore și jumătate cît a durat ultima transmisie a fost ocupată rînd pe rînd de concursul de dans (a cărui finalitate este dificil de prevăzut), de teletonomat. de probleme distractive, de muzică lejeră, asta fără a mai pune la socoteală timpul pierdut de cei doi actori prezentatori și de ceilalți prezentatori dispuși, sau eonstrînși, la flecăreală, amabilități reciproce, glume ușoare, în efortul general și generos de înnoire pe care-I parcurge televiziunea. bănuiesc că se află prins și programul pentru tineret. Deocamdată însă, din această parte nu se prea arată semne fericite. Dar să așteptăm la fel de încrezători ca și pînă acum.CONSTANTIN STOICIU
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NOI CHEMĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Fotbal la gura sobei

• Întreprinderea de industrie locală
„PRODCOMPLEX“ DIN
către toate întreprinderileColectivul întreprinderii de industrie locală „Prodcomplex“ din Tg. Mureș, întrunit in adunarea reprezentanților oamenilor muncii, a ho- tărît să cheme la întrecere colectivele din toate unităfile industriei locale din tară, cu următoarele obiective i1. Depășirea nivelului maximal al planului producției industriale cu 10 milioane lei, depășire ce va fi concretizată in 1 000 000 bucăți produse injectate și, presate din mase plastice ți cauciuc, articole din sticlă-artizanat In valoare de 500 000 lei 200 tone de biscuiți, 2 000 000 țtide cu băuturi răcoritoare, 200 mp covoare orientale, 100 tone de utilaje, dispozitive șl piese de schimb ;2. în scopul lărgirii și diversificării producției bunurilor de larg consum destinate în special fondului pieței șt exportului, vom introduce în fabricație 70 de produse și sortimente noi, din care 15 peste prevederile de plan ; de asemenea, vom reproiecta un număr de 10 produse ;3. Pentru satisfacerea mal deplină a cererilor populației, vom livra la fondul pieței mărfuri in valoare de 136 milioane lei, cu 3 milioane lei peste prevederile planului, inregistrind astfel o creștere cu 20 la sută față de realizările a- nului 1972 ;4. Prin diversificarea producției, ridicarea calității și competitivității produselor, vom depăși prevederile planului la export cu 1,5 la sută î

Secretarul comitetului 
de partid, 

PETO LADISLAU

Președintele comitetului 
sindicatului, 

LADISLAU MOLDOVAN

TG. MUREȘ
de industrie locală5. Se va urmări consecvent introducerea tehnicii noi în producție prin aplicarea șl extinderea inițiativelor valoroase, a inovațiilor, raționalizărilor ; se vor proiecta și realiza utilaje, instalații, SDV-uri și piese de schimb pentru autodotarea unităților economiei locale în valoare de 5,5 milioane lei î6. Va fi sporită eficiența economică a activității de producție prin : realizarea de economii ca urmare a reducerii consumurilor de metal cu 40 tone șl de cauciuc cu 15 tone ;— reducerea consumului tehnologic de gaz metan la fabricile de sticlă cu 2 la sută ;— valorificarea unei cantități de 100 tone deșeuri de la întreprinderile republicane și locale ;— buna gospodărire a materiilor prime ;7. Vom introduce și extinde — iar la două secții vom generaliza — forma de organizare și retribuire a muncii în acord global ;8. Se va îmbunătăți indicele de utilizare a fondului de timp cu 1,5 la sută față de realizările anului 1972.Ne exprimăm convingerea că prezenta chemare va găsi un larg ecou in rindul tuturor colectivelor de muncă din unitățile industriei locale din țară. Muncitorii, inginerii ți tehnicienii de la „Prodcomplex" nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea integrală a acestor angajamente, aducîndu-și contribuția concretă și eficientă Ia îndeplinirea prevederilor cincinalului în 4 ani și jumătate.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

DUMITRU COVRIG

Secretând comitetului U.T.C., 
ILYÉS ZOLTĂN• Întreprinderea de gospodărie

COMUNALĂ PITEȘTI
către toate intreprinderileColectivul întreprinderii de gospodărie comunală din Pitești se angajează să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidujui, ale Plenarei Comitetului Central din noiembrie 1972, a indicațiilor date de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor făcute în municipiul Pitești. In acest scop, chemăm la întrecere socialistă pe anul 1973 toate intreprinderile de gospodărie comunală din țară pentru realizarea si depășirea tuturor sarcinilor ce ne revin :Prin dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, organizarea mai bună a producției și a muncii, creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea schimbului doi în atelierele de întreținere și reparații, extinderea lucrărilor de mică mecanizare și autodotare, reducerea pier- derildr în procesele tehnologice și în rețelele de distribuție, precum și pregătirea și perfecționarea cadrelor, ne propunem să realizăm, în principal, următoarele :— depășirea planului de producție-prestații cu 2 la sută, din care pentru populație cu 2,3 la sută ;— depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută ;— reducerea cheltuielilor la 1 009 lei produc- ție-prestări cu 3.20 Iei ;— reducerea consumului de combustibil, lubrifiant!. energie electrică, materii și materiale, obținînd economii în valoare de peste 301) 000 lei ;

Secretând comitetului
de partid, 

ȘTEFAN UNGUREANU

de gospodărie comunală— reducerea pierderilor de apă cu 2 la sută și de gaze cu 1 la sută 1— punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții executate în regie cu 30 de zile înainte de termenul planificat ;— elaborarea cu forțele proprii ale întreprinderii a tuturor documentațiilor tehnico-econo- mice ale obiectivelor de investiții cu valoarea pină la un milion Iei ;— reducerea timpului de remediere a avariilor pe conductele de aducțiune a apei cu 20 la sută ;— dezvoltarea mișcării de inovații care să conducă la obținerea unor economii de minimum 200 000 lei ;— calificarea la locul de muncă a unui număr de 50 muncitori în meseriile specifice ;— realizarea, prin muncă patriotică și valorificarea resurselor locale, a unei suprafețe de producție de 150 mp destinată autodotării întreprinderii, plantarea unui număr de 500 arbuști ornamentali, spații verzi și flori pe o suprafață de 4 ha la secțiile de producție.Colectivul de salariați din întreprinderea de gospodărie comunală a municipiului Pitești este hotărît să muncească cu înaltă responsabi- '' litate, elan și abnegație pentru depășirea angajamentelor asumate, pentru gospodărirea și înflorirea orașului nostru, pentru creșterea gradului de solicitudine și deservire a locuitorilor acestuia ,încadrîndu-ne astfel în deviza județului ca anul 1973 să devină anul eficienței e- disciplinei și răspunderii sociale.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii, 
GHEORGHE PREDA

conomice, al
Președintele comitetului 

sindicatului, 
GHEORGHE NICOLAE

Secretarul comitetului U.T.C.,
DUMITRU PURDESCU

MIC ÎNDRUMAR al vieții de organizație

Știm să alcătuim un 
program de activitate?

Despre un program de activitate bine întocmit s-a spus că este instrumentul care organizează și coordonează fiecare acțiune și atitudine a unui colectiv, a unei organizații. Și într-a- devăr, o programare corectă a- nunță proiecte și este totodată o ideală unealtă de apreciere a eforturilor, de control al îndeplinirii intențiilor.Am întîlnit totuși cazuri cînd se renunța cu desăvîrșire la actul de programare a activității. Discuția avută cu Cristina Vi- șoiu, secretar în organizația finisaj a Țesătoriei de relon-Pan- duri este semnificativă în acest sens.— Nu am un program de activități pentru trimestrul în curs. Și asta nu din motive de comoditate, dar nu-i văd utilitatea la nivelul secției. O astfel de programare a activității trebuie și este făcută de comitetul U.T.C. al fabricii. Eu cred că și fără formularea în scris a sarcinilor primite din partea forurilor superioare acestea tot vor fi îndeplinite. Și chiar dacă ne-am face un astfel de program pentru o perioadă limitată el nu ar putea fi respectat, mai ales în timp. De aici formalismul lui. Repet, nu din vina mea sau a biroului : motivul e lucrul în schimburi al tinerilor din organizația noastră și marea mobilitate de la un schimb la altul. Și fiindcă m-ati solicitat să vă vorbesc ce am făcut în acest răstimp de cînd am fost aleasă secretar de organizație vă pot aminti despre mobilizarea și urmărirea prezenței de partici

pare a uteciștilor la cursurile de calificare organizate în întreprindere, mobilizarea tinerilor din secție la acțiunile organizate de comitetul U.T.C. pe sector, atragerea lor la concursuri ca „Prietenul cărții tehnice“, „Cel mai bun finisor“. Ambele acțiuni sînt în fază de început, de popularizare a lor, de convingere a tinerilor să participe la ele în număr cît mai mare.Iată un punct de vedere pe care orice secretar cu o minimă experiență pozitivă în viața de organizație, îl poate ușor combate. Am transcris întocmai raționamentul tinerei secretare fiindcă nu e prima oară cînd îl aud și personal cred că el depășește individualul.Am încercat să-i înțeleg părerea într-un cadru cît mai apropiat de cel în care și-a format-o. Ea reclamă inutilitatea unui program la nivel de secție atîta vreme cît există unul la un nivel superior. De asemenea, în discuția avută nu m-a lăsat nici un moment să cred că această manieră de lucru ar leza activitatea sa de secretar sau inițiativa tinerilor din . secția finisaj. M-a mirat această reacție de deplină antomulțumire cu indicația primită în primul rînd fiindcă, așa cum vorbise. părea un om ce are o părere și știe să lupte pentru ea. în al doilea rînd, fiindcă noua secretară a organizației U.T.C. pe întreprindere are o vechime în funcție foarte mică, recentă fiind și venirea ei în fabrică — este deci greu de crezut că putuse ajunge la asemenea cunoaștere

a vieții fiecărei organizații Incit programarea făcută de comitet să fie într-atît de bine concepută îneît să respecte întocmai și specificul organizațiilor respective și opiniile tinerilor. Tocmai de aceea o rugasem pe Cristina Vișoiu să-mi spună ce s-a înfăptuit în organizația ei. Răspunsul îl poate judeca și cititorul : Biroul organizației de aici a mobilizat, a urmărit prezența, a popularizat — dar nu s-a putut aminti nimic despre inițiativă. Explicația : lipsa de consultare neîntreruptă a tinerilor, a opiniilor lor. Această consultare este o sursă sigură de îmbogățire a vieții fiecărei organizații. O propunere Venită din partea tinerilor este caracterizată prin concretețe. Și din moment ce acorzi respectul cuvenit acestor propuneri înseamnă că ele capătă valoarea unor puncte sau subpuncte într-un program de activitate. Devin un instrument de lucru.Argumentele aduse împotriva programului de activitate : termene imposibil de respectat, o problematică adesea imposibil de acoperit în totalitate — sînt efecte ce survin cu necesitate acolo unde programul de activități nu e realist, nu e științific realizat. înseamnă că nu s-a întocmit prin cunoașterea posibilităților reale ale organizației, a condițiilor de muncă și de activitate. în același timp se cere ca fiecare angajament formulat în programul de activitate să fie respectat prin o cît mai mare mobilizare a forțelor.
DORINA TURCU

REPREZENTATIVA DE JUNIORI 
PLEACĂ AZI IN TURCIAîn cursul dimineții de azi e- chipa națională de juniori urmează să plece, pe calea aerului, in Turcia, unde va întreprinde un turneu de trei jocuri. Ea va evolua in orașele Ismit (cu formația de liga a Il-a Coca eli Spor), Sakaria și Bursa (dublă confruntare cu selecționata similară a țării gazdă). Sîmbătă, intr-o ultimă partidă de verificare — susținută pe stadionul Giulești — lo-tul de juniori a Întîlnit echipa de tineret rezerve a Rapidului în fața cărei® a cedat cu scorul de 1—0.în turneul din Turcia, antrenorii C. Ardeleanu și I.Voinescu deplasează un lot de 17 jucători : Cîurea, Caralvan, Cotigă, Chivu, Nagy, Lucuță, Negruțiu, Munteanu, Hurloi, Iuga, Dragu, Crișan, Băgescu, Răducanu, Șu- mulanschi, Vrînceanu, Petrică.

UN MECI ROMANIA-ISRAEL LA 
NIVELUL ECHIPELOR DE TINERETCalendarul pe anul 1973 al «- chipei naționale de tineret a fost completat cu o nouă partidă internațională. După cum ne-a Informat antrenorul „tineretului“, Cornel Drăgușin, la 21 martie, la București va avea loc o întîlnire amicală între selecționatele de tineret ale României și Israelului.

DUDU GEORGESCU PASIBIL DE 
O SUSPENDARE PE DOI ANI IClubul sportiv Progresul București a depus un memoriu la F.R.F. prin care cere ca jucătorul Dudu Georgescu, plecat fără asentimentul nimănui la C.S.M. Reșița, să fie suspendat pe doi ani din activitatea com- petițională. Informația ne-a fost furnizată de antrenorul „bancarilor“, Eugen Iordache, care a adăugat : „Am rămas surprins, văzînd că C.S.M. Reșița l-a folosit pe Dudu Georgescu în amicalul pe care a- ceastă echipă l-a susținut, recent, împotriva Progresului. Dudu Georgescu este fugit de la noi, nu are dezlegare și nimeni nu este dispus să i-o dea. Dacă nu se reîntoarce, îl suspendăm — așa cum am cerut federației — pe doi ani“.Deși antrenorul Iordache s-a referit în termeni categorici la „cazul Dudu Georgescu“ nu este exclusă posibilitatea ca între cele două echipe să intervină un acord. Pentru că nici Progresul și nici C.S.M. Reșița nu refuză, din cîte știm, ideea tratativelor...

PAVLOVICI ANTRENEAZĂ ECHI
PA TRIUMFFostul internațional Cornel Pavlovici, personaj mult controversat și... simpatizat în lumea fotbalului nostru, și-a pus ghetele în cui. El antrenează, în prezent, echipa Triumf din categoria „promoție“ a orașului București.

RETRAGEREA LUI CODREANU 
A FOST O „ÎNSCENARE" TTeofil Codreanu ne-a declarat zilele trecute că retragerea lui a fost o „înscenare“ pusă la cale de conducerea clubului

Rapid. El a fost determinat să se retragă, să abandoneze fotbalul, la propunerea clubului, care l-a promis, în schimb, un post de antrenor la centrul de copii și juniori din Giulești. Promisiune neonorată pînă în cele din urmă. înlăturat printr-o manevră ce s-a vrut subtilă, Codreanu intenționează, ne-a mărturisit, să-și reia antrenamentele și să reintre în lotul echipei Rapid.
MECIURI AMICALEIubitorii fotbalului din București au fost puși din nou ier! în. situația de a opta pentru un meci, căci pe trei stadioane diferite s-au desfășurat, la concurență, meciuri de fotbal.• Pe stadionul Dinamo, e- chipa gazdă a jucat în compania Steagului roșu Brașov. Meciul s-a încheiat cu victoria di- namoviștilor la scorul de 1—0 (1—0). Singurul gol al partidei a fost realizat de Doru Popes- cu, în minutul 43, care a fructificat o excelentă pasă primită de la Radu Nunweiler.• Steaua a primit, pe stadionul Ghencea, replica divizionarei C, Electronica Obor. în dispoziție bună, jucătorii militari au prestat — în ciuda terenului foarte greu — un fotbal de calitate, spectaculos. Golurile au fost marcate de Voinea (2>, Vigu, Vlad și Sabău (autogol). Deci, scor final Steaua — E- lectronica 5—0 (2—0).• în sfîrșit. Rapid a întîlnit. pe stadionul Giulești, echipa Sportul Studențesc. Partida s-a încheiat cu rezultatul de 3—2 în favoarea giuleștenilor. Au marcat : Dumitriu II, Savu și Neagu pentru Rapid și O. Io- nescu șl Culda pentru Sportul Studențesc.

DUMITRU VIȘAN
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Timp de trei zile, cu pauze între ele, peste 50 de radioamatori de toate vîrstele, din mai multe regiuni ale țării, au schimbat mesaje prietenești întreeîndu-se in cadrul unui concurs organizat de ziarul „Scînteia tineretului" în colaborare cu Federația română de radioamatorism pentru obținerea unor performanțe tehnice cît mai bune. Acum, după ce timp de o lună și mai bine au fost verificate legăturile obținute Intre stațiile de radioemisie-recepție, a fost stabilit clasamentul general. Iată ocupanții primelor zece locuri :1. YO3 NZ Paul Marina — Cluj ; 2. YO9 KPB Radio-

solicitat părerea despre concurs unuia dintre clștigă- tori, inginerului George Pintilie din București (YO3 AVE). Iată ce ne-a declarat • „în sezonul de iarnă in R.S.R. nu există un concurs în undele ultrascurte. Concursul republican organizat în luna decembrie a umnlut acest „gol", a creat posibilitatea unor teste interesante în anotimpul rece, stimulînd totodată folosirea unor frecvențe mai puțin Întrebuințate, cele numite ultraînal- te. Astfel numai in orașul București au lucrat 7 stații pe lungime de undă de 70 cm. (435 MHz). Concursul

Ț

t

Concursul republican
al radioamatorilor 

de unde ultrascurteclubul Cîmpina ; 3. YO3AVE George Pintilie — București ; 4. YO3 BAL Tri- fu Dumitrescu — București; 5. YO5 HC Emil Pop — Bistrița ; 6. YO5 AUK ȘtefanBuia — Bistrița ; 7. YO5 KDZ Radioclubul Casa pionierilor — Nâsăud ; 8. YO5 BAU Adrian Miholca — Bistrița ; 9. YO9 HM IonCrăciun — Breaza : 10. YO9 DV Gheorghe Năstase — Cîmpina.Subliniem cu satisfacțiecomportarea in concurs aRadioclubului Casa Pionierilor din Năsăud care s-asituat intr-unui din primele zece locuri. Cu prilejul înserării acestor rezultate am

a mai creat și condiții pentru obținerea de performanțe necesare la avansarea în categorii sportive superioare ; mă refer la etapa a doua a concursului care a avut o durată de numai o oră. In încheiere aș dori să vă spun dorința mea și a mai multor radioamatori. Ar fi bine ca acest concurs să devină a- nual și să poarte denumirea de „Cupa Scînteii tineretului“.Reținînd propunerea anunțăm că primilor trei clasați in acest concurs, ziarul „Scinteia tineretului" le o- feră ca premiu cîte un aparat de radiorecepție cu tranzistor!.
O. VICTOR

Sezonul de alergări în aer liber s-a inaugurat ieri dimineața în Capitală cu tradiționala competiție de masă, crosul dotat cu „Cupa 16 Februarie", care a reunit la start aproape 1 000 de con- curenți. Printre participanți s-au numărat și tineri voleibaliști, handbaliști, fotbaliști, care activează în campionatele pe sector și care au dat o replică dîrză atle- ților cu clasificare sportivă bucureștene.Cursa de juniori mici (14— 16 ani) a fost cîștigată de Nicolae Manda (Șc. gen. nr. 46), iar la fete pe primul loc s-a clasat eleva Ionica Petrache (Șc. prof. Electromagnetica). Iată și învingătorii la celelalte probe i Maria Stan și Viorel Rateu — juniori mari, Paula Lun- gu și D. Ionescu la seniori, neclasificați, Virgil Lupu (C.A.U.) și Elvira Bucșe (Rapid).
VOLEI Reluarea diviziei A

SUB AUSPICII
MAI PROMIȚĂTOAREDupă o pauză de două luni (10 decembrie — 10 februarie), echipele de volei din primul eșalon au reluat seria confruntărilor oficiale, sub auspicii mai promițătoare. Respectiv, la finele săptămînii trecute, s-a !- naugurat returul divizie A, pro- gramînd o serie de jocuri a- tractive, dintre care șase s-au disputat în Capitală. Se poate aprecia că o parte dintre competitoare se prezintă, acum, ceva mai bine pregătite decît în sezonul de toamnă, ceea ce a făcut să asistăm la unele dispute echilibrate și interesante. Insă, formațiile protagoniste mai au de lucrat pentru a lichida cu unele lipsuri de ordin tehnic. Ne referim chiar și la cele situate în prima parte a clasamentelor : I.E.F.S., Rapid,Medicina și Constructorul București (fete), Dinamo, Progresul și „U“ Cluj (băieți).în primul meci de campionat dih acest sezon, care a opus formațiile feminine Medicina (locul 4) și Universitatea București (ultimul loc), se părea că vom asista la un rezultat surpriză. Deținătoarea „lanternei“, fără nici o victorie de la promovare în divizia A, a avut un început bun și a reușit să cîș- tige setul I, cu 15—10. Dar a fost numai o satisfacție de moment pentru suporterii echipei gazdă. în continuare, componentele echipei Universitatea, deficitare la capitolul pregătire tehnică și fizică, au slăbit rit

mul, dînd posibilitate adversarelor să domine partida și să termine învingătoare cu 3—1. în evident progres se prezintă formația feminină Dinamo, a- vînd, de scurt timp, la conducerea tehnică pe maes- tra emerită a sportului — Doina Ivănescu. în vervă de joc, dinamoviatele au cîștigat detașat, 3—0, partida susținută ieri dimineața în Capitală, cu „U" Cluj. Ocupanta locului 4, I.E.F.S. a fost întrecută — pentru a doua oară în acest campionat — de Constructorul București (locul 7), cu scorul de 3—1. 'O replică neașteptat de dîrză au primit voleibaliștii de la „Progresul“ din partea tinerei echipe Electra București, — penultimul loc in clasament — care și-au disputat șansele cu ardoare. Experiența formației Progresul, condusă de maestrul emerit Hora, iu Nicolau, și-a spus cuvîntul, cîștigînd cu 3—1 (11, 4, 13). Lipsită de aportul unor jucători de bază (Dumă- noiu, Schreiber, Codoi), prima clasată în campionatul masculin, Dinamo a reușit, totuși, să cîștige în trei seturi (15—10, 15—7, 15—12) confruntarea, de ieri, cu „U“ Cluj. Sub așteptări s-a prezentat Tractorul Brașov, care a cedat la seor, 0—3 (7—15, 5—15, 1—15), în fața studenților de la I.E.F.S. Meciurile masculine Steaua — Voința A- rad și Universitatea Craio- va — Rapid s-au amînat.
» MIERCURI, pe ringul unei arene din orașul Las Vegas, fostul campion mondial de box Ia categoria grea, Cassius Clay, îl va in- tilni pe Joe Bugner (Anglia), campionul Europei. Meciul se va disputa pe durata a 12 reprize a cîte trei minute. Inițial, federația engleză de specialitate nu a fost de acord ca Bugner să semneze contractul, motivînd că pugilistul englez nu are experiența necesară unui a- semenea meci. Ulterior, torul englez a revenit, autori- zîndu-1 pe Bugner să susțină această întîlnire.într-’o declarație făcută reprezentanților presei sportive internaționale, Cleve- land Williams, unul dintre sparing-partenerii lui Bugner. a declarat că acesta lovește extrem de puternic și cu multă precizie.• CU PRILEJUL unui concurs internațional atletic de sală, desfășurat în localitatea olandeză Leiden, cunoscutul campion belgian

Emile Puttemans a stabilit cea mai bună performantă mondială pe teren acoperit în proba de 3 000 m plat, cu timpul de 7’45”2/10. Vșchiul record era de 7’47” și aparținea din anul 1970 atletului englez Ricky Wilde.• TURNEUL INTERNAȚIONAL de tenis de Ia Philadelphia a continuat cu disputarea partidelor din cadrul sferturilor de finală ale probei de simplu. Performerul zilei a fost jucătorul sud-a- frican Robert Maud, care a reușit o surprinzătoare victorie cu 6—4, 1—6, 7—6 în fața celebrului as australian Rod Laver. Celălalt mare favorit al concursului, campionul american Stan Smith, a dispus eu 6—3, 6—0 de compatriotul său Cliff Richey.5- au mai calificat pentru semifinale : iugoslavul Nikola Pilici, învingător cu 6—7,6— 2, 7—6 în meciul susținutcu australianul Colin Dibley și americanul Bob Lutz, care l-a întrecut cu 4—6, 7—6,6—2 pe compatriotul său Dick Stockton.
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Florin Gheorghiu 
a debutat 

cu succes la 
Costa del SolIn prima rundă a celei de-a 13-a ediții a turneului internațional de șah „Costa del Sol", care se desfășoară la Malaga, marele maestru internațional român Florin Gheorghiu l-a învins în 30 de mutări pe francezul Nicolas Rossolimo. Jose Torre (Filiplne) a cîștigat la O’Kelly (Belgia). A fost consemnată . remiza în partidele Ruiz (Spania)-Parma (Iugoslavia), Bellon (Spania)-Filip (Cehoslovacia), Matanovici (Iugoslavia)-Pomar (Spania). Partidele Martz (S.U.A.)- Benko (S.U.A.) și Quinteros (Argentina)-Medina (Spania) s-au întrerupt.

(Urmare din pag. I) influența binefăcătoare a exercițiului fizic și oriențînd pe baze științifice structurarea acestuia ca mijloc pentru dezvoltarea personalității, pentru întărirea sau recîștigarea sănătății, pentru recreere sau performanță, contribuie la sporirea rolului social al educației fizice și sportului, la determinarea concepției și acțiunii pentru formarea unor generații armonios dezvoltate, capabile de eforturi fizice și intelectuale, capabile să reziste influenței dăunătoare a factorilor nocivi, stressului, atît de prezenți în societatea „civilizației moderne“.— Dacă, să zicem, zece sau mai mulți tineri dintr-un sat, se adună și vor să practice un sport pe care-1 preferă și n-au instructor să-1 învețe, ce fac ? Au ei o carte-instructor potrivită ?— Desigur, nu toate zonele tematice, nu toate posibilitățile au fost explorate și valorificate. Mă gîndesc, îndeosebi, la tinerii din mediul rural, care nu au totdeauna un instructor care să le îndrume pașii spre ramura sportivă preferată. Deci, sînt necesare lucrări de volum cît mal mic, dar cu îndrumări clare de practicare a unui sport sau altuia, care să nu necesite amenajări- speciale și costisitoare (atletism, volei, handbal, baschet, fotbal, tenis de masă, tenis — de ce nu și la sate ? trîntă, înot, oină, ciclism ș.a.). șl care să se adreseze direct tinerilor. Cataloagele ultimilor ani consemnează lucrări ca : Educația fizică și sportul de masă, Atletism condiții naturale și improvizate, Atletism aruncări, Minibaschet, învățarea jocului baschet (2 ediții), Lecții de baschet, Volei inde . . subformă de joc, Lecții de handbal, Lecții de fotbal, Lecții de tenis. Lecții de înot, Ciclism, Oină, Popice ■ < • ■ . .pal, ta te etc., dar ele se adresează, în princi- cadrelor tehnice și sînt, din păcate, edi- în tiraje restrinse. , Ne preocupă, înde-

sdlicitîndu-le aportul în elaborarea unor asemenea cărți și oferindu-le toate posibilitățile care ne stau la îndemînă. Timpul a trecut și „acea mină de aur", cum o denumise unul dintre invitați, n-a produs încă nici o carte literară autentică despre „viața sportivă“. în ceea ce ne privește, așteptăm, în continuare, cu deosebit interes astfel de opere literare, care, potrivit promisiunilor, sperăm să intre curînd în redacție. Noi ne angajăm să le tipărim în scurt timp și să le difuzăm miilor de iubitori ai sportului din țara noastră care le așteaptă cu un interes pe care nu trebuie să-1 mai subliniez.— Mulți tineri, vă putem pune la dispoziție numeroase scrisori, reclamă lipsa regulamentelor de joc, bunăoară de tenis, un sport care a cunoscut, in ultima vreme, o ascensiune impresionantă. Este nu numai o modă să joci, astăzi, tenis, dar e un curent care trebuie să fie sprijinit și cu cărți din acest domeniu. Unele sondaje ne-au pus in fața lipsei și * altor lucrări de Îndrumare tehnică in diferite spoituri...— în ultimii ani, în Editura „Stadion“ s-au tipărit regulamente pentru toate ramurile de sport, care au fost insă difuzate prin federațiile de specialitate asociațiilor și cluburilor sportive. Poate că, așa cum am spus, ele n-au satisfăcut, oa tiraj, toate cerințele ; poate că drumul cărții spre cel ce-o dorește a tntîmpinat unele obstacole și în rețeaua difuzării. Editura a investigat, la rindul ei, rețeaua de difuzare pentru a pune ia dispoziția publicului larg, în special a tinerilor, regulamente de volei, fotbal, box, baschet, orientare turistică, tenis etc. Tirajele obținute din - partea centrelor de librării au fost, insă, în toate cazurile, nesatisfăcătoare. Nu dau declt un exemplu : Regulamentul Jocului de volei-comen- tat a fost tipărit în 10. 000 exemplare. Din prospectarea acestuia pe rețeaua de difuzare am primit comandă numai pentru 8. 500 exemplare,
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CARTEA SPORTIVĂaproape, elaborarea și tipărireamâr sporit de broșuri de inițiere, poată fi folosite chiar resați — fără intermediul— de felul celor tipărite de editură , de către C.N.E.F.S. direct asociațiilor sportive. (Terenuri de sport, Organizarea și desfășurarea educației fizice de masă, Minivolei, înotul pentru toți etc.). Astfel de „lucrări-instructor" vor aborda o tematică mai largă, corespunzătoare, care să popularizeze, în general, toate sporturile dar mai ales cele accesibile maselor de tineri și într-o formă cît mai plăcută, concretă și accesibilă iubitorilor de sport atît de la sate, cît și de la orașe.— Se resimte totuși lipsa cărții de literatură sportivă. Dacă ar fi să facem o retrospectivă, un bilanț, se pare că acesta ar fi foarte sărac, în frunte rămînind tot „Unsprezecele“ lui Eugen Barbu și, bineînțeles, traducerile genului.— Aveți dreptate. Numărul cărților de beletristică sportivă, exceptînd reportajele și biografiile, este încă foarte redus, cu toate eforturile depuse de editură pentru angajarea ceior. mai prestigioase condeie ale genului în elaborarea unor lucrări de talia celei amintite de dumneavoastră. Adică mă gîndesc că aportul scriitorilor și al publiciștilor de talent ar fi mai important prin scrierea unor asemenea cărți, decît prin strîngerea în volum a unor articole, cronici sau, hai să le zicem, eseuri pe teme de sport, publicate în cotidiene sau periodice și care puține mai păstrează vigoarea și semnificațiile pe care le-au avut cînd au fost scrise și publicate. N-aș vrea să fiu rău înțeles. Militez pentru o literatură autentică, cu intrigă, cu conflicte sociale, în care confruntările să aibă loc între eroi-sportivi, între vedetele de primă mină din arena sportKă. Se resimte o acută nevoie de asemenea creații, în peisajul actual al cărții sportive, întrucît acest gen de lucrări are cea mai mare forță de influențare educativă, declanșează pasiuni și preocupări. în această acțiune — a creației literare pe teme de sport — am primit și sprijinul conducerii CNEFS care a invitat la o masă rotundă scriitori consaerați. Menționez doar cîteva nune : Eugen Barbu. Fănuș Neagu, Ion Băieșu, Dan Deșliu ș.a..

de către unui alt unul care cei inte- îndrumător și difuzate
ausa decare, deși de scurt timp apărut, este pe cale__a se epuiza, celelalte 6 500 exemplare difuzîn- du-se direct cluburilor șl asociațiilor sportive. In proiectul de plan pe 1973 am inclus, de asemenea, regulamente pentru un mare număr de ramuri de sport, pentru care așteptăm stabilirea tirajelor de către centrele de librării. Unele inerții trebuiesc învinse și aici. Sondajele trebuie să aibă la bază criterii reale, cerințele obiective exprimate de cererea cititorilor iubitori ai sportului.— Ce aveți mai nou, mai interesant in proiectele imediate și de perspectivă ale editurii 7— în cursul acestui an editura va pune la îndemîna cititorilor săi, așa după cum am mai anunțat, numeroase ...............................tratînd atît probleme tactică și metodică a probleme cu caracter biomecanica etc. care titluri. De asemenea, popularizare, reportaje, cărțile de beletristică, cărțile pentru cei mai mici cititori — copiii, ca și lucrările de turism, unde la fel vom ajunge la peste 30 de titluri. în ceea ce privește perspectiva mai îndepărtată, vom căuta să umplem golurile tematice existente, editînd mai multe manuale pe ramură de sport, lucrări de îndrumare tehnică în diferite sporturi, mai ales jocuri, precum și volume consacrate beletristicii cu temă sportivă. Ne preocupă în mod deosebit să prezentăm în lucrările noastre aportul unor științe moderne — cibernetică, matematică, ergonomie etc. la orientarea și fundamentarea științifică a antrenamentelor în pregătirea sportiva. Avem în proiect „Cibernetica și sportul", „Ergonomia și sportul", „Noțiuni statistico-matematice in modelarea antrenamentelor", precum și c lucrare care se ocupă de aplicarea în domeniu! antrenamentului sportiv a principiilor de pedagogie cibernetică, de cercetare operațională și de modelare matematică. Dezvoltarea mișcării sportive la parametrii realizați de celelalte domenii. impune perfecționări continui, preocupări serioase, responsabile și în ceea ce privește cartea sportivă. De acest lucru sîntem conștienți și vom face totul să împlinim aceste comandamente sociale.

cărți de diferite genuri, de instruire, de tehnică, antrenamentului, cît și general — de fiziologie, se cifrează la peste 40 dc nu vor lipsi lucrările de
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Evoluția crizei 
monetare occidentale
O NOUĂ REALINIERE 

MONETARĂ 
INTERNAȚIONALĂ ?Situația monetară internațională văzută de pe platforma financiară niponă, a devenit deosebit de complicată. Aceasta este concluzia exprimată de toți experții de la Tokio.In timp ce cercurile de afaceri mai speră încă în întreprinderea unor măsuri de -prevenire a reevaluării yenului, pentru cei mai importanți reprezentanți ai acestor cercuri a devenit limpede că o nouă nealiniere monetară internațională multilaterală se apropie cu o viteză amețitoare, atingînd punctul critic mult mai devreme decît se așteptau japonezii.

„O MĂSURĂ DE NEEVITAT“Bilanțul s&ptămînll trecute confirmă aceste aprecieri generale. Indicele Dow-Jones a fluctuat la bursa din Tokio de la o zi la alta, fără să poată reveni la nivelul de la sfârșitul lunii trecute. Prețul dolarului a scăzuit continuu și abia a putut fi ținut la linia de plutire prin cumpărările masive a 1,550 miliarde dolari, făcute de Banca Japoniei. Fiind amenințat și acest nivel. Ministerul finanțelor a hotărit să adopte „o măsură de neevitat“ și să închidă, sîmbătă și luni, piața de - schimburi externe din Tokio, fără să dea vreo explicație o- ficială acestei acțiuni. S-a a- preciat — după cum scrie presa japoneză — că, întrucît piețele asemănătoare din Europa sînt închise sîmbăta, japonezilor le-a fost teamă de un aflux masiv de devize pe piața din Tokio. Se crede, însă, că această piață va rămîne închisă și luni, ceea ce înseamnă că motivele adevărate «înt mult mai profunde.
BUNDESBANK

ȘI DOLARI SPECULATIVIGuvernul vest-german — a declarat ministrul economiei, Hans Friderichs — „nu este dispus să cedeze“ f.n fața afluxului de dolari pe piețele vest- germane. El a adăugat că „a- cele cercuri, care se dedau la speculații, vor trebui să-și dea seama. în. sfârșit, că nu pot demola monedele după placul lor“. Stabilind o legătură între afluxul de dolari și situația internațională, Hans Friderichs a declarat că guvernul de la Bonn dorește, desigur, un reflux cît mai rapid al dolarilor speculativi.

PETER PETERSON ÎN 
TURNEU DE INFORMAREFostul ministru american al comerțului, Peter Peterson, a fost însărcinat de președintele Nixon să efectueze un turneu de informare în Europa, în legătură cu evoluția actualei situații monetare șl economice occidentale.Ministrul economiei și finanțelor al Franței, Valery Giscard a’Estaing, a hotărît ca piața de schimburi din Paris să ră- mînă închisă luni, 12 februarie — anunță agenția FRANCE PRESSE.Piața de schimburi din capitala Marii Britanii va fi închisă luni — a anunțat agenția Reu- ter, citind o sursă a ministerului englez de finanțe.Comitetul Juridic intera- merican (organism aparți- nînd Organizației Statelor Americane — O.S.A.) a a- probat un proiect de reglementare a drepturilor statelor asupra apelor mării, care va fi transmis spre examinare sesiunii O.S.A. Suveranitatea fiecărei națiuni riverane trebuie să se exercite pînă la maximum 200 mile marine de la țărm și să se manifeste, de asemenea, asupra spațiului aerian situat deasupra acestei zone, precum și asupra solului, și subsolului marin al acesteia — stipulează proiectul. Navele și avioanele sub pavilion străin vor beneficia de dreptul de navigație și survol în zona cuprinsă între 12 ș! 200 mile marine.Pe de altă parte, documentul reclamă încetarea experiențelor nucleare în mare, în solul șl subsolul marin, precum șl în atmosferă șl adoptarea, de către toate țările de măsuri împotriva acțiunilor care duc la exterminarea unor specii ihtiologice și la contaminarea apelor mării.
OFENSIVA DE MARE 
AMPLOARE A FOR
ȚELOR PATRIOTICE 

CAMBODGIENEForțele patriotice cambodgiene, care au ocupat, acum cîteva zile, baza fluvială Neak Luong, din delta Mekongului, au declanșat, în cursul zilei de duminică, o ofensivă de mare amploare. Este pentru prima dată —- relatează agențiile de presă — cînd comandamentul trupelor lonnoliste a fost nevoit să ordone trupelor sale „să facă față, cu orice preț, atacului“.
ălSUBLINIERI
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POLIJIȘTI DIN PLASTIC...
Mai întîi au fost pietonii. Deși mulți, ei au reușit să se 

descurce umblînd de colo colo, cu o viteză previzibilă, 
atît în tîrguri, cît și în marile orașe. Apoi, visul vechi al 
umblătorilor de pretutindeni a devenit o crudă realitate 
și în locul tuturor a apărut automobilul. Este limpede, 
pentru oricine, că într-un oraș cu cît sînt mai multe au
tomobile cu atît se umblă mai greu dacă nu se înmul
țesc, conform unui raport a cărei proporție îmi scapă, și străzile. Un oraș în care toți pietonii ar fi automobi- 
liști ar trebui să fie făcut numai din piste carosabile 
ceea ce pare imposibil din cauza necesității caselor. Deo
camdată, în marile orașe la foarte multe automobile co
respund deosebit de multe intersecții unde, în general, 
se așteaptă. In mod firesc, șoferii se mențin în aceste o- 
cazii cuminți și ascultători pentru că în afara stopurilor 
aici mai există și polițiști. Orașul Tokio nu face excep
ție.

Aproape la fiecare intersecție care se respectă, în To
kio stă postat un polițist. Dînsul mișcă din mîini cu o 
derutantă eficacitate, trădînd un adine profesionalism și 
o reală înțelegere a fluxului rutier. Treaba asta costă 
însă municipalitatea bani grei. S-a căutat atunci o solu
ție economicoasă. Două firme, una specializată în circu
ite electronice și alta în mase plastice, au produs un po
lițist din plastic și avînd celule fotoelectrice in stomac. 
Polițistul cu pricina arată ca toți polițiștii iar profesio
nalismul său nu poate fi contestat chiar după examenul 
cel mai exigent. 200 de polițiști de plastic au fost plan
tați la tot atîtea intersecții provocînd grija și atenția șo
ferilor în carne și oase. Ideea a avut succes, producția a 
crescut simțitor și în urma reclamei s-au găsit și parte
neri la export. Cîteva firme americane s-au arătat inte
resate să cumpere asemenea bărbați sobri, dar fără uni
forme și celule fotoelectrice în stomac, ci doar civili se
rioși și solizi. Pentru ce ? Pentru a fi postați, în față 
în automobilele conduse de clientele care circulă la ore 
tîrzii prin orașele în care securitatea pietonilor și chiar 
a automobilistelor este periclitată de zurbagii. Și după 
cum rezultă din statistici proliferarea violenței în orașele 
americane fiind în creștere, se așteaptă ca producția de 
însoțitori de plastic să crească văzînd cu ochii. Mai con
servatoare, cele cîteva sindicate ale crimei din S.U.A. 
nu s-au decis să achiziționeze gangsteri de plastic. Cel 
puțin deocamdată, profilul muncii nu permite...

RADU BUDEANU
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MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ANUL CARBONARILOR : ru
lează la Festival (orele 9,30; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30). Tomis (orele 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

BUK ȘI PREDICATORUL : ru
lează la Capitol (orele 8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30).

ZESTREA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10: 14,30; 19,15).

EXPLOZIA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45). Munca (orele 15,30; 18;
20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Scala (orele 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20,30), București (orele 8,39: 
11: 13,30: 16; 18,30: 21). Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

SAIGON. — Ofițeri al armatei R.D. Vietnam In fața clădirii care adăpostește comisia mixtă 
militară cvadripartită.

Æ KISSINGER A AVUT CONVORBIRI 
CI CONDUCĂTORI Al RD. VIETNAM

După cum a anunțat un purtător de cuvînt al Casei Albe, Henry Kissinger, consilier pentru problemele securității naționale al președintelui S.U.A., a avut convorbiri la Hanoi cu conducători ai R.D. Vietnam. Kissinger s-a întîlnit cu Le Duc Tho, consilierul special al delegației R.D. Vietnam la convor-

birile de la Paris, după care a fost primit de premierul R.D. Vietnam Fam Van Dong, precum și de Nguyen Duy Trinh, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.D.V. Din partea americană la întrevederi au asistat William Sullivan și Richard Kennedy.
Vizita lui Le Duan în regiuni 

sudice ale R. D. VietnamPresa din Hanoi, citată de a- genția V.N.A., informează că primul secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Le Duan, a vizitat, cu ocazia tradiționalei sărbători vietnameze Tel’, regiunile sudice ale R.D. Vietnam — Vinh Linh și provincia Quang Binh — unde a avut o serie de în- tîlniri și convorbiri cu oamenii muncii, cu activiști de partid și din aparatul de stat.în cursul acestor convorbiri,

Le Duan a arătat că sarcina primordială a poporului vietnamez este, în momentul de față, de a consolida pacea, de a cere îndeplinirea acordului semnat la Paris în problema Vietnamului, de a lupta pentru crearea unui Vietnam de sud independent, liber și cu adevărat democratic, de a îmbunătăți condițiile de viață, de a transpune în fapt înțelegerea națională, de a înainta pe calea re- unificării pașnice a țării.

Salvador 
Allende 

acuză forțele 
de dreapta 

chilieneîntr-un interviu televizat, președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a acuzat cercurile reacționare interne de „intenția de a organiza o întrerupere generală a activităților în țară", imediat după alegerile programate pentru 4 martie — relatează agențiile Reuter șl France Presse. Această tentativă de reînnoire a grevelor sedițioase din octombrie — a spus Allende — va fi combătută de către guvernul Unității populare cu o și mai mare fermitate.Referindu-se la viitoarele alegeri legislative, șeful statului chilian a arătat că „anumițl membri ai opoziției de dreapta consideră consultarea electorală ca un plebiscit Aceasta înseamnă, în fapt, că ei caută să creeze un climat politic propice unor confruntări ce ar putea degenera într-un război civil.

DE CE A DEMISIONAT
SA CARNEIRO

Situația din Uruguay
• Criza politică evoluează spre soluționarea 
ei ® Jose Perez Caldas s-a întîlnit cu trei mi

niștri ® Programul de reforme al militarilorDupă patru zile de la declanșare, criza politică uruguayană — provocată de divergențele apărute între președintele Juan Maria Bordaberry șl unii lideri militari, care au cerut demiterea noului ministru ai apărării — e- voluează spre faza soluționării sale, relatează a- gențiile internaționale de presă.în cursul zilei de duminică, trei miniștri uruguayenl e-au întîlnit, la Palatul prezidențial, cu Jose Perez Caldas, comandantul forțelor aeriene și reprezentant al cercurilor militare opuse președintelui Bordaberry. Scopul reuniunii a fost de a examina atît componența eventualului guvern civil, cit și programul de reforme prezentat de militari.Programul de acțiune a forțelor militare (dat publicității de posturile de radio și televiziu

ne, pe care le controlează), cuprinde un veritabil plan general, politic și economic, prin intermediul căruia armata încearcă să devină, în fapt, forța conducătoare a țării. Militarii proclamă intenția de a „supraveghea conduita națiunii în direcția înfăptuirii obiectivelor preconizate și în special toate hotărfrile privind dezvoltarea șl securitatea țării".

Regimul de Ia Lisabona are de făcut față unei opoziții interne mereu mai puternice și mai ample. Această opoziție cuprinde șî sectoare ale vieții politice care pînă de curînd sprijineau necondiționat actualul guvern.Agenția FRANCE PRESSE anunța zilele trecute că avocatul Francisco Să Carneiro, în vîrstă de 38 de ani, deputat al orașului Porto a remis Parlamentului demisia sa în semn de protest împotriva „limitării libertăților publice și politice în Portugalia“. într-o scrisoare adresată Adunării Naționale portugheze — scrie LE MONDE — Francisco Să Carneiro afirmă că „nu poate să-și îndeplinească mandatul fără să-și piardă demnitatea“ și că eforturile sale, împreună cu ale altor opt deputați, care formaseră ceea ce presa portugheză denumește ,,a- ripa liberală" în Parlament, au fost „sistematic anihilate“. Aceștia ceruseră să se modifice legea asupra presei în sensul liberalizării ei, dar amendamentele propuse fiind respinse. De asemenea, proiectul de lege asupra amnistierii deținuțllor politici, fie care Carneiro îl adusese n dezbaterea parlamentului In numele „aripii liberale“ fusese și el respins prin mașina de vot parlamentară manevrată de Cae- tano. La începutul anului 1972, Francisco Să Carneiro, a cerut deschiderea unei anchete parlamentare, pentru a constata metodele inumane folosite de faimoasa Direcție Generală a Securității (fostă P.I.D.E.) în interogarea arestaților. Premierul Caetano a „lămurit“ pe loc Adunarea Națională că „nimic anormal“ nu se produce în închisori șl l-a acuzat public pe avocat de „înșelare a bunel credințe“. Re

cent, Carneiro a cerut dîn nou explicații Parlamentului asupra incidentelor petrecute la 31 decembrie a- nul trecut In capela Rato din Lisabona, unde se ținea o „veghe pentru pace“ cu dezbaterea temei războiului colonial dus de Portugalia în Africa.La numai cîteva zile de Ia demisia iui Să Carneiro, profesorul Miller Guerra, deputat de Lisabona, a a- nunțat în cadrul unei ședințe furtunoase în Adunarea Națională portugheză, că renunță la mandatul său de deputat.în cursul dezbaterii, marcate de vii Incidente, referitoare la situația presei, întrerupt de nenumărate ori în timpul cuvîntării sale, profesorul Guerra a concluzionat că „spiritul liberal este subjugat în Portugalia". Miller Guerra — menționa Agenția FRANCE PRESSE — formulase în luna decembrie, pentru prima oară în Parlamentul portughez o critică deschisa împotriva regimului o- presiv actual. Pentru noi — a precizat el — regimul și-a demonstrat Incapacitatea sa de a da curs speranțelor de progres ale națiunii“.Profesorului Guerra 1 s-a alăturat șl deputatul Plnto Balsamao, director al noului săptămînal „Expresso“ din Lisabona* care a lansat șl el o viguroasă critică la a- dresa politicii guvernului Caetano.Semnificația acestor demisii și luări de poziție rezidă în faptul că ele reflectă împotrivirea pronunțată a u- nor cercuri mereu mal largi ale opiniei publice portugheze împotriva „salazarismulul fără Salazar“ proiectat de actuala echipă guvernamentală de la Lisabona.
GH. SPRINȚEROIU

/foile aventuri ale lui „Concorde“

Biroul Politic al Partidului Poporului din Panama a dat publicității o declarație prin care își exprimă sprijinul față de inițiativa guvernului privind organizarea viitoarei sesiuni a Consiliului (le Securitate în această țară — anunță agenția Prenșa Latina. Documentul relevă hotărîrea poporului panamez de a-și apăra libertatea și de a-și întări suveranitatea asupra întregului teritoriu național, într-un moment în care situația internațională este favorabilă popoarelor care luptă pentru eliberare.

• „Sunet și lumină"Noul spectacol „Sunet și lumină“ de la Karnak, la a cărui realizare s-a lucrat cinci ani, se dovedește a fi un succes deosebit al vieții culturale e- giptene. Spectacolul atrage în fiecare seară un mare număr de turiști din toate colțurile lumii, impresionați de faima Luxoriiluj de odinioară și a templului său.

• Deschiderea 
campaniei 
electorale în FranțaIn Franța se Inaugurează, luni, campania electorală pentru alegerile legislative din 4 și 11 martie. Circa 2 800 de candidați vor solicita, în cadrul acestei competiții electorale, sufragiile a aproximativ 31,5 milioane de alegători.

• Protestul 
guvernului spaniolAproximativ 22 de vase de război engleze — între care portavionul „Ark Royal" care urmează să participe, începînd de la 12 februarie, la o serie de manevre militare — au fost concentrate în fața insulei Gi- braltar. Prezența navelor a provocat protestul guvernului spaniol, care a adresat o notă ambasadorului britanic la Madrid, exprimînd „profunda îngrijorare“ față de această situație.

w
• Protocol 

albano-polonezLa Tirana a fost semnat un protocol cu privire la schimburile de mărfuri și plăți între Republica Populară Albania șl Republica Populară Polonă pe anul 1973. După cum menționează agenția P.A.P., protocolul prevede o creștere a comerțului dintre cele două țări.
• „Gripa londoneză" 

în S.U.A.Numărul deceselor provocate de gripă și de complicațiile pe care le determină — între care

pneumonia — continuă să crească în Statele Unite, deși majoritatea regiunilor anunțaseră o scădere a cazurilor, informează Centrul național* de control a maladiilor (C.D.C.). In 122 de orașe americane, care au prezentat rapoarte C.D.C., peste 4 300 de persoane au decedat de la 1 ianuarie, din cauza „gripei londoneze“ și a pneumoniei.
• Doar muzică...Personalul radioului șl televiziunii daneze a continuat sîmbătă greva de protest, declanșată în ziua precedentă.Potrivit agenției France Pre- sse, greviștii protestează împotriva anunțării de către Direcția societății a concedierii în viitorul apropiat a unul număr de 51 de colaboratori. Televizi- unep și-a întrerupt programele de emisie, iar radioul transmite doar muzică.
® Ploi torențiale în 

Rio Grande do SulPloile torențiale care au căzut în ultimele zile în sfatul brazilian Rio Grande do Sul, au provocat moartea a 6 persoane, precum și considerabile pagube materiale.Potrivit unui prim bilanț, a- proximativ 600 de persoane au rămas fără adăpost.• La Casa Oficiului Radiote- leviziunii franceze, din Paris, a avut loc o seară de gală consacrată „Poeziei românești contemporane". Un grup de cunoscuți actori parizieni au recitat poezii ale unor autori clasici și contemporani români.

La ultimele saloane aeronautice, supersoni
cul franco - britanic „Concorde" era prezen
tat (așa cum se vede și în fotografia repro
dusă aici) cu o veritabilă panoplie de emble
me. Pe elegante cercuri emailate erau pre
zentate emblemele marilor companii aeriene 
care făcuseră opțiuni precise pentru achizi
ționarea unui număr oarecare de avioane \ 
„Concorde".

Ultimele desfășurări din ultima vreme au 
făcut să se desprindă din remarcabila pa
noplie mai multe embleme. Mai întîi, la sfîr- 
șitul anului trecut, companiile aeriene cana
diene „Air Canada" și „United Airlines" au 
declinat opțiunile pe care le făcuseră ante
rior asupra unor supersonice „Concorde". La 
1 februarie, companiile americane „Pan A- 
merican Airwais" și „Trans World Airlines" 
(unele din cele mai mari din occident) au 
anunțat că renunță la opțiunile lor pentru 
achiziționarea marilor aparate supersonice de 
construcție anglo-franceză. Două zile mai 
tîrziu, Shizuo Asada, directorul societății ae
riene japoneze „J.A.L." a lăsat să se înțe
leagă că respectiva companie nu-și va ono
ra opțiunea făcută anterior asupra a trei a- 
parate „Concorde". La 8 februarie, FRANCE 
PRESSE transmitea din Washington, referin- 
du-se la „surse autorizate" că există „foar
te puține speranțe" ca alte patru societăți 
americane (care au optat pentru 18 avioa
ne „Concorde") să-și mențină opțiunile. Da
că ținem seama că piața americană și ja
poneză reprezenta cel mai solid „client" pen

tru supersonicul franco-britanic (singura 
opțiune vest-europeană, în afară de socie
tățile din Franța și Anglia, fiind aceea a 
„Lufthansei" vest germane — și aceea „pro
vizorie", fără angajament și dată precisă de 
achiziționare) ne putem închipui îngrijorarea 
instalată la statul major al lui „Concorde". 
Descriind atmosfera creată, FRANCE PRESSE 
nota plastic : „există sentimentul că aventura 
tehnologică și financiară care a înghițit pînă 
acum 7,2 miliarde de franci, intră de-abia a- 
cum în faza ei cea mai fierbinte".

Și dacă de peste Ocean se aude explica
ții despre motivele pur economice „care au 
determinat renunțarea la opțiunile anterioare, 
la Paris și la Londra există tendința de a se 
considera că gestul companiilor aeriene 
nord-americane „reprezintă un gen de aver
tisment despre dificultățile pe care S.U.A. 
le-ar putea provoca Europei celor nouă în 
cazul cînd Piața comună lărgită nu face con
cesii Americii" („FINANCIAL TÎMES"). Pînă 
una alta, în declarații oficiale, ministrul fran
cez al transporturilor, Robert Galley, și mi
nistrul britanic al industriei aerospațiale, Mi- 
chael Heseltine, au afirmat că, în pofida va
lului de desistări, producția de avioane 
„Concorde" va continua. Ei și-au exprimat 
opinia că societățile aviatice care au renun
țat la opțiune vor reveni mai tîrziu asupra 
deciziei lor.

Deocamdată, însă, o sterie de embleme au 
trebuit să fie scoase din panoplia decorativă 
a expozițiilor „Concorde"

Amplificatorul 
de inteligență

ARENA AERIANA : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,45; 15,45; 
17,45: 19,45). La ora 9,30 program 
de desene animate pentru copii.

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Excelsior (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Miorița (orele 
9; 11,45; 15; 17,45; 20,30).

NUNTA DE PIATRĂ : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

QUEIMADA : rulează la Gri vi
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30), Arta (orele 15,30; 18; 20.30).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 19).

SILVIA :' rufează la Bucegi (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIERA : rulează la Dacia fe
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

timpwl.W'CT
URSUL YOGI : rulează la Uni

rea (orele 15,30; 18).
E O POVESTE VECHE : rulează 

la Unirea (ora 20,15).
FEMEIA DIN ARIZONA : rulea

ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18J.

CĂLDURA MÎINILOR TALE c 
rulează la Floreasca (ora 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Popular (o- 
rele 15,30; 19).

TORA ! TORA ! TORA 1 : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 19).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 18;
20,15).

BARIERA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Rahova 
(orele 15,30’; 18; 20,15).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI : (orele 10; 12; 14), AMANȚII
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(ora 16,30), rulează la Cinemateca 
„Union“.

LUNI, 12 FEBRUARIE 1973

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE —• ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase : (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNUL — ora 19,30.

LUNI, 12 FEBRUARIE 1973 
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 41-a (reluare). 18,00 Te
lex. 18,05 La ordinea zilei... Azi, 
în județul Galați. 18,20 Căminul. 
19,00 Scena. 19,20 1001 de seri.

19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregu
lui popor. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Frumuseții tale“ de George 
Grigoriu pe versuri de Angel 
Giigoriu și Romeo lorgulescu. 
Interpretează Doina Spătaru-Oli- 
nescu. 20,05 Ancheta TV : Siste
matizarea orașelor. 20,45 Roman 
foileton : „Piatra Lunii“ — după 
romanul lui Wilkie Collins. Re
gia •; Baddy Russell. Episodul I. 
Cu : Colin Baker, Derek Cafer, 
Stephen Rea, Vivien Heilbron, 
Anna Cropper, Robln Ellis, Brian 
Badcoe, Martin Jarvis. 21,30 Re
vista literară TV : „Nu măria-sa, 
publicul, ci — pur și simplu — 
cititorul“. 22,30 „24 de ore“. 22,45 
Interpretul săptămînii : Cleopatra 
Melidoneanu, solistă a Teatrului 
de operetă din București.

PROGRAMUL H

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii „Delfinul 
Flipper“. 20,30 Dans și muzică de 
pretutindeni. Muzică ușoară din 
R. P. Polonă. 21,00 „Trubadurul 
dorului“. Seară de balet pe muzi
că interpretată la nai de Gheor- 
ghe Zamfir. 21,25 Film artistic : 
„Calvarul“. O producție a studiou
rilor sovietice după romanul cu 
același titlu de A. Tolstoi.

Problema construirii unei mașini care să amplifice inteligența așa cum un sistem mecanic amplifică forța musculară a omului, este la ordinea zilei. Suplimentul „Știința și tehnica azi“ al cotidianului elvețian Neue ziir- cher Zeitung publică un pasionant articol în acest sens al unuia dintre cei mai cunoscuți ci- berneticieni englezi, dr. Donald Michie (specialistul britanic conduce centrul de programări experimentale de pe lingă universitatea din Edinburgh).Aflăm astfel că la amintitul centru de

cercetări a fost realizat și experimentat cu succes un sistem care permite unei mașini electronice, prin intermediul unui teleimprimator, să consulte un bolnav mintal exact așa cum ar face un psihiatru. Nu este o istorioară de domeniul literaturii ști- lințifico-fantastiice.80 la sută din persoanele consultate și interogate de dispozitivul electronic au refuzat să creadă că au fost în legătură cu o mașină. Ei au afirmat că nici o mașină n-ar fi putut să-i înțeleagă ătît de bine și că nu li s-a mai întîmplat ca un psi-
Rubrică realizată <

hiatru' să intuiască atît de perfect manifestările afecțiunilor lor nervoase.Sîntem, pare-se, încă departe de o soluție completă și definitivă în acest domeniu. E cert, însă, că amplificatorul de inteligență va trebui să lucreze prin aproximații succesive. Aceasta îl va obliga să-și pună o succesiune de întrebări și să pereze potrivit răspunsurilor ce vor deriva.Așadar, cu o oarecare doză de optimism, putem a- firma i pe mîine, amplificatorul perfecționat de inteligență I
5 EM. RUCAR

Un medic din Geneva a stabilit, în urma unor cercetări de un deceniu, că persoanele ale căror nume de familie încep cu litere între S și Z sînt predispuși la o boală misterioasă căreia pshiatrii i-au dat denumirea de „nevroză alfabetică". A fi totdeauna printre ultimii în numeroase împrejurări, pur și simplu datorită literei inițiale a numelui de familie - susține el — poate duce la o anumită psihopatie. Grupul de persoane cu asemenea nume au șanse' duble de a deveni ulceroși sau cardiaci, iar durata medie a vieții lor este cu 12 ani mai mică. Este limpede —, explică medicul genevez — că așteptatul pînă vine rîndul unui asemenea nume de la sfîrși- tui alfabetului este legat de o încordare care duce treptat persoanele respective la nevroze și introspecții, expu- nîndu-le implicit riscului altor boli. Rămîne să adăugăm că numele celui care a lansat această teorie este... THEO- DORE SULZER.
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