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vă rugăm 
./ SĂ TRECEȚI 

Șl PE LA FIENI
Mă aflu ne șantierul Fabricii 

de ciment si var din cadrul 
C.L.A. Fieni exact în ziua în 
care acest obiectiv era prevăzut 
să intre, partial. în funcțiune, 
în locul evenimentului care 
trebuia să se producă, ni se în
fățișează imaginea șantierului 
ci investiția realizată în pro
porție de circa 60 la sută. îm
preună cu șeful de lot. ingine
rul Constantin Oghină. secre
tarul comitetului U.T.C. al șan
tierului 5 al T.C.I. Ploiești (an
treprenorul general), trecem în 
revistă fiecare obiectiv. Stadiul 
inegal de realizare a acestor o- 
biective (din punct de vedere 
al constructorului, majoritatea 
sint încheiate) evidențiază, la 
fiecare în parte, cauzele întâr
zierilor. Sintetizate într-una 
singură — necorelarea activită
ții tuturor factorilor care con
cură la construcția fabricii — 
aceste cauze în mare se mențin. 
De la început. T.C.I. Ploiești 
nu a asigurat condițiile necesare 
realizării ritmului si volumului 
de lucrări potrivit graficului de 
eșalonare a investiției si planu
rilor operative.

— în primul rînd — ne ex
plică tovarășul inginer Dumitru

• AM MERS LA INAUGURARE DAR INVITAȚIA RAMINE VALA
BILA PESTE CITEVA LUNI • LA El FORȚA DE MUNCA LIPSEȘTE 
DAR LA VECINI PRISOSEȘTE • MAI LIPSESC „NIȘTE" SCULE 
MICI CARE DETERMINA ÎNTIRZIERI MARI

Holban. șeful șantierului — 
n-am reușit. într-un timp scurt, 
să adunăm forța de muncă ca
lificată (dulgheri, lăcătuși, su
dori. montori). Trustul a inter
venit însă pe lingă unităti si
milare pentru detașarea la 
Fieni a unor astfel de cadre.

Ni se pare nimerit să aducem 
o completare în sensul sugestiei 
făcută de mai multi dintre 
muncitorii cu care am discutat. 
Si anume. T.C.I. Ploiești să 
transfere aici o parte dintre 
muncitorii săi. cei mai buni și 
cei mai conștiincioși, ne care-i 
tine în orașul de reședință, an- 
gaiati la lucrări de mult mai 
mică însemnătate. Experiența și 
autoritatea lor profesională ar 
da mai multe roade la Fieni. 
unde se află obiectivul nr. 1 al 
trustului respectiv.

— S-ar putea face mult mai 
mult — susținea, si nu fără te

mei, Adolf Haida, șeful unei 
echipe de montori de la grupul 
de șantiere al T.I.M.B. — dacă 
de-a lungul relației lot-santier- 
grup-trust — s-ar acționa mai 
rapid. Aici n-a venit nimeni să 
stea, toti sînt interesați să mun
cească cît mai bine. Dar a tre
buit să așteptăm prea mult 
niște ..scule“ din linsa cărora 
si productivitatea a fost scăzută 
(aparat de sudură, prese de ri
dicat. chei dinamometrice etc.).

Nici în prezent asigurarea de 
utilaie si materiale nu funcțio
nează tocmai bine. Din lipsa 
unei macarale PH nu s-au mon
tat. la hala de adaosuri, ultime
le 6 grinzi T (lungi de 18 m). 
O serie de alte lucrări, si din
tre cele mai importante, sînt în-

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag, a lll-a)

DOUA FOTOGRAFII DE DOREL DEMETRESCU

Prin munca constructorilor vîlceni, proiectele arhitecților devin schele, apoi contururi și, la 

urmă, certitudini. Iată două dintre aceste ipostaze surprinse pe șantierul nr. 3 al I.J.C.M. din 
zona de nord a orașului Rm. Vîlcea și la Uzina de sodă nr. 3.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene 

la București
Luni după-amiază, președinte

le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit pe Souheil Al-Ghazzi, am
basadorul Republicii Arabe Si
riene la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
sirian a înmînat președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Âssad,

DECLARAȚIA
Agenției Române de Presă 
AGERPRES în legătură cu 

situația din Orientul Mijlociu
Agenția Română rie Presă 

AGERPRES, este împuternicită 
să declare următoarele :

Opinia publică din România 
este îngrijorată de izbucnirea 
ostilităților militare în Orientul 
Mijlociu, care provoacă grele 
pierderi de vieți omenești și 
mari daune materiale, agravea
ză starea de încordare din aceas
tă zonă, generează noi primej
dii pentru pacea și securitatea 
generală. Evenimentele actuale 
demonstrează că perpetuarea o- 
cupației de către Israel a teri
toriilor arabe — acaparate prin 
forță — constituie o permanen
tă sursă de Încordare și tensiu
ne, un pericol permanent de re
luare a confruntărilor militare.

Ținînd seama de gravitatea 
situației create în prezent, opi
nia publică, poporul român, con
sideră necesar să se pună de în
dată capăt ostilităților militare, 
să se reinstaureae pacea în Ori
entul Apropiat. In spiritul poli
ticii sale consecvente. Republica 
Socialistă România se pronunță 
pentru rezolvarea conflictului

din Orientul Mijlociu pe cale 
politică, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din noiem
brie 1967, astfel incit să se a- 
jungă la retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, la instaurarea unei păci 
drepte, echitabile, care să asigu
re recunoașterea dreptului la 
existență suverană și inde
pendentă a tuturor statelor din 
această regiune. Guvernul ro
mân se pronunță pentru rezol
varea problemei populației pa- 
lestinene, în conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale na
ționale.

Guvernul român consideră că 
este o datorie de înaltă răspun
dere a tuturor națiunilor lumii 
de a acționa cu fermitate pen
tru stingerea focarului de încor
dare din Orientul Mijlociu, pen
tru soluționarea rapidă a con
flictului din această zonă, în 
conformitate cu interesele su
preme ale popoarelor, cu princi
piile dreptului internațional, cu 
interesele păcii și destinderii in
ternaționale.

INI» 
PAULINA 
MUSCAN 

povestești
Timp de două zile ingine

ra Paulinfl Muscan n-a găsit 
un ceas liber. In sfîrșit, am 
fixat ora. La fabrică, însă, aflu 
că „tocmai a plecat" dar 
mi-a lăsat un plic.

„Tovarășe redactor,
Trebuie să merg la una 

din salariatele noastre care 
va primi locuință. Referatul 
urmează a fi întocmit pînă 
vineri și doar astăzi mai pot 
găsi un ceas liber, îmi cer 
scuze".

Revin dimineață, la ora 
6.30. Inginera Muscan a 
venit la 6. A dat o raită

COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE

prin secție, acum primește 
raportul. Nu au existat per- 
turbații în schimbul de noap
te, planul a fost îndeplinit.

7Âmbește. Peste fața pînă 
acum imobilă „raportul" tre
ce binefăcător. Urmează o 

| scurtă ședință cu inginerii și 
maiștrii de schimb. După 
asta pleacă în secție la pre
luarea schimbului. Mă invi
tă să „particip".

La ora opt constat că am 
făcut turul secției.

Este ora 9. Pînă acum, nici 
o vorbă în doi peri: „asta 
așa, asta așa; ton calm, nu 
lipsit de autoritate însă. In 
carnet am notat: „Tovarășe 
inginer șef, la ce oră vorbiți 
cu furnizorul ? Vreau să-i 
spun și eu cîteva cuvinte". 
Cîteva trădează o nemulțu
mire mai veche. Furnizorul 
are, uneori, amnezia datelor, 
în sfîrșit se întoarce spre 
mine:

— Putem începe.
Mă gîndesc să-i pun cîteva 

întrebări. O experiență destul 
de „bogată*  mă face să re
nunț, însă, la ideea unui dia
log. întrebările nu catalizea
ză întotdeauna atmosfera.

— Povestiți-mi despre dum
neavoastră.

Răspunsul nu vine ime
diat. Tăcerea filtrează zgo-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a IM
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ÎN AMĂNUNT"-RESTANȚE
menți și organe de asamblare 
Brașov, Trustul de construcții 
industriale București, Ministerul 
Construcțiilor Industriale, Mi
nisterul Construcțiilor de Mașini 
Grele etc. se alătură tringhiului 
proiectant — beneficiar — con
structor și analizează în cele 
mai mici detalii stadiul realiză
rii fiecărui obiectiv în parte, 
elaborează măsuri pentru recu
perarea restanțelor, formulează 
angajamente și se despart pen-

• ȘEDINȚE SAPTAMINALE DE COMANDAMENT Șl ANGAJA
MENTE CARE TREC DINTR-UN PLAN DE MASURI IN ALTUL... 
„SAPTAMINAL" • RESTANȚELE VOR FI RECUPERATE IN ÎNTRE
GIME, DAR CU O CONDIȚIE : ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUC- 
ȚII Șl REPARAȚII BUCUREȘTI, UZINA DE POMPE BUCUREȘTI, 
ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ TIMISOARA Șl ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA PLOPENI SA LIVREZE NEINTIRZIAT UTILAJELE 

RESTANTE

De cîteva luni, în fiecare vi
neri la ora 10 dimineața, pe 
șantierul întreprinderii de rul
menți din Alexandria are loc o 
ședință de comandament. Pe or

dinea de zi — unul și același 
punct : ce măsuri mai trebuie 
luate pentru ca investiția să in
tre în funcțiune la termen. 
Delegați de la Centrala de rul-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

Printre tinerele

CE VEȚI DISCUTA
IN*PLENARA  0 

ACTIVULUI U.T.C ?

discută
Ce veți discuta în plenara ac

tivului U.T.C. ? La început, Mi
hai Mateescu, secretarul comite
tului U.T.C. — Liceul nr. 2 Plo
iești — a fost ușor surprins de 
întrebare : „mai avem pînă la 
plenara activului, elevii sînt în
că la muncă patriotică". Apoi,

uteciste din secția a 3-a de la I.T.I.C. Drăgășani

1 avufie ce trebuie

gospodărită mai rational

Imense suprafețe 
de teren ascunse

în maldăre de hirtii
• Pe ferestrele (și acestea închise) ale Co

mitetului județean Satu Mare al U.T.C., acti
viștii văd nerealizârile „succese de prestigiu" 
• S-au angajat, au raportat depășiri dar, în 
fapt n-au făcut mai nimic • O îndrumare su
perficială, un control inexistent și acțiuni 
uteciste desfășurate doar pe hîrtie.

Am fost în județul Satu Mare cu intenția mărturisită de a 
scrie despre acțiunile inițiate de către organizațiile U.T.C. 
de la sate în ideea unei mai bune folosiri a pămintului. De 
la Comitetul județean al U.T.C. dintr-un dosar voluminos ni 
s-au pus la îndemînă cifre globale (față de un angajament 
inițial de șase sute hectare amenajate pentru irigații și pa
tru sute de hectare ameliorate prin îndiguiri, desecări și lu
crări de combatere a eroziunii solului — s-au raportat opt 
sute și respectiv patru sute cincizeci de hectare). Harta unui 
imens șantier utecist a fost îmbogățită cu cifre de bilanț din 
acțiunile „Decadele fertilizării", „Terenurile în pantă - plan
tate cu pomi", „Pămîntul lucrat în acord global de către 
tineri sâ producă peste cota planificărilor" etc. etc. In total, 
peste cincisprezece mii de participant.

Parcurgem drumul invers al rapoartelor centralizate.
Fotoanchetă de GH. FECIORU 

și ȘT. WEISS 
(Continuare în pag. a Ill-a)
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De ce sâ aflăm
pe „alte căi“ ce se

în consiliul profesoral?
reflectând puțin : „în mintea mea 
s-a schițat un mic plan de bătaie 
pentru primul trimestru, sînt 
lucruri pe oare am apucat 
să le discut cu unii membri 
din comitet, altele abia acum 
mi se cristalizează. Ele pot 
deveni o posibilă bază de discu-

ții în plenară. Activul nostru 
este însă foarte... activ, așa in
cit ne putem aștepta la o ple
nară fructuoasă în care să se 
confirme sau să se infirme cele 
gîndite de mine...“ Așa a început 
convorbirea noastră. Proiecte, 
experiențe cunoscute In tabăra

de la Izvorul Mureșului, acțiuni 
de succes în anul trecut care-și 
așteaptă continuarea, observații 
critice s-au succedat nu atât in 
ordinea cronologică a realizării 
cît a însemnătății lor în viața 
organizației U.T.C. a liceului. Și 
tot ce gindise Mihai Mateescu in

al său „plan de bătaie*  apărea 
subordonat nevoii de a face să 
crească rolul organizației U.T.C. 
în școală, ca autoritate, presti
giu, eficiență.

— Ca să ajungem aici se cere 
foarte bine organizată munca 
politică ideologică. Este cheia 
reușitei tuturor celorlalte activi
tăți ale noastre.

— Sigur, ai dreptate. Dar cum, 
în ce mod veți proceda ?

— Nu pot cita acțiuni despre 
care nu s-a mai auzit. Tot prin 
învățămîntul ideologic, cercurile 
de științe sociale, formele mun
cii de propagandă cunoscute vom 
acționa. Esențial mi se pare să 
vedem să nu-și facă loc forma
lismul, incit aceste mijloace, ve
rificate ca viabile, să răspundă, 
prin conținut, intereselor elevi
lor, preocupărilor lor. Să vă dau

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuări în pag. a IV-a)

pe această suprafață — se susține la Oar — 
a fost semănat porumb...

Foto : ȘTEFAN WEISS
_____________ __________/

La marginea i
civilizației

9
de ȘTEFAN DIMITRIU

Vreme îndelungată, n-a existat decît o singură galerie, 
aceea a echipei gazda, constituită acolo, la tribuna a doua, 
deasupra intrării jucătorilor, cu mult înainte de începerea 
meciului, o galerie zgomotoasă, cu flamuri roșii-albastre. cu 
imn, clopote, sirene, cîrîitori și alte accesorii de spart timpa
nele, așa cum îi stă bine unei galerii tinere și viguroase, 
capabilă să-și susțină, pînă la ultima picătură de energie, 
echipa favorită. Există, îmi spuneam privind amuzat, ceva 
donquijotesc în efortul acestor două-trei mii de oameni, pen
tru că echipa pe care o aveau de înfruntat în teren era 
mai mult decît modestă, pentru că victoria favoriților n-a stai 
nici un moment sub semnul îndoielii (de altfel, încă din pri

smele minute, portarul advers a fost nevoit să scoată de 
cîteva ori mingea din plasă), pentru că echipa oaspete nu 
adusese în tribune prea mulți susținători, și aceia probabil 
răspîndițî în marea masă a spectatorilor. Priveam, neutru și 
relaxat, meciul aGesta la o singură poartă și ascultam, amu- 
zîndu-mă, încercările unei mult prea mari galerii de a depăși 
pe sine însăși într-o încleștare de forțe care, vai, nu exista.

Pasiunile dezlănțuite de acest zeu al timpului nostru liber 
- sportul, și mai cu seamă de acest superzeu - fotbalul, sint 
de-acum o obișnuință aproape zilnică, și nu de puține 
ori rubricile de comentarii sportive, uneori în lipsa con
fruntării adevărate de pe teren, ne țin la curent cu duelul 
zgomotos al tribunelor, cu cîte-o faptă mai „originală" iscată 
de mintea înfierbîntată a cîte unui prea pătimaș spectator, 
cu infarctul produs, în mod egal, de înfrîngere sau de iz- 
bîndă. lată, îmi spuneam, cronicarul acestei întâlniri va ti 
nevoit să se rezume la statistica șuturilor în bară, peste poar
tă, în plasă, la numărarea cornerelor și hauturilor, la 
înregistrarea riguros exactă a faulturilor de joc. Cine și-ar 
fi pierdut vremea să creioneze, măcar, drama unei galerii 
care se mistuie, cu zgomot infernal, în sine și pentru sine ?

Dar, pe la mijlocul reprizei întâi, într-una din pauzele prea 
furtunoasei galerii, au izbucnit, pe cît de neașteptate, pe 
atât de necesare, parcă, pentru stabilirea unui cît de mărunt

(Continuare în pag. a ll-a)
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VIATA DE ORGANIZAȚIE
— De ce vă mirați ? — m-au 

întrebat la un. moment dat se
cretarii cu care stăteam de 
v-orbă. Discutam despre activi
tatea organizațiilor pe care le 
reprezentau și pentru că unele 
și aceleași puncte din progra
mele de activități și tematica 
adunărilor generale le întilneam 
d« la lună la lună la toate cele 
cinci organizații, îi rugasem 
sa-mi explice care este cauza. 
Dacă ați fi secretar în locul 
nostru, au zis ei, ați putea în
tocmi un program mai variat ?

— Cred că da, le-am raspunr.
— Poate, pentru eă umblați 

prin foarte multe organizații. 
Luați dintr-un loc o idee, clin 
altui, alta. Pe cînd noi, trebuie 
să ne batem de fiecare dată 
capul pentru a mai găsi cîte 
ceva nou, cînd întocmim un pro
gram de activitate wi cînd ho- 
tărîm tema adunărilor generale. 
Și. să recunoaștem, e&te greu. 
De unul singur, mai seacă și 
ideile.

Pe Loc, am recunoscut eă in
tr-adevăr. e greu. E foarte greu 
o*  un om singur, chiar cu o ex
periență vastă, să poată întocmi 
un program de activitate variat 
și bogat, sa ofere adunărilor ge
nerale prilejul d? a asculta și 
altceva decit vețniea temă „mo- 
bilizarea tinerilor pentru înde
plinirea sarcinilor de producție" 
în aceleași fraze generale rosti
te de ani de zile. Nu am înțe
les însă cum. la întreprinderea 
de utilaj și piese de schimb a 
M.E.F.M.C. din Capitală, un 
vechi principiu al democrației 
de organizație.’acela de consul
tare a tinerilor, nu este cunos
cut nieî măcar teoretic. Senină
tatea cu care mi se vorbea, cum 
că toate punctele din programe
le de activitate și temele adu
nărilor generale sînt aici rodul 
gândirii doar a secretarilor, m-a 
descumpănit eu totul.

— Asta e practica la noi, in
sist*  să mă lămurească Gheor- 
ghe Niculescu. secretarul orga-

nizației nr. 2-prelucrări. Eu, ca 
secretar, fac o ciornă cu pro
punerile pe care le cred mai 
nimerite, la care mă mai ajută 
din cînd în cînd și ceilalți 
patru membri ai biroului, merg

te de adunare cu alte propuneri 
și mi s-a răspuns că nu.

— înseamnă că au fost tot
deauna foarte bune, că tinerii nu 
ar fi vrut și altceva ?

— Foarte bune nu cred că au 
fost mereu, mi-a răspuns Petru 
Moșu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, dar e 
vorba și de altceva. Tinerii sint

IN ABSENȚA 
CONSULTĂRII

TINERILOR
IA PROPORȚII

RUGINA
PASIVITĂȚII

cu ea la comitetul U.T.C. pe 
întreprindere și Ia organizația 
de partid a secției, după care 
o supun spre aprobare adunării. 
Așa că nu văd de ce s-ar putea 
spune că nu e hotărîrea tineri
lor, din moment ce ei o aprobă.

Am întrebat dacă li s-a in
tim plat vreodată în acest an ca 
„ciornele" supuse spre aprobare 
să fie modificate sau completa-

pasivi. în rest, nu le-aș reproșa 
mare lucru, să știți că altfel sint 

-foarte ascultători, sînt cuminți, 
cum nu vă închipuiți. La orice 
ii chemi, vin.

...Tinerilor nu avem deci ce 
să le reproșăm. Un fapt care 
trebuie să ne bucure din toată 
inima. Sînt ...„cuminți, ascultă
tori, vin la orice îi chemăm". 
Dar, dincolo de aceste calități

care ne fac să ne culcăm pe 
ideea că nu creează „probleme", 
ce este ? Pasivitatea lor ne con
vine ? Fără -îndoială că nu. Și 
atunci, de ce o alimentăm ? 
„Dacă i-ați vedea cum dorm în 
adunări, îmi spuseseră secretarii. 
Abia așteaptă să plece mai repe
de acasă". Sigur că abia așteaptă 
să plece acasă, pentru că nu au 
ce să asculte, pentru că nu îi 
interesează. Să asculte ce vrea 
secretarul ? Chiar dacă unii îl 
mai și așcultă, îl ascultă din 
cumințenie, și ridică mina vo- 
tind... ciorna acestuia. în virtu
tea automatismului cu care au 
fost obișnuit!. Numai din cînd 
în cînd, cînd prezidiul îi ame
nință că nu se va termina adu
narea pînă nu se înscriu cîțiva 
la cuvînt, se mai ridică unu-doi 
și răbufnesc : materialul a fost 
bun, dar iată că nouă ne lipsesc 
dulapuri de scule, 
grup social și nici
club ; nici programul de activi
tăți n-a fost rău, dar excursiile 
le faceți unde vor alții, bilete la 
spectacole ne dați unde nu se 
duc alții. Astea, probleme din 
astea care-i interesează pe ei, 
de ce nu le aduce organizația 
în centrul discuțiilor, a.1 activi
tății ? „Din cînd în cînd, noi 
mai zicem cîte ceva, dar noi zi
cem, noi auzim", declarau tine
rii cu care am stat de vorbă.

— Să-i întrebăm pe fiecare în 
parte ce vor ? se mira secreta
rul de la organizația nr. 2. Să 
trec pe lîngă strungul fiecăruia, 
cînd fac un program de activi
tate ?

Da, și așa, dacă este nevoie. 
Și, pentru început, pînă cînd 
consultarea se va înrădăcina, 
poate chiar așa e nevoie. în 
orice caz, trebuie să facem ceva 
pentru a afla ce vor tinerii, 
să-i întrebăm și înainte de a le 
zice : „Cine e pentru programul 
de activități ?“ Numai așa vom 
avea și alte programe și o altă 
activitate a organizației, mai 
bogată. Și atunci vom vedea că 
nici tinerii nu mai sînt pasivi 
și că nici secretarul nu va mai 
alerga după idei la alte orga
nizații.

nu avem 
măcar un

N. COȘOVEANU

A PA
In fata unei hărți, veritabila 

schiță tapțică pentru un vast plan 
de acțiune, sînt martorul unor 
explicații pe cît de substanțiale, 
pe atât însoțite de surpriză. Spa
ții hașurate, careuri meșteșugit 
împerecheate, alie linii și semne 
ale unei topografii aparte cuce
resc ochiul, ademenind re bus ist ic 
privirea de-a lungul unui labi
rint dificil de urmărit si desci
frat. Mi se spune simplu că ne 
aflam la sectoral 2 hidro-Vișinii 
din cadrul sistemului de irigai ii 
Ciocănești, iar eu mă îndoiesc să 
cred ci lucrurile sint chiar atît 
de simple. Bănuindu-mi parcă 
starea de îndoiala și vând cu 
orice preț să mi-o întărească, o 
stație radio clipește colorat din 
ochi fosfore-scenți, lansînd in în
căpere ciudate semnale de aver
tizare.

Străbătusem titeva zile întin
deri de bărăgan ialomițean și 
sigur, văzusem, dacă nu la tot 
pasul, la moi toată lărgimea de 
privire, aspersoare zvelte rotind 
din pliscuri metalice șuvițe de 
apă, îmi notasem în carnet, prin- 
tâ-o sintagmă, întâlnirea cu aceste 

aripi de. ploaie". Atît. însă, și 
nimic mai mult. Tocmai de a- 
ceea explicațiile pe care le pri
mesc — complexe; noțiuni pe 
care mi străduiesc să le traduc 
In termeni cit mai pe înțelesul 
nostru, al tuturor — mi se par 
aparfintnd unui domeniu mira
culos, fapt ce îmi întărește o 
dată în plus convingerea că în
tre știință ți poezie există punți 
de sensibilitate ți culoare, dar 
care, vorba proverbului „cin le 
vede / nu le crede / ciule paște 
1 le cunoaște". Ghid în această 
instructivă călătorie, deloc mu
zeistică — Daniela Ologeanu, 
tehnician hidro, o tânără cu cinci 
ani de experiență în profesie și 
mai bine de 18 luni de cînd 
răspunde, zi de zi, de subtila 
dirijare a apei, în ipostaza de 
prieten, la rădăcină pulsînd de 
aeve a plantelor. Notez t „Sec
torul nostru este tarversat de un 
canal principal, C.A.l, în lungi
me de 17 km., însoțit apoi la 
alte 300 kilometri de canale se
cundare. Conducte și motopom- 
pe asigură zilnic cantitatea de 
apă necesară. O motopompă îm
pinge 3,5 litri pe secundă". No
tez și mai rețin că apa aceasta, 
măsurată aici în unități de litri 
pe secundă, vine din Dunăre,

de unde cinci nave plutitoare o 
pompează cu o viteză de 65 me
tri cubi pe secundă. în drumul 
ei generos, apa obosește și ea, 
iar cele 6 motoare ale stației de 
repompare de la Mihai Viteazu 
abia reușesc s-o catapulteze cu 
57 metri cubi pe secundă. Apoi, 
în sfîrșit, intră, eliberată de 
chingile motoarelor, pe canalele 
de aducțiune. De aici începe și 
datoria Danielei Ologeanu și. a 
colegei sale Dobrița Dobre. O 
muncă însoțită de permanentă 
atenție, pentru că apa, oricît de 
generoasă, este un prieten 
nu trebuie scăpat pici o 
din supraveghere.

a peste
Pe mina acestor fete 

în hună parte, soarta 
12 000 de hectare aparținînd 
cooperatorilor din opt comune: 
Alexandru Odobescu, Potcoava, 
Independența, Rasa, Grădiștea, 
Ceacu, Cuza Vodă, Nicolae Băl- 
cescu. Muncă științifică, activi
tate ce impune permanent lua
rea operativă a unor decizii op
time. Concret, aceasta se tradu
ce astfel: în fiecare vinere are 
loc o ședință cu cei opt bene
ficiari. Pe baza unui „buletin 
de avertizare" vizînd gradul de 
umiditate al solului și a nevoi
lor de apă din fiecare unitate 
se calculează debitul necesar în 
săptămînă următoare. „Coman
da" este transmisă apoi stației 
Mihai Viteazu. Dar „săptămînă 
următoare" s-ar putea întâmpla 
să mai și plouă ori pămîntul să 
nu aibă totuși nevoie de atâta 
cantitate de apă. Pericolul de 
inundare poate deveni iminent. 
Săptămttia de lucru este astfel 
împărțită între studiu și dru
muri ; zeci, sute de kilometri 
străbătuți zilnic, pe delnițe și 
canale, la volanul unui tractor 
lutier.

Vorbind cu cele două tinere 
despre modul în care sint repre
zentate în activitatea lor sarci
nile actualei campanii am reți
nut o idee semnificativă. Ade
vărata campanie în irigații se 
consumă vara — în iunie, iulie,
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(Urmare din pag. I)

moțul abia perceptibil al sea- 
ției.

— Sincer vorbind, mi se 
pare cam forțat să-ți po
vestești viața la comandă. Să 
încercăm totuși. M-am născut 
în anul 1939, în comuna 
Mircești, județul Argeș. După 
absolvirea școlii generale de 
șapte ani, am plecat la Bu&u- 
•ești și m-am angajat la 
..Postăvăria Română". A tre
buit să bat cîteva zile la mai 
multe uși, pînă am reușit, 
deoarece nu aveam paispre
zece ani. Pînă la urmă am 
convins, ar mai fi trebuit să 
aștept două luni să plec, să 
vin iar și pe vremea aceea 
nu prea aveam bani. M-am 
calificat la locul de muncă, 
acum trăiam pe picioarele 
mele, mai trimiteam acasă, 
într-un cuvînt, devenisem ci
neva. N-a fost pentru nimeni 
o surpriză cina, în anul ur- 
rnătortor, am cerut recoman
dare pentru liceul seral, 
l.a 18 ani am trăit un eveni-

ment cu totul deosebit: pri
mirea în partid.

Mă pasiona profesia pe 
cure mi-o alesesem. Și m-am 
gindit că depinde numai de 
mine să ajung un bun spe
cialist. Cu acest gînd am în
ceput să mă pregătesc pen
tru facultate încă din clasa 
a X-a de liceu. Adică, am 
parcurs toate fazele procesu
lui tehnologic din filatură. A 
țost prima probă pe care 
■im-am impus-o și pe care am 
tâecut-o destul de bine. A- 
veam totuși ezitări. înainte 
de a mă hotărî să plec la 
admitere l-am întrebat pe 
inginerul șef al secției dacă 
el. crede că aș putea face 
față facultății, dacă nu mă 
înșel eu cumva crezînd ca 
da, pot. M-a sfătuit să în
cerc, „dacă reușești și eu cred 
cti vei reuși, a adăugat el, cu 
ce știi dumneata este exclus 
să nu devii un inginer de ca
litate". Vedeți, cuvintul a- 
cesta „exclus" m-a adus la 
ordine. Eram un muncitor 
priceput, asta nu înseamnă

august — cînd pămîntul secetos 
are nevoie de multă apă pen
tru a-și crește rodul. Atunci se 
Lucrează 24 de ore din 24, zi 
și noapte, în schimburi succesi
ve, cu somn pe furate. Nici 
acum, însă, munca nu este mai 
ușoară. Ce-i drept, apa pulsează 
pe conducte în medie 10 ore pe 
zi. Se acționează numai cu 80 
de pompe din 100. Dar și așa, 
o simplă socoteală de înmulțire 
ne arată că zilnic peste 10 mi
lioane de litri de apă sînt diri
jate spre nevoile pămîntului, că 
într-o săptămînă numărul crește 
pînă la hotarul cu abstractul. Și 
că, mai ales acum, în campania 
de toamnă, este obligatoriu un 
simț dl atenției sporit. Vara, 
timpul era. o imensă sugativă. 
Acum, numai anumite culturi 
cer apă, iar aceasta în variate 
doze: într-un fel cer legumele 
in grădina de zarzavat, altfel se 
pune problema culturilor duble. 
Și cu totul altfel, umeziren solu
lui pentru pregătirea terenurilor 
de însămînțat. Este o muncă 
doctor, migăloasă și plină 
răspundere, iar în perimetrul 
bărăgan străbătut, „doctori
timpului" sînt numai două fete, 
pe numele lor de acasă. Danie
la și Dobrița. Nume, de altfel, 
cunoscute de zeci și sute de coo
peratori care, în târziul toamnei, 
cînd își numără satisfăcuți roa
dele bogate, nu uită să trimită 
un cuvînt de mulțumire pe adre
sa celor două tinere de la — 
simplu I — sectorul 2 hidro- 
Vișinii.
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(jLa semnalele
VOR FI PUȘI VIITORII MUNCI
TORI SĂ DEA EXAMEN LA 

STRINSUL SURCELELOR?

„Deficiențele semnalate în arti
colul astfel intitulat, apărut în 
nr. 7497 al ziarului nostru, au 
determinat o îmbunătățire a sis
temului de lucru", ne scrie Com
binatul de Prelucrare a Lemnu
lui din Caransebeș. Ucenicii vor 
lucra în toate sectoarele, în mod 
periodic, pentru a cunoaște mai 
bine specificul fabricii. Mulțu
mind ziarului pentru sprijinul 
acordat, semnatarii răspunsului 
ne informează că pe lîngă defi
ciențele care au format obiectul 
articolului amintit, „am obținut 
și rezultate frumoase în instrui
rea 'practică a uCemtilor, pentru 
formarea deprinderilor în vede
rea efectuării unei munci de ca
litate". Sint amintiți ucenicii a- 
nului III, „care realizează nor
me pe care le execută muncitori 
calificați, cu experiență", u- 
cenicii care lucrează la Fabri
ca de mobilă curbată, sau ele
vele de la Mobilă corp, care 
lucrează la finisaj. Nu punem la 
îndoială existența acestor 
tate. Pledăm însă pentru 
ralizarea lor și sperăm în 
citatea măsurilor luate.

PE LIPSCANI, COMERȚ 
DAR Șl UNELE ‘x’ 

VECHI

rezul- 
gene- 
efica-

NOU, 
NĂRAVURI

Articolul cu acest titlu, apărut 
în nr. 7493 al „Scînteii tinere
tului", a prilejuit Direcției Ge
nerale Comerciale București, 
stabilirea unor măsuri menite să 
ducă la evitarea aglomerației de 
pe artera Lipscani, să comple
teze aprovizionarea cu mărfuri 
solicitate de cumpărători. să

evite aglomerația de la oasele 
de marcat, și să se insiste asu
pra educării salariaților, vînză- 
tori și gestionari. Aflăm din 
răspunsul Consiliului popular al 
municipiului București, că 
magazinul „Lumea copiilor" se 
va extinde sala de vînzare, 
au fost lansate comenzi pentru 
completarea gamei de sortimen
te mult solicitate de cumpără
tori (ciorapi și șosete de bum
bac, tricotaje etc). „în ceea ce 
privește atitudinea recalcitrantă 
a unor gestionari față de cum
părători, vă informăm că tova
rășa Luminița Iordache, de la 
magazinul „Lumea copiilor" a 
fost sancționată". întreprinderea 
Comercială de stat „Comali- 
ment", ne asigură și ea că ,.se 
va depune tot efortul pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate in 
articol". Am dori ca. materiali
zarea acestui efort să constituie 
subiectul unui alt articol, inti
tulat doar „Pe Lipscani, comerț 
nou".

la
că

„CASA DE CULTURA DIN CARA
CAL SE BUCURA DE TOT SPRI
JINUL COMITETULUI EXECUTIV"

...ne scrie Consiliul popular al 
orașului Caracal. Același Comi
tet Executiv consideră neîn
dreptățită critica adusă în arti
colul „De ce nu-i puneți și 
roți" (publicat în nr. 7497 al 
ziarului nostru), deoarece „tot 
ce s-a făcut a fost spre asigura
rea unor condiții optime de des
fășurare a activităților casei de 
cultură". Astfel, în 1968, s-a pus 
la dispoziția acesteia un local 
„mai corespunzător, cu un nu
măr mai mare de încăperi și o 
suprafață mai mare de folosin
ță". Tot din dorința de a asi
gura „condiții optime de desfă-

Alte noi blocuri tn cartierul Balta Albă Foto: EM TÂNJALĂ

eJ știam totul, mi-e străină 
înfumurarea, dar cunoștințele 
dobîndite în cei șase ani de 
producție îmi puteau fi de 
folos în facultate.

Am dat examen, am reușit 
și iată-ma, după cîțiva ani 
absolventă. Țin minte că, a 
fost cea mai frumoasă zi din 
viața mea — aceea cînd am 
fost declarată ingineră.

mai apar probleme, colectivul 
este și el tânăr — media de 
vîrstă pe întreprindere este 
de 21 ani — acest colectiv 
ridică o seamă întreagă de 
probleme în ce privește de
prinderea de a munci con
știincios, punctualitatea, în 
ce privește întemeierea de 
familii, timpul liber și multe 
altele. Nouă nu ne este tn-

INGINERA
Acum sînt șefă de secție. 

Munca în filatură nu este 
chiar atât de ușoară, deși fa
cem parte din ministerul in
dustriei așa-zise ușoare. E o 
munca plină de încordare, 
care-ți solicită tot tâmpul a- 
tenția, vreau să spun clipă 
de clipă. E o muncă plină de 
încordare pentru că noi 
nu avem o rubrică în care să 
trecem pierderile de fabrica
ție. Unitatea este la început,

diferent cu ce fel de oameni 
■realizăm planul. Avem ne
voie de muncitori bine pre
gătiți profesional, dar care să 
fie și oameni cinstiți, buni 
familiști, cetățeni conștienți 
de drepturile și obligațiile 
pe care le au în viață. Privi
tă din acest punct de vedere, 
profesia de inginer o implică 
în mod obligatoriu și pe a- 
ceea de educator.

In calitatea pe care o am,

împreună cu tovarășii mei 
din colectivul de conducere, 
caut să coordonez activitatea 
secției de asemenea manieră 
îneît să auzim numai vorbe 
bune despre noi. In aceeași 
calitate, — spuneam că sîn- 
tem și pedagogi, — stau mult 
de vorbă cu fetele din fa
brică, le sfătuiesc — oricum, 
eu sînt ceva mai mare — or
ganizăm împreună activități 
cultural-educative, ne întâl
nim, ci nd găsim timp și după 
o>ele de program.

Sînt muncitoare foarte 
bune fetele din fabrica noa
stră! Cum vă spuneam, tin
dem spre un randament și 
mai mare în producție. Ca 
muncitor în secție, mă bucu
ră și mă întregesc realizările 
noastre. Dar, mult mai mult 
mă bucură să știu că sînt 
utilă ca om al colectivului de 
muncă din care fac parte".

Discuția, mai exact spus 
monologul inginerei Paulina 
Muscan, s-a încheiat aici.

Am stat de vorbă cu cite ea

șurare a activității culturale", 
„mutarea parțială a casei orășe
nești de cultură din localul ei 
în cel al consiliului popular, a 
fost făcută pentru satisfacerea 
nevoilor Uzinei de vagoane".

Nu crede Consiliul popular al 
orașului Caracal, că în răspun
sul său (din care am extras ci
tatele de mai sus), există o con
tradicție ? Dar... totul este bine 
cînd șe termină cu bine. „Ca 
mare a măsurilor luate de 
gență, 6-a asigurat Uzinei 
vagoane spațiu de lucru in 
cinta uzinei, casa de cultură _ _ 
primindu-și spațiul ce-i fusese 
luat".

în prezent se fac demersuri 
pentru efectuarea reparațiilor 
capitale la sala teatrului de vară 
(că tot vine iarna) și la imobi
lul casei de cultură. Dacă n-ar 
fi fost irosiți cu prilejul repeta
telor mutări, cei 700 000 lei...
GUSTURILE NU SE

ur- 
ur- 
de 
in- 
re-

DISCUTA

(„Scînteia
Direcția

Citind acest articol 
tineretului" nr. 7503). ______
Comercială a județului Prahova 
a aflat și ea ce se întîmplă 
cînd... gusturile se discută. A 
aflat, printre altele, că la canti
na întreprinderii mecanice de 
utilaj tehnologic, „salariații sint 
profund nemulțumiți de calita
tea și cantitatea mîncării. Astfel, 
șnițelele și chiftelele și carnea 
de la felul doi, sînt aproape 
invariabil sub gramaj. La desert, 
nu o dată, se distribuie cite o 
bucată de rahat sau doi biscuiți. 
Citeodată, se servesc și gogoși... 
prăjite în ulei rînced".

A mai aflat din conținutul 
articolului (deși le putea afla și 
din condica de sugestii și re- 
clamații) că Ia cantina rafină
riei meniul nu reprezintă exact 
suma plătită, că mîncarea este 
„oribilă, cu gust statut". A aflat 
deci, direcția comercială și că 
autorul articolului spera „că o 
atitudine corespunzătoare va fi 
luată măcar de acum încolo".

Și iată răspunsul : „Pentru în
lăturarea deficiențelor semnalate 
în articol s-a dispus efectuarea 
unui control mai exigent din 
partea comitetului de cantină, 
a șefului cantinei, cît și a bu- 
cătarului-șef, asupra respectării 
gramaj elor, cît și a calității me
niurilor servite abonaților" (răs
punsul se referă exclusiv la 
cantina rafinăriei). Ne întrebăm 
cu nedumerire, care va fi rezul
tatul acestui control, cînd pre
ședintele comitetului de cantină 
era foarte mulțumit de felul în 
care se desfășurau lucrurile ?i 
cînd responsabilul cantinei nu 
și-a schimbat atitudinea, deși în 
repetate rînduri a fost amendat 
de Sanepid, pentru faptul că 
predă la bucătărie alimente alte
rate.

Vom consemna !ntr-o viitoare 
anchetă rezultatele obținute în 
urma măsurilor enumerate de 
Direcția Comercială a județului 
Prahova.

Rubrică realizată de
DOMNITA VĂDUVĂ

dintre colegele ei — munci
toare, tehniciene, inginere. 
N-au lipsit expresii precum: 
„e ca și mama noastră", „n-a 
spus nimănui o vorbă utâtă", 
„e cea mai bună filatoare 
din secție". Expresii venite 
din inimă, chiar dacă auzu
lui nostru suna, poate, ieftin.

Mai aflu că: Inginera Pau
lina Muscan participă la toa
te acțiunile cultural-educati
ve organizate de comitetul 
U.T.C., în calitate de orga
nizator ; nu există tânără în 
„Filatură" cu care să nu fi 
stat de vorbă cel puțin o clată 
pe lună; nu trece cu vederea 
nici o abatere de la discipli
na muncii; participă activ, 
adică muncește în toate co
mitetele și colectivele din 
care face parte și că extraor
dinara sa forță de muncă își 
găsește împlinirea în realiză
rile secției, în prețuirea una
nimă a celor din jur.

Dar, respectând convenția 
de a păstra și reda întocmai 
ce am discutat, punem punct.
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>s Dintre cărțile ve- 
chi găsite în casa 

A copilăriei, casă de 
V învățător iubitor al 
>$ literei scrise, „Tre- 

cute vieți de doam- 
>S ne și domnițe", ră- 

sună și astăzi în me- 
moria mea, poate 

>/ datorită titlului fru- 
y\ mos, poate copertei 
>? simple, reprezentând 

— dacă nu mă înșel 
>? — reproducerea pe 

un carton de slabă 
calitate chipul zu
grăvit al soției lui 
Neagoe Basarab. Si
gur însă datorită 
dramei unui om de
scrisă în carte, dra
ma unui domnitor 
care încercase să 
aplice legile cinstei 
în Moldova cea 
coruptă pe atunci 
cu metehne și mo
ravuri fanariote. 
Nu-i reținusem nu
mele acelui om, nici 
figura lui nu mi se 
deslușea bine. 
Nu-mi preocupau 
imaginația fiindcă 
ceea ce voia res
pectivul domnitor 
era un lucru absolut 
normal, iar copiii 
nu zeifică lucrurile 
firești, le acceptă, 
se miră doar, dacă 
ar fi altfel. îmi ră
măsese în schimb 
înscrisă în pelicula 
plastică a memoriei 
mișcarea solidară, 
rapidă și neiertătoa
re a boierilor hră
păreți care făcuseră 
conjurație pentru 
a-l vinde Porții Oto
mane pe domnul 
cinstit ca fiind, dim
potrivă, necinstit; 
pe omul drept ca 
fiind nedrept. De
scrierea era scurtă, 
dar vie și am și azi 
în priviri chipul 
haitei care, sub îm- 
brăcări luxoase și 
vorbe simandicoa
se își ascundea ti
căloșia. Dacă aș fi 
cunoscut la vremea 
lecturii' dintâi a 
„Trecutelor vieți"... 
fenomenul de res
pingere de către un 
organism a altui or
ganism transplantat 
poate că mi l-aș fi 
imaginat așa. Cert 
este însă că o gravă 
incompatibilitate se 
punea în evidență 
prin apariția ace
lui demon „ciudat" 
și ca lucrurile să se 
petreacă după cea 
mai bună lege fa
nariotă. trebuie spus 
că unul dintre cei

6

ce unelteau mai 
asiduu în slujba bo
ierilor dedați la bă
net fără muncă 
era... chiar nepotul 
de soră al domnu
lui respectiv, nepot 
adus și crescut cu 
dragoste în casa lui.

Mărturisesc 
m-a terorizat și mă 
terorizează încă , 
astăzi atât de posi
bila solidaritate a 
pungașilor — acolo 
unde scapă exigen
țelor colective — 
forța de care dispun 
în a se reuni și a 
reprima împotri
virile care le apar 
sau li se par lor izo
late. în aceste ca
zuri, haita ori în
ghite, ori se răzbu
nă. Ca și atunci, ea 
nu-l admite pe co
rect, pe cinstit. Ea 
cere dreptul de a-și 
satisface poftele.

îmi aduc aminte 
discuția cu un sala
riat al l.L.F. din- 
tr-un județ, individ 
pe care-l 
prosperînd 
micește 
ritm nefiresc fața 
de veniturile lui le
gale : pînă și 
WC , 
lustră de cristal de 
patru mii 1

„Mă, tu furi I" 
t-am zis între patru 
ochi. „Ce să fac, 
domnule, daca nu se 
poate altfel a
răspuns el. „Alții 
cum trăiesc din sa
lariu ?" i-am reteza
t-o. „Făi ce, mi 
lașă ?, a dat el din 
cap. Păi dacă nu 
iau eu inspectorul 
ce zice ? O să fie 
mulțumit ? Păi da
că nu iau eu lui 
din ce-i dau, el nu 
se gîndește ? Și a- 
tunci crezi că mă 
lașă..,

Iată pînă unde 
poate merge, într-o 
variantă actuală, i- 
deea de haită- 
Nu-mi dau seama 
cît de mare este ea 
în acest caz. Dis
cuția a avut loc fără 
martori și, oricît 
m-a revoltat, n-am 
„probe" — ca s-o 
demasc concret 
Altădată, nimerisem 
din întâmplare la o 
masă dată de cine
va, responsabil de 
restaurant pe lito
ral, care se lăuda 
că singura plăcere 
„care i-a mai ră
mas" este să ofere

Că

fi

vedeam 
econo- 
intr-un

și-a instalat

banchete cunosc,u- 
țîlor. „Asta-i dis
tracția mea, zicea, 
să fiu larg la ini
mă. Casă în Bucu
rești — am. Casă la 
Văleni — am. 
Volkswagen — am. 
Bijuterii, îmbrăcă
minte ■— „Și
dacă te prinde 
l-am întrebat. 
„Cum ? s-a pornit 
el pe un rîs. He-he. 
He-he-he-he I" Și 
nu se mai oprea. 
Iar la urmă mi-a 
povestit — spre în
vățătura mea de 
minte— cazul unu
ia care fusese mat 
mare printre diri
guitorii localurilor 
din județul Con
stanța, făcuse „pun
gășii nu gluma" și: 
„Știți ce-a ajuns, 
stimabililor ? Șef de 
grup de restaurante, 
cele mai bune din 
Mamaia 1"

Mi-e greu să spun 
daca exemplul dat 
este corect sau nu. 
Cine este în măsu
ră, poate să verifi
ce. In rîsul acela de 
pungaș convins că 
mare lucru nu i se 
poate întâmpla am 
simțit însă, din- 
tr-odată, cumplita 
haită. Rămășița, la 
întinderi, desigur 
nu foarte mari, dar 
oricum de luat in 
seama cu acută ne- • 
liniște, a haitei fa
nariote de altădată.

...Și, gîndindu-mă 
cu revoltă la ea, 
parcă-mi venise în 
minte severitatea 
cu care Napoleon 
stârpise prin brigă
zile mobile brigan
dajul din vremea 
Primului Consulat. 
Dar m-am oprit la 
timp rememorîn- 
du-mi povestirile pe f’1 
care mi le transmi- ' 
tea o străbunică des- < 
pre frumoasa vreme 4 
a lui Vlad Țepeș, - ! 
„cînd puteai lăsa '4 
punga-n drum, sigur . 
că nu ți-o va lua ; 
nimeni". Și ma-ntre- < 
bam: prin locurile 4 
acelea, pe unde mai ‘ 
scoate capul ctte-o 4 
haită din cele de I 
care vorbeam s-or • 
fi terminat țepile ? ' 
Căci, 
mai 
cîte-o 
gare!

zău, tare-ar 
merita unii 
tragere-n fri

EUGEN 
FLORESCU

I

A

(

La Uzina „Tehnofrig" din Cluj loan Feteanu execută un control 
tehnic de calitate la o piesă gigant.

La marginea
civilizației

9
(Umor» din vag. I)

}

echilibru, strigdtele de încurajare, flamurile avintate în aer 
ale unui jninuscul grup - treizeci-patruzeci de oameni —, 
susținători ai echipei oaspete, plasat undeva, modest, la 
periferia confruntării și a spectacolului, într-un colț de pe'uză. 
Surprinsă la început, Marea galerie a ripostat apoi energic, 
flamurile și tălăngile ei, tot zelul său care se consumase inu
til căpătau parcă o justificare, lupta era, evident, inegală, 
dar era, oricum, o luptă și — fapt îmbucurător — cei trei
zeci-patruzeci de frenetici suporteri, cam tirziu intrpți în 
crenă, izbuteau, într-un fel, să lină piept cîtorva. mu da 
oameni, să dea replica lor tinerească, sportivă, civilizată, 
să pigmenteze cu sare și piper atmosfera marelui stadion.

Ceea ce a urmat, ține de domeniul ilogicului, al brutali*  
tații absurde, al lipsei, da, al lipsei de omenie. In pauza 
dintre reprize, o „echipă de șoc", desprinsă din Marea 
galerie și acționînd în numele ei, s-a năpustit asupra micului 
grup de suporteri ai jucătorilor oaspeți, smulgîndu-le, incen- 
diindu-le flamurile, împrăștiindu-i, redueîndu-i pur și simplu 
la tăcere. Am fost, ca mulți alții, martorul indignat șt nepu
tincios ol acestei scene de necrezut, al acestui act huliganic 
colectiv, care trebuie să ne îndemne la meditație. Desigur, 
fără a dramatiza inutil lucrurile, nu putem totuși să trecem 
cu vederea asemenea fapte, pe simplul motiv că ele ar 
aparține unei „lumi" aparte, unei zone de viață care-și ore 
legile ei. In fond, lumea stadioanelor, spectacolul sportiv fac 
parte din existența noastră, din viața noastră unică și indi
vizibilă, ele se supun acelorași legi ale bunului simț, ale 
răspunderii civice, ale omeniei, ale civilizației, de la care nu 
putem, nu trebuie sâ abdicăm niciunde, nicieînd.

I
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Ea Păulești, trei imagini redînd unul și același lucru : 
folosirea necorespunzătoare a pămintului. In spatele ingi
nerei Rodica Tarta (și secretară a comitetului U.T.C.) sc 
vede un drum tăiat fără nici un rost de-a latul grădinii 

de legume, iar in celelalte două imagini...

...pămint ciștigat prin spargerea unor diguri din lunca 
Someșului, peste zece hectare în total, n-a produs anul 

acesta pentru că _,n-au fost nivelate și fertilizate"

...aici a fost răsadnița lermei legumicole a cooperativei. 
Pămîntul acesta mai fert’l decît toate n-a produs pentru 
că după scosul răsadurilor nimeni nu s-a gindit să-l 
semene cu altceva... Cine suportă această pagubă adusă 

cooperativei agricole ?

PÂULESTI________________ 1______

Nu zic nu, dar eu n-am cunoștință../*
Ne răspunde cu franchețe se

cretara comitetului U.T.C. pe 
cooperativă, inginera Rodica 
Tarta. Nu știm ce să credem : 
la Comitetul județean Satu Mare 
al U.T.C. citisem scris negru pe 
alb : „Lucrări de irigații in va
loare de douăzeci de mii ; lu
crări de îndiguiri și desecări

„Cum să amena
jeze tinerii 50 

de hectare pen
tru irigații, cînd 
noi, de trei ani 

am încheiat 
acțiunea?

Și, nedumerit, intrigat de 
neadevăr, secretarul comitetului 
comunal de partid, tovarășul 
Carol Horvat.. a pus mina pe 
telefon încercind să afle cit mai 
repede pe autorul dezinformării 

< trimise la județ. Secretarul co- 
'•/înitetului comunal al U.T.C., 
S-contabilul F. Molnar, s-a scuzat 
c'că habar nu are ; secretara co- 
cmitetului U.T.C, pe cooperativă 
Jue asemenea ; toți ceilalți mem- 
/Jșri ai comitetului U.T.C. ches- 
vțiortați telefonic și-au mărturisit 
necunoașterea problemei. „Ba, 
parcă a trecut pe la noi tovară
șa Rodica Pintea de la Comite
tul județean U.T.C., și-a amintit 
vag tovarășul Molnar și a com
pletat niște rubrici întp-o hîrtie 
liniată". Cu tovarășa Pintea 
n-am putut vorbi, era în conce
diu, dar se pare că dumneaei a 
..rezolvat" problema acțiunilor 
de muncă patriotică de la La
zuri. Rezolvarea este cit se poa
te de neizbutită, formalismul 
acoperind cu hîrtii in regulă 
cantitatea de efort care se im
punea ; mai mult era posibilă : 
în comuna Lazuri sînt 230 de ti
neri. Nu la amenajările pentru 
irigații — lucrări deja încheia
te — dar la despotmolirea ca
nalelor, la desecări (30 de hec-

LAZURI
tare — cîte au raportat tinerii 
ca executate de ei n-au fost lu
crate de către întreaga comună !) 
unde sute de hectare au suferit 
din cauza Excesului de apă : la 
efectuarea udărilor — din cauza 
lipsei de rnotopompiști, 08 de 
hectare — cu amenajarea cărora 
s-au cheltuit aproape un milion 
și jumătate de lei — au fost 
complet" neglijate: activitatea 
tinerilor neracordată la nevoile 
producției soldindu-se. în final, 
în lucrări de întreținere neapli
cate la timu. în recolte cu mult 
sub posibilități. Citindu-1 pe to
varășul Carol Horvat trebuie să 
spunem că „tinerii din Lazuri 
n-au participat, anul acesta, nici 
cu jumătate din capacitatea lor 
dc efort la rezolvarea probleme
lor de producție". Și, pămîntul
— din cel mai bun tip de sol 
al țării — s-a răzbunat : recol
tele medii obținute n-au depășit 
15 tone de sfeclă, trei mii de 
kilograme porumb și 1 500 kg 
griu la hectar. („Cauza princi. 
pala a producțiilor mici a fost 
băltirea apei" — Maria Olah, 
secretara comitetului U.T.C. de 
la cooperativa agricolă). Calcu
lele dovedesc faptul că nereali- 
zarile pină la nivelul planului 
echivalează în cazul unităților 
agricole din comuna Lazuri cu 
producția a 80—100 de hectare
— cam aceeași suprafață cu cit 
sînt evidențiați tinerii din co
mună in scriptele Comitetului 
județean Satu Mare al U.T.C. 
că i-ar fi sporit fertilitatea prin 
acțiunile desfășurate...

TRECEȚI $1 PE EA FIENI
(Urmare din pag. I)

tîrziate din lipsa utilaielor si 
instalațiilor tehnologice, al căror 
termene de contractare, de către 
USTOC București, nu au fost 
corelate cu graficul de execuție 
Si montaj. Ne referim si nu 
sînt numai ele. la morile de ci
ment si la cuptorul rotativ. 
După informațiile furnizate de 
conducerea șantierului mai tre
buie să sosească pe platformă 
peste 1 500 tone de utilaje teh
nologice si echipament electric. 
Nu s-au făcut suficiente de
mersuri pentru asigurarea uti
lajului ce se realizează în re
gim de prototip (cuptorul de 
clingher). Nici pînă azi nu s-au 
acordat de către M.I.C.M.G. și 
M.I.C.M.U.E. repartiții si fon
duri valutare pentru unele ma

„S-o fi realizat?

valorind patruzeci de mii exe
cutate de tineri in primele opt 
luni ale anului" — ceea ce, 
presupunem, că cineva a rapor
tat, justificind cu acte semnat? 
și parafate — iar la Păulești 
secretara comitetului U.T.C. 
„n-avea cunoștință". Se nasc, fi
rește, citeva întrebări, prima fi
ind „cine deține adevărul : Co

PĂMÎNTUL - o avuție cetrebuie gospodărită mai rațional

IMENSE SUPRAFEȚE
DE TEREN ASCUNSE

ÎN MALDĂRE DE HÎRTII

F. Molnar, secretarul comitetului 
comunal U.T.C. I.azuri. a recunos
cut sincer că „noi, tinerii, n-am 
întreprins nici o acțiune, deci nici 

nu aveam ce raporta..."

Maria Olah, secretara comitetului 
U.T.C. de la C.A P. Lazuri : „Eu 
n-am raportat nimic, pentru că 
altceva decît să pun din buzunar 
cotizația pentru tinerii din orga

nizație. n-am făcut nimic"

Cu telefonul, tovarășul Caroi 
Horvat, secretarul comitetului co
munal de partid Lazuri, a vrut să 
afle cit mai repede pe cel care a 
dezinformat cum că „la Lazuri ti
nerii au amenajat pentru irigații 
50 de hectare cînd. de fapt ei 

n-au făcut nimic..."

OAR
Se... disculpă Victor Tivador, 

secretarul comitetului U.T.C. de 
la cooperativa agricolă. „S-au 
amenajat ceva terenuri pentru 
irigații, dar nu de către noi. 
S-au săpat unele șanțuri pentru 
scurgerea apei adunată din ploi, 
dar noi n-am participat la a- 
ceastă acțiune... S-au fertilizat 
ceva suprafețe, dar noi, tinerii, 
nu ne putem lăuda că am fi fă
cut ceva". Iar la Oar, pămintul 
a produs anul acesta cel mai 
puțin in comparație cu recoltele 
ultimului deceniu. Motivele ? 
Toate subiective. Nu s-au irigat 
șase sute de hectare pentru câ 
opt motopompe n-au funcționat 
toată vara din cauza celor 12 
rnotopompiști tineri care au dat 
bir cu fugiții. La sfecla de zahăr

Victor Tivador, secretarul comitetului U.T.C. de la C.A.P. Oar ’• 
„...firește puteam face ceva ca aceste îngrășăminte să ajungă în 
cîmp, dar n-am făcut. Pămîntul nu ne-a sfat în atenție, noi am 

strins fier vechi, borcane goale și plante medicinale

IN LOC DE CONCLUZII

La cooperativa agricolă din Oar opt motopompe n-au funcționat 
toată vara pentru că 12 tineri, pregătiți in această meserie au dat 

bir cu fugiții

Acestea sini faptele, grăitoare fie și numai prin simpla lor 
prezentare. Cel puțin in citeva unități — dar se pare că si
tuația este generală in județul Satu Mare — tinerii au fost 
prezenți la activitățile de mai bună și eficientă gospodărire 
a pămintului doar pe hirtie, prin „hirtiile" vehiculate pe 
traseul conuină-județ și încopciate cu grijă în dosare de
monstrative la Comitetul județean al U.T.C. Și. se pare că 
nici aceste dosare n-au mai fost răsfoite de mult. Pentru că 
este cel puțin ciudat, cînd din cele 985 de hectare amenajate 
pentru irigații la nivelul întregului județ și cu întreaga forță 
mecanică și umană, Comitetul județean al U.T.C. își însușește 
drept activitate/ în exclusivitate a tinerilor 800 de hectare. 
Precizăm că in județ raportul forței de muncă se prezintă 
astfel : trei sferturi vîrstnică, un sfert tînără. Comparația 
este aproape asemănătoare și in ceea ce privește suprafețele 
pe care s-au executat lucrări de desecări, administrarea în
grășămintelor. terasarea unor versanți etc. Bar nu vrem să 
insistăm prea mult pe aceste exemple. Privite cu un ochi 
mai sincer, critic și autocritic, desigur, ele se pot infățișa în 
aceeași lumină și tovarășilor activiști U.T.C. de la Satu Mare. 
Important rămîne ca acest ochi critic să vegheze de-a lungul 
întregii noastre activități de organizație. Atunci s-ar fi putut 
ușor descifra ca hirtiile. oficializate prin semnătură și ștam
pilă. care raportează activități în valoare de milioane de lei, 
nu își au acoperire corespunzătoare în fapte.

Am consemnat cele de mai sus cu regret dar și cu încre
derea că organizația județeană Satu Mare a U.T.C. va găsi 
calea pentru restabilirea adevărului și măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea situației. Și în acest județ pămintul este 

" o avuție ce trebuie gospodărită mai bine.

șini unelte și mijloace de trans
port. Deși în stoc sînt mari 
cantităti de utilaje ele nu pot. 
fi montate, deoarece nu au ve
nit în ordinea operațiunilor. 
Chiar si virolele pentru cuptor 
nu sînt din același tronson. 
Cauze similare stau si la baza 
întirzierilor la amenajările în 
Fabrica de ciment RIM 400. la 
Fabrica de produse ceramice 
Doicești.

Eforturi deosebite si o aten
ție. oarecum sporită se acordă 
la instalarea benzii transpor
toare. din sectorul Lespezi—Pu- 
cheni. care, prin dimensiunile 
sale (8.6 km lungime... 225 piloni. 
11 statii de unghi) si amplasa
mentul pe un teren foarte ac
cidentat. ridică multe probleme. 
Durata prelungită a scoaterii 
amplasamentului din circuitul 

mitetul județean al U.T.C. sau 
secretara organizației de la 
C.A.P. Păulești" ? Apoi, era sau 
nu necesară intervenția tinerilor 
pe un șantier de imbunătățiri 
funciare ? Categoric, adevărul se 
află in spusele secretarei comite
tului U.T.C. ; tinerii cooperatori 
din Păulești neparticipînd la 
nici o acțiune de muncă ute- 
cistă vizind sporirea fertilității 
pămîntului. Și cite n-ar fi putut 
întreprinde ’ Cel puțin zece hec
tare n-au fost cultivate în zona 
digurilor din cauza neexecută- 
rii lucrării de nivelare și a fer
tilizării suprafeței ciștigată prin 
spargerea unor valuri de pă
mint. Suprafața ar fi însumat 
zece hectare de grădină sau

„Noi n-am amenajat pentru iriga
ții; n-am desecat; n-am fer

tilizat...“
s-au aplicat doar jumătate din 
prașilele aplicate. Douăzeci de 
hectare au rămas pirloagă pen
tru că ierburile au cotropit cul
turile. La fiecare zece hectare 
de grădină s-a pierdut complet 
producția a două hectare prin 
faptul că fertilizarea nu s-a fă
cut corespunzător, lucrările de 
întreținere au rămas doar un 
deziderat, iar recoltatul și sor
tatul producției s-a întirziat 
mult și cu efect dăunător asu
pra calității. Totodată, in vreme 
ce îngrășămintele se depreciau 
sub ferestrele sediului coopera
tivei, și pentru că lipsea forța 

forestier a întîrziat si aici lu
crarea. a cărei proiectare, după 
expresia șefului de șantier, a a- 
vut loc văzind si fâcînd. Aici 
au fost și sint încă greutăți de 
transport. în sensul că acesta se 
face pe un drum aproape im
practicabil. pentru a cărui în
treținere nu s-a făcut aproape 
nimic la nivelul necesarului 
de trafic intens. Să mai amin
tim si un amănunt, deloc negli
jabil. Aici activează circa 800 
de oameni care se alimentează 
prin cantinele de șantier. în ge
neral. în zona respectivă, date 
fiind și condițiile deosebite, a- 
provizionarea nu se face nor
mal. Acordarea cantinelor de 
șantier a unui regim asemănă
tor celor restaurant ar aduce 
îmbunătățiri in acest, sens.

Dar si aici, la acest obiectiv, 

zece hectare de porumb irigat. 
Adică, ar fi însemnat mai bine 
de un sfert de milion de lei ve
nituri. Tinerii ar fi putut iniția 
acțiunea de pregătire în vederea 
plantării cu legume a cel puțin 
un hectar, teren ocupat în pri
măvară de răsadniță iar acum 
de... buruieni. Și tot ei ar fi 
putut contribui la finalizarea 
acțiunii de nivelare a suprafe
ței do grădină : neexecutarea a- 
cestei operațiuni determinind 
scăderea cam cu zece la sută a 
terenului efectiv folosit și im
plicit a producției. Și ar fi pu
tut executa lucrările impuse de 
luarea în cultură a unor benzi 
de teren de cel puțin doi metri 
lățime din imediata vecinătate a 

de muncă necesară transportării 
lor in cîmp, secretarul comitetu
lui U.T.C. și ceilalți șapte—opt 
tineri de1 la birouri (exemplul 
lor fiind,- din nefericire, molip
sitor) se justificau prin expre
sii de genul „Noi sintem retri- 
buiți pentru munca de la birou, 
sau de la zootehnie, sau de la 
legumicultură și nu pentru fer
tilizarea cimpiei de griu. porumb 
și sfeclă". Cei care nu și-au rea
lizat minimum de norme con
venționale și nu au lucrat co
respunzător terenurile luate 
(mai mult de părinți) în acord 
global, au fost tinerii...

principala carență constă tot în 
defectele organizatorice. Nici 
unul din tronsoanele benzii nu 
sint terminate, cu toate că cele 
mai avansate întruneau sufi
ciente condiții să fie încheiate 
la această oră. Materialele ne
cesare podinei și acoperișului 
nu sint asigurate decît în foarte 
mică măsură.

Sintem informați că pentru a- 
cest obiectiv s-a făcut un ultim 
program. în asa fel încit anul 
acesta să fie lichidate orice pro
bleme legate de el.

— Au fost detașate ne șan
tier încă 15 mașini, urmind să 
li se adauge încă o coloană de 
la Doicești. ne spune tovarășul 
inginer Lixandru Capră, direc
torul S.U.T. al T.C.I. Plo
iești. Un inginer si trei maiștri 
au venit să coordoneze activi
tatea în acest sector.

Am discutat cu foarte multi 
oameni de pe șantier, am re
ținut eforturile lor în lupta cu 
restantele, ca si sugestiile e- 

canalelor de aducțiune a apei 
pentru irigații și de mărire a 
fertilității prin lucrări de dre- 
nare a apei în exces și de ad
ministrare a îngrășămintelor, de 
desțelenire a unor drumuri for
tuit acceptate in toamnă și 
prima parte a primăverii trecute 
atit de bogate în ploi. Cel puțin 
40—50 de hectare ar fi produs 
normal, iar alte citeva sute ar 
fi asigurat sporuri de recolta 
dacă uteciștii, toți tinerii satu
lui ar fi fost antrenați la acțiu
nile pe care — nouă ne-a fost 
imposibil să identificăm cine — 
cineva le-a raportat la Comite
tul județean U.T.C. ca realizate. 
Firește, mai preferabil ar fi fost 
invers...

„Ah, și cîtă ne
voie ar fi fost 

de brațele 
tinerilor../*

Din raportul ajuns la Comite
tul județean al U.T.C. transcri- 
sesem în bloc-notes : „tinerii au 
amenajat pentru irigații 68 de 
hectare și au executat lucrări 
pentru desecarea a cinci hecta
re". Aici, insă, la Tiream ni
meni nu recunoaște valabilita
tea acestor cifre. Tovarășul 
Ștefan Săsăran, secretarul comi
tetului comunal de partid, se 
exprima prin cuvinte dojenitoa
re la adresa comitetului comu
nal U.T.C. „care s-a rezumat la 
mobilizarea tinerilor doar la în
frumusețarea comunei nu și la 
executarea unor lucrări în cîmp. 
De pildă, spunea dumnealui, ca
nalele din sistemul de irigații 

TIREAM
n-au fost suficient de operativ 
despotmolite, iar apa a băltit 
prea mult pe unele suprafețe. 
De vreo doi—trei ani, însă, ti
nerii n-au mai mișcat nici mă
car un deget în ce privește mă
rirea fertilității pămintului. Și 
cită nevoie n-ar fi fost de bra
țele tinerilor...". La Tiream, ti
nerii nu lucrează pămintul în 
acord global ; de multă vreme 
s-a pierdut obiceiul inițierii u- 
nor acțiuni de muncă specifice, 
tradiționale organizațiilor U.T.C. 
Nimic întreprins în sensul fer
tilizării, nimic pe planul atrage
rii in circuitul agricol a ,getici
lor" răpite de la arabil de un 
drum, de un crov în care a 
stagnat apa dintr-o ploaie ; nici 
o inițiativă legată de pregătirea 
tinerilor pentru a întreține și 
exploata sistemele de irigații. 
Iar ceea ce se raportează la 
județ ca realizat de uteciști, se 
pare că reprezintă bilanțul mun
cii mai virstnicilor...

mise. Se lucrează în regim de 
zi-lumină. utilajele sînt ex
ploatate la maxim, montorii — 
cei care au preluat greutatea 
activității — si-au extins schim
bul doi. cadrele tehnice de con
ducere stau permanent în mij
locul lor. Vin în șantier mai tot 
timpul reprezentanți din con
ducerea unor ministere. Dar. 
spun oamenii. ..sprijinul lor 
este mai mult moral : vrem 
ceva concret !“ Iar acest con
cret se referă la urgentarea a- 
sigurării de către M.E.F.M.C. a 
utilaielor si instalațiilor restan
te. a suplimentării numărului 
de muncitori calificați de către 
M.C.I. : a lucrărilor pentru asi
gurarea debitului necesar de 
gaze de către M.M.P.. a extin
derii statiei de 110 Kv Dobrești 
și a liniei de 20 Kw de către 
M.E.E. : a asigurării întregii 
documentații de execuție, con
form graficului de către 
ICPDILA.

Țesăturile de in și cînepă pot 
fi considerate un meșteșug tra
dițional, zona climaterică in 
care sintem fiind ideală pentru 
culturile acestor plante. Și to

Iată o situație succintă a dezvoltării producției de in pen
tru fuior în ultimii ani :

Anul Suprafața cultivată producția medie 
(chintale ha)

producția totală 
(milioane t(mii hectare)

1.955 24,7 18.2 44,9 •
1960 22,5 18,6 41.8

52.9 •1965 22.8 23,2
1970 35,8 18,4 66,0
î972 46.2 17 7 81,9

Ce se remarcă ? Suprafața 
cultivată a crescut constant și 
grație acestei creșteri, s-a majo
rat sn de an și producția totală 
(insuficientă totuși pentru ne
voile industriei textile). însă. în 
ultima perioadă. înregistrăm o 
curbă descendentă in cazul pro
ducției medii obținută la hectar.

Care sint motivele care au 
dus la crearea acestei situații ? 
Explicația primită din partea 
Centralei industriei mătăsii, inu
lui și cînepii — „nu s-a insistat 
suficient pe lingă Ministerul 
Agriculturii pentru a se mări 
producția de plante" — este 
acceptată de acest for. cu men
țiunea că „nici unitățile produ
cătoare de îngrășăminte chimi
ce. ierbicide și pesticide nu au 
asigurat cantitățile necesare 
majorării culturilor".

★
Aflăm de la centrala respecti

vă că anul 1974 va marca o 
cotitură în privința măririi pro
ducției și valorificării superioare 
a fibrelor de in și cînepă. Cali
tățile inegalate ale inului — 
hidrofilia (calitatea de a lăsa 
corpul să respire in voie) și re
zistența deosebită — se vor 
cupla cu caracteristicile fibrelor 
sintetice (stabilitate dimensio
nală, neșifonabilitate, capacita
tea de a primi coloranți mo
derni), oferindu-ne noi sorti
mente de țesături destinate îm- 
brăcăminții și uzului gospodă
resc. Date precise ne pune la 
diSDOziție ing. Gh. Herisanu. din 
cadrul serviciului tehnologic, 
textile din M.I.U. :

— Din combinațiile inului și 
cînepii cu fire sintetice, in 1974 
vor apărea pe piață 60 de arti
cole destinate obiectelor de îm
brăcăminte, decorative, fețelor 
de încălțăminte ; 70 modele de 
țesături pentru lenjerie și 250 de
sene pentru țesături.

— Ce procedee tehnologice noi 
vor permite executarea acestor 
sortimente ?

— Procedeele noi se vor aplica 
chiar de la recoltare — se ex
perimentează topirea la rouă a 
tulpinilor de in. Noul procedeu 
reduce cu mult manopera, 
transportul, nu mai pretinde 
instalații speciale și ceea ce este 
mai important, contribuie la 
protecția mediului ambiant, 
prin excluderea apelor rezidua
le. Inul cultivat este de două 
feluri, pentru ulei și pentru 
fibră (cel care ne este neclar 
nouă). Pentru câ acesta din 
urmă nu este suficient și fiindcă 
se poate folosi și cel de ulei, 
pentru anumite sortimente de 
țesături, vom introduce proce
deul tehnologic de prelucrare a 
fibrei de in — ulei in filaturi și 
țesătorii. Un alt procedeu, folo
sit deocamdată experimental, 
este filarea firelor de in din 
semitort, fiert și albit. Această 
metodă va contribui la creșterea 
calității firelor și se va folosi și 
pentru cînepă. Serviciul de cer
cetare al Centralei a stabilit ci
teva procedee care se vor apli
ca. de asemenea, în anul viitor : 
pentru îmbunătățirea tușeuliii, 
pentru finisarea superioară a 
articolelor de in cu poliester (se

PLANUL DEPĂȘIT
(Urmare din pag. 1)

tru a se intilni din nou după 
alte 7 zile.

Alte măsuri, alte angajamen
te. Dar cîte dintre ele se finali
zează ?

Este adevărat că în urma unor 
astfel de ședințe de comanda
ment probleme aparent insolu
bile și-au găsit nu o dată o re
zolvare rapidă. că in mare 
parte recuperarea restanțelor la 
hala principală și în alte com
partimente ale investiției a avut 
ca punct de plecare măsurile 
hotărîte in astfel de ocazii. Dar 
nu mai puțin adevărat este și 
faptul că multe angajamente 
trec dintr-un plan de măsuri . în 
altul, data promisă pentru ma
terializarea lor se amină „săp- 
tăminal". Așa s-a întimplat și la 
ultima ședință de comandament. 
Confruntindu-se pe teren sta
diul lucrărilor cu termenele și 
promisiunile înregistrate la șe
dințele precedente s-a constatat 
că ele au fost îndeplinite doar 
„in mare". Adică numeroase 
lucrări „de amănunt" au fost 
lăsate în suspensie, terminarea 
lor fiind aminată nejustificat de 
mult de constructori. Ce folos 
că au depășit planul valoric, 
dacă nu l-au realizat și pe cel 
fizic ?

— Sint lucrări mărunte, e 
adevărat, dar fiecare dintre ele, 
dacă nu e făcută la timp, poate 
întir?ia intrarea in funcțiune, ne 
spunea ing. Petre Nițu, directo
rul tehnic al întreprinderii be
neficiare. Am asistat apoi la 
discuțiile aprinse, adeseori în 
contradicție intre beneficiar, 
constructor și proiectant. Numai 
la secția forjă ele au durat a- 
proape 4 ore. Trebuia găsită o 
soluție pentru recuperarea fie
cărei restanțe pină cel tirziu la 
15 noiembrie, data prevăzută 
pentru intrarea secției in probe 
tehnologice. Pină la urmă toți 
au fost de acord că forja va pu
tea intra în funcțiune la termen. 
Fiecare contribuie cu ceva la 
realizarea acestui obiectiv. Pro
iectantul, va asigura o asistență 
tehnică permanentă. Constructo
rul s-a angajat să termine în 
timp util nu doar modificările 
primite de curînd de la proiec
tant ci si camera de acumula
tori, podurile rulante, posturile 
de transformare și punctele ter
mice aferente forjei. Antrepre
norul general, prin ing. Ilie 
Timofte. șeful șantierului 3. 
T.C.I. București, a promis să 
coordoneze in așa fel activita

tuși. în mod cu totul de neînțe
les, culturile și țesăturile de in, 
au fost neglijate ani de-a rîn- 
dui.

Ce întreprindeți 
pentru redresarea 

grabnică 
a producției 

de in și cînepă ?
aplică la Balotești în trimestrul 
IV a.c.). de tratare contra mur
dăririi. de mercerizare fără ten
sionare, ceea ce va conferi țesă
turilor elasticitate și un aspect 
inedit, buretos (la „Intex", Pău
lești).

Faptul că în 1974 se va trece, 
pentru prima oară, la producția 
de serie a țesăturilor tip in cu 
poliester, și că sînt prevăzute 
creșteri cantitative apreciabile, 
implică eforturi deosebite și din 
partea furnizorilor de materie 
primă.

— Cum poate contribui Minis
terul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, la creș
terea producției de in și cîne
pă ? Adresăm întrebarea tova
rășului dr. ing. Th. Muscalu. di
rector adjunct al Direcției pro
ducției vegetale :

— Teritorial, unitățile indus
triei ușoare, mă refer la topito
rii. încheie contracte cu C.A.P.- 
uri și I.A.S.-uri pentru a le 
furniza cantitățile necesare de 
fibră. M.I.U. trebuie să găsească 
modalitățile cele mai adecvate 
pentru a-și stimula furnizorii să 
mărească an de an producția. 
Ministerul Agriculturii contri
buie punînd la dispoziția produ
cătorilor semințe din soiuri va
loroase : elaborînd și populari- 
zind tehnologii superioare de 
cultură, oferind — pe cit cu pu
tință — pentru că in acest do
meniu unitățile chimiei sint 
deficitare — substanțele chimice 
necesare culturilor.

— Ce creșteri vor înregistra 
culturile de in si cînepă în 
1974 ?

— Inul pentru fibră își va 
mări suprafața cultivabilă cu 25 
la sută, iar creșterea la produc
ția medie va fi de 1 000 kg. Pen
tru cîneoă suprafața va rămîne 
constantă, dar producția medie 
va crește cu aproape 1 500 kg la 
hectar. în privința inului, se va 
extinde mult cultura soiului in
termediar „Istru". Creație a 
cercetătorilor de la Fundulea. în 
colaborare cu cei de la M.T U.

tea subantreprizelor încit toate 
lucrările restante să fie lichida
te pină la datele hotărîte acum.

— Doar să-mi spuneți exact 
de ci ți oameni- mai aveți nevoie 
și in ce meserii, și ii veți avea 
in citeva zile, a promis la rin- 
dul său ing. Nicolae Bălan, di
rector tehnic in cadrul Trustului 
de construcții industriale Bucu
rești.

— în acest caz, vom putea lu
cra în două schimburi, adaugă 
ing. Ilie Timofte. Pentru a 
respecta întocmai termenele 
hetărite acum vom lucra și du
minica, iar lunea și simbăta vor 
deveni și ele zile pline, in care 
munca nu va înceta nici un mo
ment.

Tot la fața locului și cu ace
eași minuțiozitate s-au analizat 
și celelalte obiective aflate în 
restanță : centrala termică, gos
podăria de păcură, gospodăria 
de apă. stația de racord adine, 
secția bile-role, secția tratament 
termic etc. Concluzia finală a 
fost aceeași de fiecare dată : 
restanțele pot să fie recuperate 
în întregime. întreprinderea va 
intra in funcțiune la termen. 
Din punctul de vedere al con
structorilor, instalatorilor și 
montorilor acest lucru este pe 
deplin posibil. Desigur, dacă 
toate angajamentele lor, toate 
termenele fixate acum nu vor 
rămîne doar pe hirtie ci vor fi 
respectate întocmai. Dar cu o 
condiție : să sosească fără întir- 
ziere utilajele restante. Nu sint 
multe aceste utilaje, dar dacă 
doar unul dintre ele lipsește. în
treprinderea nu poate intra în 
funcțiune. De aici și importan
ța lor. Ședința de comandament 
despre care vorbim n-a putut da 
însă nici un răspuns asupra da
tei cind vor sosi aceste utilaje 
pentru singurul motiv că nici- 
unul dintre furnizorii aflați in 
restantă n-a fost invitat să 
participe la ea. în lipsa lor. fi
nalizarea hotăririlor luate acum 
rămîne nesigură, condițională 
de data, necunoscută încă, la 
care vor sosi aceste utilaje. La 
centrala termică, de exemplu, 
echipa de montori condusă de 
maistrul Leonte Zanidache a 
reușit să recupereze cea mai 
mare parte a restanțelor. Dar 
acum este pe punctul de a pier
de și ce a ciștigat dacă între
prinderea de construcții și repa
rații utilaje București nu trimi
te de urgență filtrele, preîncăl- 
zitoarele și celelalte utilaje 
restanțe. 

acest soi îmbină caracteristicile 
inului de ulei cu cel de fibră. 
Inul „Istru" va ocupa în 1971 o 
suprafață de trei ori mai mare 
decît cea din 1973, urmind ca 
pînă în 1976 să-i revină 30 Ia 
sută din suprafața cultivată cu 
in de ulei.

— Știm că pină în prezent 
tulpinile inului de ulei, cultivat 
pe citeva zeci de mii de hectare, 
ramineau ncvalorificate. deși 
pot fi folosite lă anumite sorti
mente de țesături. De ce ?

— Mai intii pentru că indus
tria ușoară nu a cerut niciodată 
recuperarea tulpinilor. pretin- 
zind că nu sint utilizabile. în 
al doilea rînd, pentru că în 
prezent recoltarea acestui soi 
se face prin cosire ceea ce duce 
la pierderea unei însemnate 
părți din tulpină și așa prea 
scurtă.

— Nu se poate face nimic îm
potriva acestei situații ?

— Există utilaje superioare de 
recoltat prin smulgere și de 

capsulat (pentru recuperarea se
minței de ulei)...

Pentru producerea noilor sor
timente din in cu fire sintetice 
și pentru valorificarea superioa
ră a cînepii s-au specializat 
două mari unități industriale : 
Filatura de la Balotești și Țesă- 
teria „Unirea" din București.

— Introducerea pe scară in
dustrială a noilor sortimente, nft 
spune directoarea întreprinderii 
„Unirea" inginera Elena Merișor, 
a atras după sine schimbări 
importante în structura unității, 
întreprinderea a primit o serie 
de dotații moderne și totodată 
își mărește capacitatea cu cinci 
milioane metri pătrați. față de 
ceea ce țesea pînă acum. De ase
menea. ne vom axa pe folosirea 
materiilor prime superioare, 
ceea ce va conferi țesăturilor 
greutate redusă și un aspect 
mult mai plăcut.

— Cind vom găsi pe piață 
noile sortimente ?

— Deși investiția va fi în- 
tîrziată cu citeva luni din cauza 
ncrespectării termenului de im
port pentru o serie de utilaje de 
maximă importanță, totuși, da
torită măsurilor luate, primele 
cupoane vor fi livrate Fabricii 
de confecții București, prima 
care va executa articole de 
îmbrăcăminte din in-poliester in 
trimestrul IV7 al anului in curs. 
In această lună chiar, noi vom 
realiza prima producție, „crudă" 
de 100 000 m.p.

Nu ne mai rămîne decit să aș
teptăm apariția. în termen, a 
noilor sortimente și pe viitor o 
dezvoltare constant ascendentă 
a producției de in și cînepă. A- 
cest deziderat însă ’ nu va fi 
atins atita timp cit nu se vor 
lua de către M.I.U. măsuri ener
gice. cu privire la stimularea 
producătorilor, iar industria chi
mică nu va furniza agriculturii, 
în cantitatea cerută, ingrășămin- 
t*=Te  si celelalte substanțe chimi
ce, absolut necesare.

MONICA ZVIRJINSCHI

— Din momentul in care so
sesc. sintem hptăriți să lucrăm 
și 20 de ore din 24, numai să 
terminăm centrala la timp, ne 
spune maistrul. Mă neliniștește 
însă faptul că nimeni nu știe 
în ce stadiu se află executarea 
lor și deci nici cind le vom 
primi.

Prezența unui delegat de la 
I.C.R.U.B. era mai mult decit 
necesară. Nu se știe, de aseme-' 
nea, cînd vor sosi cele 6 pompe 
pe care Uzina de pompe Bucu
rești trebuia să le expedieze 
pină Ia 15 septembrie. Cuptoa
rele pentru secția tratament ter
mic erau așteptate de montori 
la 30 august, dar n-au Venit 
nici pînă acum. La secția, bile-- 
role, trebuiau să fie montate 
deja 14 mașini de prelucrare a 
bilelor, dar ele n-au sosit încă1 
de la întreprinderea furnizoare. 
Fără ele secția nu poate începe 
producția, iar fără bile nu ne 
poate realiza nici un rulment. 
La strungărie sint montate, cele 
mai multe utilaje, dar n-au 
ver.it încă transportoarele cu 
racleți pentru gospodăria de 
șpan. Fără ele, dat fiind gradul 
înalt de mecanizare și automa
tizare de aici, secția nu poate 
intra în funcțiune. Era. de ase
menea. binevenit și un delgat (le
la întreprinderea mecanică ■ Ti
mișoara care n-a trimis încă 
nici unul din cele 45 de poduri 
rulante așteptate de montori din 
august. $i trebuie să spunem că • 
lista utilajelor restante nu se 
oprește aici. De unde se vede 
că măsurile luate de ședințele 
săptâminal? de comandament, 
eforturile constructorilor pentru 
recuperarea restanțelor nu pot 
garanta singure, intrarea între
prinderii in funcțiune la terme
nul planificat. Acest scop poate ' 
fi atins doar dacă Centrala de 
rulmenți și organe de asambla
re Brașov, cit și Ministerul 
Construcțiilor de Mașini Grele 
împreună cu beneficiarul acțio
nează pentru procurarea urgentă . 
a tuturor utilajelor restante. 
Iar întreprinderile care n-au 
reușit să-și onoreze la timp 
obligațiile fată de întreprinderea 
de rulmenți din Alexandria sînt 
chemate să grăbească execuția 
utilajelor restante, pentru ca 
ele să ajungă cit mai repede la 
montaj. Furnizorii hotărăsc de 
acum dacă acest obiectiv de 
primă importanță pentru econo
mia națională va intra în func
țiune la termen sau nu.
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LUI DIMITRIE CANTEMIR
Peste veacurile care s-au pe

trecut de la nașterea lui Dimi
trie Cantemir, opera sa — pia
tră de hotar in dăinuirea isto
rică a românilor — l-a consa
crat printre cei mai de seamă 
ctitori ai culturii noastre națio
nale ; aspirațiile și realizările 
care fac gloria numelui său re
levă o remarcabilă sinteză a 
imperativelor epocii în care a 
trăit, ale destinului poporului 
căruia ii aparține prin origine și 
nestrămutată fidelitate.

Prin umanism, extraordinară 
forță creatoare, originalitate și 
erudiție, personalitatea savan
tului, a omului politic și cetățea
nului Dimitrie Cantemir a că
pătat de-a lungul veacurilor 
valoarea unui imperios punct de 
referință pe itinerariul dezvol
tării culturii românești, influen
țele și ecourile creației domnu
lui Moldovei situîndu-se deasu
pra uzurii timpului. în ansam
blul creației sale, ideile filozo
fice reprezintă o incontestabilă 
dovadă a aptitudinilor creatoare 
cu care era înzestrat, a înaltei 
valori conferite moștenirii spi
rituale pe care a lăsat-o urma
șilor.

Filozofia cantemireană nu este 
rodul unei elaborări siste
matice, ideile sale aflîndu-se răs
firate in paginile mai tuturor 
cărților scrise de el : în „Istoria 
ieroglifică", „Divanul", „Creș
terea și descreșterea imperiului 
otoman" etc. — și, bineînțeles, 
în lucrările eminamente dedi
cate studiului „științei supreme". 
Este însă remarcabilă ancorarea 
deplină a gîndirii lui Dimitrie 
Cantemir —- chiar și atunci cînd 
abordează un domeniu adeseori 
considerat altădată mai. puțin a- 
daptabil aspectelor concrete ale 
realității — în problematica ge
nerală a societății, ideile sale 
filozofice găsindu-și izvorul și 
finalitatea în tabloul social al 
țării, în acea tendință funda
mentală îndreptate spre eman
cipare, în egală măsură, a pa
triei și a omului, de îndreptare 
a relațiilor politice, economice, 
de instruire și înălțare morală a 
individului.

Cantemir nu a rămas în regis
trul meditației filozofice doar 
la nivelul bunului simț elemen
tar al unor constatări imediate.

Militant pe târîm ideologic pen
tru laicizarea și liberalizarea 
gindirii umane, pentru așezarea 
existenței omului pe piedestalul 
înțelegerii raționale a lumii și a 
destinului său, a posibilităților 
și mijloacelor de acces la o a- 
firmare demnă și suverană, pe 
potriva înaltelor calități cu care 
este dotat, el și-a întemeiat 
scrierile pe o riguroasă analiză

SĂ

aparatul de filmat
Pe șantier cu

transformismul etern al lumii, 
față de care omul se raportează 
ca ființă rațională și practică. 
Iată o idee demnă de pana și 
mintea oricărui mare filozof ră
mas in Pantheonul culturii uni
versale din orice vreme.

Dimitrie Cantemir se plasează 
pe o poziție foarte modernă in 
ceea ce privește exprimarea in 
termeni filozofici a ordinii ne-

experimentală la lumea încon
jurătoare. încrederea in capaci
tatea rațiunii umane, bazată pe 
ideea că „toată știința din po- 
vața simțurilor se află", este ex
presia atitudinii iluministe a 
gînditorului moldav, și de a- 
ceastă dată situat pe o poziție 
care il apropie ca nivel și pre
ocupări de adevăruri pentru 
care militau cei mai renumiți 
savanți ai Europei acelui veac.

Ca și în natură, observă Can
temir, in istoria oamenilor a- 
vem a face cu permanentă miș
care, cu contradicții, cu o ordi
ne necesară, deterministă. fac
tori care concură la ascendența 
dialectică a acestuia. In această 
ordine de idei este de subliniat 
importanța deosebită pe care o 
acordă elementului politic în

CTITOR DE FILOZOFIE
ROMÂNEASCĂ

științifică. In consens cu proble
matica filozofică a epocii, în 
ansamblul ei european, Cantemir 
a abordat o multitudine de as
pecte privind interpretarea filo
zofică a lumii, ajungind, in fi
nal, la formularea unor idei a- 
vansate ce pot fi cotate la ni
velul celor mai importante o- 
pere filozofice ale veacului 
XVIII în Europa. Sesizarea ma
terialității lumii, a dialecticii 
dezvoltării societății, analiza mo
dului de realizare a procesului 
cunoașterii, ca și ascendența per
petuă, deși ciclică, a istoriei sint 
cîteva din temele majore asupra 
cărora se concentrează medita
ția lui 'Dimitrie Cantemir. Afir
mația că „toate cele ce sînt nu
mite și sint în esența lor parti
culare, trebuie să se nască și 
să moară, să se schimbe și să se 
transforme 
să aibă un 
uneia, din 
să urmeze
cum ne învață și rațiunea și ex
periența", exprimă un principiu 
de cea mai pură substanță filo
zofică, reliefînd convingerea 
cu privire la dinamismul și

și în cele din urmă 
sfîrșit și la termenul 
desfacerea ei trebuie 
nașterea alteia, după

cesare care caracterizează na
tura, a contradicțiilor care stau 
la baza mișcării universului. El 
observă în „Istoria ieroglifică" 
faptul că „din fire cele supt lună 
așe s-au orinduit, ca unele după 
altele să urmeze, șl cînd unele 
mor altele să învie și simpathiia 
și antipathiia dintrînsele să nu 
lipsească", 
cepția că 
pricină să 
constituie
țial pentru o autentică asimilare 
a ceea ce Dimitrie Cantemir a 
creat în domeniul filozofiei.

Interesul acordat elaborării u- 
nei teorii a existenței (ontolo
gie) este la Cantemir însoțit de 
o preocupare la fel de intensă 
pentru elucidarea mecanismelor 
cunoașterii (gnoseologie). Și 
în această privință, deși frag
mentar și cu mai puțină consis
tență, a ajuns la idei notabile 
ca valoare și autenticitate. Pen
tru el accesul omului la adevăr, 
în pofida rolului pe care-1 ad
mite credinței și religiei, este 
conferit de activitatea rațiunii 
acestuia, de raportarea practică,

Determinismul, con- 
„nici un lucru fără 
se facă nu poate" 
uri leit-motiv esen-

viața socială, ca și imperativu
lui perfecționării morale a 
omului pe bazele afirmării lui 
raționale, a meritului personal 
clădit pe efort și cunoaștere.

Fără a avea în spatele lui o 
tradiție, -■ •• •
știut să depășească această rea
litate prin calitățile sale de sa
vant și gînditor, aruncind, prin 
ceea ce a realizat de fapt, o 
punte care l-a legat spirituali
cește, l-a făcut egal cu cei care 
în aceeași vreme cu el reali
zau marile opere filozofice pe 
care le cunoaștem. Avem și in 
această privință un argument 
să'’ne mîndrim cu personalitatea 
lui Cantemir, un om care și-a 
făurit destinul mai presus și în 
pofida unor condiții vitrege de 
viață, lăsîndu-ne nouă, celor de 
astăzi, o tradiție și pilda unui 
adevăr față de care, ori de cîte 
ori ne apropiem, avem ceva de 
învățat, descoperim noi și noi 
valențe ale valorii lui eterne in 
universul șpiritual al culturii ro
mânești.

TRAIAN GÎNJU

Dimitrie Cantemir a

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

LACRIMI
CU URM
DE RIME!

Gîndeam, privindu-le cum 
Ui scriau declarațiile — fie
care, singură la cite o masă, 
așa cum se face la teze ca să 
nu poată copia una de la alta 
—■, că orice nou venit pe ușă 
ar putea crede că fetele sînt 
în examen. Poate doar cele 
cîteva poșete moderne de lac 
de pe mese, și unghiile lungi, 
țipător vopsite în violet sau 
maro ale unora din ele, ar 
sugera totuși că fetele nu cu 
școala și tezele se preocupă... 
Ca un făcut, cea mai elegan
tă și mai arătoasă dintre ele 
— Magda C. — părea com
plet. neîndemânatică la scriere. 
Buchisea aplecată deasupra 
colii de hîrtie și se străduia 
să scrie frumos și cu cit urni 
puține greșeli. Chinuia pixul: 
„Suptsemnata... declar că no 
să mai apsentez de acasă și 
o să viu acasă devreme seara. 
O să mă duc și Ia servici nu 
așa cum am făcut că nam 
vrut. Vă rog să nui spuneți 
lu părinții mei că mă face de 
rîs în tot blocu. Onoare mun
cii". Urma iscălitura.

Așa se încheie, spunea ea, 
orice cerere „că doar nu se 
cade să semnezi fără ca să 
arăți că e adevărat ce ai 
scris (! ?)". Magda C. vroia 
să spună cu alte cuvinte, că 
realiza probabil gravitatea 
situației în care se afla, și 
încerca să-i convingă pe oa
menii legii că va reveni ime
diat pe cărarea dreaptă. Pu
nea formula „Onoare muncit" 
și era-n regula I

...Școala a lăsat-o, cînd era 
să treacă într-a VllI-a. Acum 
doi ani acum are 19 — a 
lucrat pentru cîteva luni la 
filatura „Dacia". A „între
rupt" fiindcă a trebuit să 
plece la mare, în vara lui '71. 
„La rudele din Constanța"* a 
ținut să precizeze, care au în
demnat-o să se angajeze după 
sezon, acolo, la fabrica „Inte
grata". Dar nu i-a plăcut de
loc la „Integrata" și a revenit 
în București.

— Iarna e pustiu la mare... 
De atunci, dacă este vorba 

să » se completeze vreo fișă 
sau vreun formular, M.C. 
scrie invariabil: fără ocupație 
(deși ea frecventa cu regula
ritate barurile Athende, Con
tinental, Atlantic, tot un fel 
de ocupație se cheamă că 
este..,)

M. Cecilia zisă Cici, prie
tena ei, se afla in aceeași 
„sală de teze". Mai fusese 
pe acolo, într-o altă ocazie, 
tot pentru acostări de per-

soane. De data aceasta insă 
nimeni nu mai era dispus să-i 
ia în considerare justificările. 
Exact ca atunci cînd cineva 
minte din nou. Fiindcă dom
nișoara Cici promisese cu 
acea altă ocazie că se va în
drepta, că va munci etc., etc. 
Acum urma să se rețină în 
sarcina ei infracțiunea ca 
atare.

...Victoria F. tot 19 ani are. 
Nu i s-a părut potrivit să se 
califice la locul de muncă la 
F.E.A. Ar fi preferat — placa 
este veche! — un serviciu de 
birou, potrivit cu aptitudinile 
ei.

— Care aptitudini ?
— Sâ lucrez cu hb'tii, nu 

în fabrică...
— Ai fost vreodată, măcar 

în vizită, pe la fabrica res
pectivă? Fete de vîrsta du- 
mitale, în halate albe, lucrea
ză ca într-o farmacie.

— Am să mă duc..,, o să 
văd... Acum ce să fac ?

Alte două tinere sînt din

provincie : Magdalena C. toc
mai din Satu Mare, iar Nicu- 
lina M. din Călinești-Argeș. 
Se aflau la București „în plim
bare". Pe banii cui ? Părinții, 
firește, care muncesc ca să 
le țină, să nu le lipsească 
nimic.

...Mama Doinei S. pe care 
am căutat-o acasă, două zile 

fimai tîrziu după ce fata ei 
„fără ocupație" trecuse pe la 
miliție, lucrează la coopera
tiva Muncă și Artă. Pare con
trariată cum de nu putem în
țelege că o privește doar pe 
ea personal, ca mamă care 
crește trei copii, care este 
soarta acestora, ce drum vor 
apuca în viață. Chiar așa să 
fie ?

— Eu i-am făcut diploma 
de bacalaureat I susține 
mama, mindril. O s-o dau și 
la facultate!...

— Să aveți grijă însă, sti
mată S., dacă vreți s-o dati 
la facultate pe Doina, să vă 
interesați mai îndeaproape de 
preocupările ei. Se pare că 
numai prin biblioteci nu 
umblă.x

Le-am cunoscut cu aceeași 
ocazie amintită și pe tinerele 
Ana T., Elena S., Maria M. 
Povestea fiecăreia se rezumă 
cam la aceleași repere: nu e 
uzina sau fabrica pentru ele, 
au promisiuni că vor fi anga
jate la muncă de birou (Ioana 
S. din Slatina, vrea la Buftea, 
artistă / și, pînă atunci, aș
teaptă..., se plimbă cu cine le 
place. Mai precis, în limbaj 
juridic, se ocupă, cu acostarea 
de persoane. Și pe urmă mai 
pling, plîng, dar ce gir pot 
oferi remușcările și lacrimile 
cu urme de rimei ?

VIOREL KARA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

exemplu care poate explicaun . _. _ . __  _____
mai bine ideea pe care o sus
țin. Anul trecut am catalogat 
organizația unei clase drept cea 
mai slabă din punctul de vedere 
al învățămintului politic. De ce ? 
Propagandistul își făcea expune
rea. dar uteciștii rămîneau pa
sivi, nu participau la discuții, 
abia mai repetau doi, trei din
tre ei cîte o frază din cele 
auzite. Către sfîrșitul anului șco
lar comitetul U.T.C. a lansat 
un chestionar pentru verificarea 
modului în care a fost însușit 
de către uteciști un document 
foarte important. Surpriza ne-au 
rezervat-o uteciștii din clasa 
respectivă. Au dat cele mai 
ample și profunde răspunsuri. 
Concluzia pentru noi a fost nu 
că uteciștii sînt pasivi, ci că 
învățămîntul politic a fost for
mal organizat. Prelegerile erau 
departe de a le capta interesul 
pentru viața ’w 
care era mare 
satisfăceau pe 
să zic așa.

— într-adevăr, merită să 
aduci în plenara activului U.T.C. 
un asemenea punct de vedere. 
Poate că se va declara „război" 
formalismului manifestat și in 
alte compartimente ale vieții de 
organizație...

— Se simte nevoia unei inter
venții mai adinei a organizației 
U.T.C. pentru schimbarea stilu
lui și a opticii unor elevi față 
de învățătură. Și aici ne oprim 
uneori la aspectele de suprafață. 
Eu găsesc că ar trebui să ne 
diferențiem atitudinea în funcție 
de două categorii de elevi care 
ne apar evidente : cei care in-

tîmpină greutăți și cei comozi. 
In prima intră elevii care pro
vin din anumite școli din me
diul rural, sau fac naveta, sau 
au devenit liceeni prin examene 
de diferență după ce au urmat 
clasa a IX-a ori a X-a a șco
lii generale. De cei comozi, ce 
să mai vorbim : nu se gîndesc 
mai departe, la viitorul lor, 
nu-și pun nici un fel de pro
bleme în legătură cu acesta. 
Sigur, aici nu putem acționa

politică, interes 
și pe care și-l 
cont propriu, ca

CINE

In județul Brașov in ultimul 
timp au loc gale trimestriale ale 
filmului de amatori, în cadrul 
cărora pasionații peliculei, vi- 
zionînd creațiile colegilor lor, 
primind îndrumări concrete din 
partea organelor U.T.C., cultu
rale și de sindicat, iși pot ca
naliza munca spre niște țeluri 
apropiate de viață, de produc
ție, de realitatea zilnică.

★
Recent s-a făcut o interesan

tă încercare pentru valorificarea 
experienței cinecluburilor mai 
vechi, în cadrul cărora activea
ză entuziast oameni ai muncii 
cu multă aplicație pentru film. 
Apelîndu-se la cele mai bune ci- 
necluburi din județ și anume la 
cel al comitetului sindicatului 
din Regionala C.F.R. Brașov și 
din Combinatul Chimic din Fă
găraș, s-au realizat 10 filme al 
căror subiect a fost luat din 
viața unor unități economice» 
unde nu există cinecluburi.

Succesul unora dintre aceste 
filme, ca de pildă al celui rea
lizat la Făgăraș și intitulat „De 
ce s-a produs accidentul ?“ că
ruia i s-a decernat premiul I 
pe țară în 1971, a stat la baza 
acestei acțiuni. Acest film s-a 
bucurat de o largă circulație în 
județ, fiind selecționat recent și 
pentru un concurs internațional.

Un film de talia celui amin
tit, este de natură, după cum a 
dovedit realitatea, să înlocuiască 
în unele cazuri, un referat mai 
puțin elocvent și impresionant, 
pe o temă dată privind viața 
întreprinderii. Cunoscînd acest 
fapt, in județ se încearcă folo
sirea mult mai largă a filmelor 
de amatori în sprijinul direct al 
producției. In aceste zile am 
avut ocazia să vizionăm — in 
cadrul unei plenare lărgite a 
comitetului de partid al șantie
rului Combinatului de lianți din 
Hoghiz — un asemenea film. El 
a fost realizat cu concursul ci- 
neamatorilor din Brașov și Fă
găraș, avînd scopul 
tent de a deschide o 
vității de propagandă 
și în această unitate.

Pentru a analiza calitățile și 
defectele filmului intitulat „File 
de șantier", este bine să schi
țăm în cîteva date situația din 
Hoghiz. De la bun început tre
buie spus că orice mijloc de a- 
gitație, propagandă, educație so
cialistă, este menit să umple 
aici un gol important, care se 
materializează prin numeroase 
nerealizări și rămîneri în urmă 
ce caracterizează activtiatea 
șantierului.

Multe obiective aflate în con
strucție, sînt rămase în urmă și 
există riscul ca noul combinat 
să nu Intre în funcțiune la ter
menul fixat. Statia de concasa- 
re-calcar prezintă trei luni de 
întlrziere fată de plan, stația de 
transportat calcar — două luni, 
depozitul de materii prime — 
circa 3 luni, morile de făină — 
2 luni, schimbătorul de căldură 
— două luni, platforma de coa
cere — 2 luni, cuptoarele rota
tive — o lună, depozitul de clin
cher și morile de ciment între 
2 și 3 luni și așa mai departe.

Fără îndoială, realizatorii fil
mului, — oricit de pricepuți și 
de entuziaști ar fi ei — s-au a- 
flat aici în fața unei probleme 
foarte greu de abordat.

Ei au mers pe o linie de re
zistență redusă : au încercat să 
prezinte un fel „de toate pentru 
toți", adresat atît forurilor con
ducătoare de la care se așteap
tă un ajutor substanțial, cit și 
lucrătorilor șantierului, de la 
care se așteaptă realizarea o- 
biectivului și în primul rind — 
măsuri pentru recuperarea re
stanțelor.

Trebuie să spunem că din a-

malgamul de fapte care cuprin
de numeroase aspecte ale mun
cii șantierului, spectatorul ră- 
mîne cu o imagine neclară și, 
din acest 
toare.

Faptul ___
pe marginea filmului . ___
totuși în evidență probleme ma
jore și au dus la propuneri con
crete și valoroase, nu este în 
întregime meritul filmului.

Aceasta se dovedește prin fap
tul că, vorbitorii, lăsînd la o 
parte, așa cum era și firesc, o 
serie de aspecte facile prezen
tate în film, s-au axat pe o 
singură problemă, care consti
tuie astăzi preocuparea lor de

motiv, nemobiliza-
că discuțiile purtate

au scos

concomi- 
cale acti- 
prin film

anul școlar 1971—1972. Spun o 
jumătate, întrucît in partea a 
doua, mi s-a spus că nu 
probleme care m-ar

sînt 
________ ____ .... __ interesa. 
De atunci... Asta nu înseamnă 
însă că nu rezolv operativ cu 
tovarășul director tot ce se 
ivește, că nu mă pot duce la 
dinsul ori de cite ori am nevoie. 
După cum, există, în general, 
colaborare la nivelul organiza
țiilor de clasă cu tovarășii pro
fesori.

trebam ce vor discuta. Sper că 
nu se va supăra pe mine, dar 
îmi răspundea cum mi-ar fi răs
puns și alți tovarăși profesori : 
despre notele la purtare, dar asta 
nu intră în sfera de interes a 
organizației U.T.C...

— Să presupunem că de acum 
Înainte vei fi mai des invitat la 
ședințele consiliului. Ce proble
me crezi că ar merita să fie 
ridicate în plenul corpului pro
fesoral ?

DE CE AFLĂM PE „ALTE CĂI"

CE SE DISCUTĂ

In consiliul profesoral?
singuri, avem nevoie de spriji
nul larg al tovarășilor profe
sori...

— Ești secretarul comitetului 
U.T.C. (ie anul trecut. Ai ridicat 
această problemă, cu toate im
plicațiile și consecințele ei, în 
consiliul profesoral ?

— Dar eu n-am participat la 
consiliile profesorale. Ca să nu 
greșesc, am participat la o... ju
mătate de consiliu. în ianuarie 
1973, cînd s-a analizat munca 
politică desfășurată in liceu, in

— Să însemne asta că în con
siliu nu s-au discutat probleme 
care priveau și organizația U.T.C. 
din liceu ?

— Nicidecum. Pe alte căi am 
aflat că în consilii s-a discutat 
pe marginea planului comun de 
activități, despre notele la 
purtare, situația unor elevi 
care au fost sancționați pentru 
abateri disciplinare. Pe ce căi ? 
Tata este și el profesor al liceu
lui. Auzeam în casă că pleacă 
la ședința consiliului și 11 in-

— Presupun că și în plenara 
activului se vor ridica unele 
dintre ele. Ar merita, cred eu, 
să discutăm despre activitatea 
tehnico-productivă. Care este 
bine organizată. Sigur, nu-i 
suficient să discutăm și să tot 
discutăm... Nu întotdeauna avem 
de lucru, cite yn maistru mai 
dă drumul elevilor — ca el 
să-și poată vedea de treburi mai 
urgente — creînd astfel o pre
misă pentru chiul în alte împre
jurări. In legătură cu activita-

constituit cu adevărat o bază de 
discuție pentru plenara respec
tivă, și — mai mult — un mij
loc de educare eficient pentru 
masa de constructori, în cea 
mai mare parte tineri.

Tocmai tinerețea acestor mun
citori, neîncadrați încă integral 
în disciplina unei unități in
dustriale, sosiți din diferite 
medii și meleaguri, ar fi impus 
ca flmul să le fie adresat direct 
lor, și nu unei arhive de a- 
mintiri ale combinatului — așa 
cum de fapt se prezintă el în 
forma în care s-a turnat.

S-ar putea ca în această ipo
stază de urmărire strictă a ade
vărului, unora să nu le fi con-

SPIRITUL REVOLUȚIONAR,

SPIRITUL CULTURII DE MASĂ
căpetenie — și anume discipli
na pe șantier.

Dacă realizatorii filmului ar fi 
ascultat dinainte cu atenție pe 
cei de care depinde organizarea 
activității, pe cei care poartă 
răspunderea directă a neajunsu
rilor și care se străduiesc din 
răsputeri să le elimine, ei ar fi 
reușit să toarne, în locul unui 
film compus din secvențe dis
parate, o adevărată imagine a 
realității care ar fi putut im
presiona mult mai adine pe 
spectatori.

Faptul că la ora actuală pon
tai ul la intrarea și ieșirea din 
schimb este un obiect al micii 
înțelegeri între muncitori și șe
fii de lot, faptul că schimburile 
de noapte constituie prilejuri 
pentru ca, ore în șir să nu se 
lucreze efectiv, și că în aceste 
schimburi controlul factorilor 
tehnici este redus la un minim 
inadmisibil, manifestările de lip
să de răspundere care permit ca 
betoane realizate pe baza unor 
rețete speciale, să fie din lipsa 
unei organizări judicioase, desti
nate apoi altor construcții pen
tru care ele nu sint potrivite, 
sosirea pe șantier în fiecare zi 
de luni a unui mare număr de 
muncitori, cu întîrzieri de mul
te ore. și nefolosirea timpului 
chiar și în zilele de marți ale 
fiecărei săptămîni, timpii morți 
deosebit de importanți care se 
înregistrează la utilajul șantie
rului, și îndeosebi la stația de 
betoane, folosită mult sub nive
lul capacității sale nominale — 
lată tot atîtea aspecte negative 
care — dacă ar fi fost prezen
tate în film, cu explicațiile și 
atitudinile explicite ale celor 
răspunzători, indiferent de nive
lul ierarhic al funcției lor, ar fi

venit că acești tineri (protago
niști virtuali ai unui film cu a- 
devărat, interesant), ar fi amin
tit și de neajunsurile și nemul
țumirile lor, incepind cu cazarea 
prin vagoane și dormitoare co
mune în barăci rieaerisite și 
neîngrijite, despre îritîrzierile 
mari cu care se ridică viitoarele 
blocuri de locuințe muncitorești, 
despre proasta organizare a can
tinei și despre multe alte lu
cruri care îi interesează și une
ori ii descurajează.

★
Exemplul de la Hoghiz, cu 

părțile sale bune și lipsurile 
sale (care anulează în bună par
te efectul agitatoric al filmului), 
conduce totuși la unele conclu
zii optimiste.

Se pare că ideea de a folosi 
filmele realizate de amatori ca 
pe niște materiale de analiză a 
realităților economice concrete, 
este prea voloroasă pentru ca 
ea să fie pulverizată în aseme
nea eșecuri. Deși costul filmu
lui este redus (2.000 de lei) s-a 
investit totuși multă muncă, 
timp și imaginație care ar fi 
putut aduce foloase mult mai 
evidente.

Acțiunea este relativ recentă. 
Se înțelege de la sine că ea nu 
poate atinge din primele încer
cări cote maxime. Se impune 
însă ca factorii care coordonea
ză această frumoasă activitate 
cultural-educativă. să o oriente
ze mult mai hotărit spre niște 
obiective foarte concrete și foar
te pregnant surprinse, pentru ca 
filmele respective să-și găsească 
ecou] larg în opinia maselor și 
astfel să-și atingă pe deplin 
scopul bine gindit și folositor.

ADINA VELEA f

Laboranta Ioana Aldea, de la 
întreprinderea de vii și vi
nuri — Vrancea, lucrind In 
distilarea alcoolului din coniac

Foto: EM. TANJALA

A.D.A.S

adîn- 
colaborare, să ne 
des în activități 

nu numai în ocazii

tea tehnico-productivă noi vom 
relua legăturile cu organizația 
U.T.C. a Rafinăriei Ploiești 
(unde muncesc peste 700 elevi 
ai liceului) care au fost foarte 
strînse în anul trecut și vom 
asigura ca un membru al bi
rourilor pe clase să răspundă 
efectiv de această treabă.

Sînt și probleme de orar în 
dezavantajul nostru. Iată : cla
sele speciale de matematică și 
chimie învață după-amiaza, deși 
în aceste clase se muncește 
mult și, se știe, randamentul 
optim îl obții dimineața. Eu 
însumi învăț după-amiază și 
asta îmi creează serioase greu
tăți în îndeplinirea sarcinilor de 
secretar. Nu pot prevedea acum 
tot ce ar merita să fie adus In 
consiliul profesoral, viața unui 
colectiv școlar de peste 2 000 e- 
levi ridică la tot pasul proble
me. Cred că și organizația 
U.T.C. ar avea de ciștjgat e- 
norm dacă am cunoaște punctul 
de vedere al tovarășilor profe
sori asupra unor aspecte ale 
vieții de organizație, așa cum 
se manifestă în școală.

în încheiere aș mai aminti o 
latură a activității noastre asu
pra căreia cred că activul va 
insista : colaborarea cu organi
zația pionierilor. Avem avanta
jul că în școală funcționează și 
clase ale școlii generale. Deci 
ne întîlnim cu pionierii chiar 
pe culoarele liceului. De anul 
trecut am început să organizăm 
în comun anumite activități. E- 
xistă toate condițiile să 
cim această 
întîlnim mai 
de zi cu zi și 
festive.

PLĂTIND NUMAI 1-2 LEI PE LUNA

VĂ ASIGURAȚI

PENTRU URMĂRILE

ACCIDENTELOR.

lată citeva caracteristici ale 
ASIGURĂRII 

DE ACCIDENTE 
A ELEVILOR:

• sint asigurați• sint asigurați elevii cursurilor de zi, indiferent de vîrsta 
lor, starea sănătății sau gradul de invaliditate ;

• sumele asigurate sint între 5 000 și 10 000 de lei sau 
dublul ori triplul acestor sume (la alegere) ;

• ADAS plătește suma asigurată pentru urmările acci
dentelor intîmplate in perioada valabilității contractului 
de asigurare, în orice loc și cu orice ocazie, inclusiv in 
timpul vacanțelor ;

• durata asigurării este de 6 luni sau 1 an ;
• dacă elevii au împlinit vîrsta de 16 ani, declarația de 

asigurare se semnează de ei înșiși. Pentru ceilalți elevi, 
declarația se semnează de părinți sau de tutori. '

Pentru încheierea 
asigurării vă puteți 
adresa responsabili
lor cu asigurările din 
școli, agențiilor și 
inspectoratelor de a- 
sigurare sau — direct 
— oricărei unități

I
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Frumoasele 
calatorii 

de la mila 80
Orașul începe cu Șantierul 

Naval. Venind dinspre mare, 
pe Dunăre, înainte de a prin
de freamătul străzilor, de a 
sesiza turnurile noilor edifi
cii, te întâmpină ecoul mun
cii constructorilor de nave, 
siluetele înaltelor macarale, 
ale zecilor de nave aflate în 
diferite perioade de creștere : 
unele pe uscat, în lucru, pe 
ale căror corpuri stau căfărafi 
sudorii cu flăcările lor elec
trice, ..altele abia lansate la 
apă, încă nevopsite, cîteva 
gata pentru marșul pe ape, 
pe mările și oceanele lumii. 
Da, aici, la Mila 80, munici
piul Galați începe cu Șantie
rul Naval ale cărui temelii au 
împlinit 8 deceniii. De fapt și 
în timp orașul începe cu cei 
care au practicat meșteșugul 
construcției mijloacelor de 
transport pe apă, prin seco
lul al XV-lea, evoluția lui 
spectaculoasă fiind, mereu de
terminată de exercitarea aces
tei profesii de aleasă dăruire. 
De aceea, aflîndu-te printre 
constructorii navali gălățeni, 
nu poți să nu-i însoțești în 
frumoasele și permanentele 
lor călătorii. Intre 1946 și, 
7970, adică în 25 de ani, 
Șantierul Naval Galați a 
pus la dispoziția econo
miei naționale 203 nave 
fluviale fără propulsie, 8 nave 
fluviale cu propulsie, 11 nave 
tehnice, 117 nave maritime 
mici și 66 nave maritime de 
mărfuri, deci în total 477 
nave. Sînt cifre ale unei dez
voltări spectaculoase.

In cartea de aur a acestei 
întreprinderi sînt înscrise date 
revelatoare pentru saltul ca
litativ obținut, de trecere de 
la fabricația de nave fluviale 
la cea de nave măritime de 
transport. .

Și încă o călătorie-'m timp. 
Printre, constructorii navali de 
azi îi întâlnim pe mulți din
tre nituitorii din echipele lui 
Marin Roșea și Ion lordăches- 
c-u, care în primăvara lui 
1948 au lansat vestita întrece
re, competiție tinerească pe 
tărîm profesional, care în anii 
următori a devenit o largă 
mișcare de masă. Astăzi, in
signa de fruntaș în întrecerea 
socialistă strălucește pe piep
tul a 2 900 de constructori 
navali. Echipelor de atunci 
le-au luat locul în bătălia cu 
timpul echipele de tineri de 
azi, precum cele conduse de 
Nicolae Huzum de la atelie
rul de lăcătușerie, de Alexan
dru Dajbog de la instalații 
tubulatorii sau de Ion Focșa, 
de la i atelierul electric mon
taj, toți aflați în fruntea în
trecerii socialiste. Sugestiv 
este și faptul că deși Șantie
rul Naval de la Mila 80 îm 
plinește 80 de ani de existen
tă, vîrsta medie a salariaților 
săi este de numai 23 de ani. 
Deci este tânăr, capabil de 
noi și spectaculoase creșteri. 
Și trebuie să apreciem că știe 
să-și asigure exemplar veșnica 
tinerețe. Cele mai obișnuite 
imagini de muncă din acest 
șantier cuprind mereu în cen
trul lor pe un muncitor mai 
în vîrstă, precum Constantin 
Botez sau Dumitru Spirido- 
nescu și în jur chipuri de ti
neri ca Ion Cerea sau Nicolae 
Frîncu, ucenici la vestiți meș
teri mari, care nu au călătorit 
pe mări și oceane dar au fău
rit cu o neobișnuită dragoste 
și dăruire nave mărețe pen
tru întinderea de vis și de 
împlinire.

ION CHIRIC

actualitatea
CORESPONDENȚII 

ACTUALITĂȚII 
TRANSMIT:

• OLT. 31 000 reprezintă nu
mărul elevilor și studenților 
care, în aceste zile au răspuns 
prezent apelului lansat pentru 
urgentarea lucrărilor. în princi
palele sectoare ale economiei. 
Cei 1 000 de elevi și studenți de 
la Fabrica de Conserve din Ca
racal, constituiți în brigăzi, lu- 
crînd alături de salariați în 
două schimburi au realizat zil
nic, peste plan, 1 000 Kg pro
duse in diferite stadii de pre
lucrare. La I.A.S. — Studina 
printre cei 2 000 de tineri an
gajați în bătălia pentru strân
gerea și depozitarea recoltelor, 
se află elevi ai liceelor din Co
rabia precum și studenți de la 
Centrul Universitar Craiova. La 
I.A.S.-urile din Scornicești. Sto- 
enești și Vitomirești sint de 
asemenea concentrați elevi ai 
școlilor din localitățile respec
tive. Beneficiarii au numai cu
vinte de laudă pentru acești ti
neri. (Marin Rada). • HUNE
DOARA — 800 de elevi ai Li
ceului nr, 1 și 2 au recoltat la 
ferma nr. 2 și *
Mare de pe o 
ha peste 1 500 
care au curățat-o, transportat-o 
și însilozat-o. Aceștia s-au an
gajat să recolteze în continuare 
sfeclă de pe încă o suprafață 
de 90 ha și porumb de pe 15 
ha. Cei 150 tineri de la Grupul 
Școlar Profesional au recoltat 
La ferma din Hășdat peste 10 
hectare porumb iar studenții de 
la Institutul de subingineri, 
peste 16 ha porumb de la fer- . 
ma din Bretea Strei. (Ion Vlad).
• Prahova. Elevii, alături de 
colectivul de lucrători de la 
I.A.S. Movila Vulpii, acționează 
în aceste zile cu forțe sporite 
la recoltarea porumbului și la 
pregătirea terenului pentru se
mănat. Astfel, folosind o com
bină C-12. s-a reușit să se re
colteze porumbul de pe o su
prafață de peste 50 ha din cele 
147 ha ocupate cu această cul
tură și să însămânțeze cu 
păioase peste 140 ha. (Valentin 
Anghel).

TELEGRAME

3 de la Bircea 
suprafață de 55 
tone sfeclă pe

SA FII POLITICOS Șl MANIERAT - 
ZISE EL DINDU-I DOUA PALME

Ne este tuturora cunoscut e- 
fortul susținut pentru dezvolta
rea turismului, pentru asigura
rea unor excelente condiții tu
turor celor ce beneficiază de 
serviciile acestei atit de solici
tate instituții. Știm, de aseme
nea, că nu e suficient să dispui 
doar de dotări ultramoderne ; 
că la fel de importante și nece
sare sînt comportarea civilizată 
a întregului personal, solicitudi
nea, operativitatea și maniera în 
care sânt tratafi turiștii. Că intre 
aceste două laturi inseparabile 
ale turismului nostru dăinuie 
încă discrepanțe, în defavoarea 
celei din urmă, este iarăși un 
lucru cunoscut, dezbătut adesea. 
Forurile de resort fac eforturi 
în acest sens și nu putem decît 
să lăudăm acest lucru. Și to
tuși...

Un turist venit să-și petreacă 
concediul de odihnă la Eforie 
Sud asistă uimit și indignat la 
valuri succesive de înjurături și 
expresii triviale cu care respon
sabilul cantinei numărul 1, Bufi 
Lazăr, le „mobilizează" pe cele 
30 de tinere fete din subordine 
pentru a avea o comportare co
rectă. manierată, plină de soli
citudine față de turiștii veniți 
la odihnă. Se poartă ca un jupin 
de acum 30 de ani, încâlcind 
cele mai elementare norme ale 
bunei cuviințe, călcînd în pi
cioare totul, sub ochii înțelegă
tori ai tovarășilor din conduce
rea I.H.R., mulțumiți doar 
..această cantină este una 
cele mai bune și se asigură 
deservire corespunzătoare a oa
menilor muncii veniți la odih
nă". Responsabilului i se aduc 
elogii : „în privința comportării 
șefului de unitate, acesta este 
apreciat de conducerea între
prinderii ca fiind un bun res
ponsabil. cu simț gospodăresc și 
cu multă experiență în activita
tea comercială". Că înjură ca 
la ușa cortului, că insultă și 
jignește pe cei din subordine, că 
se poartă ca un vechil de pe 
timpuri, află condu cerea între
prinderii la sesizarea noastră și
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ȘAPTE ZILE : Central (orele 
9.15: 11.30; 13,45: 16; 18,15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30).

CU TOATE ACESTEA : Lumina 
(orele 9; 12; 15,30; 18.30; 20,30).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20.45). Capitol (orele 9,30: 11.45:
14: 16.15: 18 30; 20,45).

PARADISUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
București (orele 9: 11,15: 13.30, 
16.30: 18,45; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ • Timpuri Noi (orele 10—19 
în continuare).

STARE DE ASEDIU : Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30), 
Festival (orele 8.30: 11: 13.30: 16: 
18,30; 21) Favorit (orele 10; 12.30; 
15.30: 18; 20,30).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Da
cia (orele 9: 12,30: 16; 19.30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Vic
toria (orele 9,30 ; 14 : 18.30).

PARAȘUTIȘTII : Drumul Sării 
(orele 15,30: 18; 20.15), Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15).

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11,15; 13,15; 15.45; 18; 20).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Ferentari (orele 15; 17.45; 20,15),
Bucegi (orele 16; 19).

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Excel
sior (orele 9: 11,15; 13.30: 16: 18.15;
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,30; 20.45), Modern 
(orele 9: 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20.30) .

SINGUR : Pacea (orele 16; 18; 
20).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Gri vița (orele 9; 
11,15: 13 30: 16: 18,15; 20,30). Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13;
20.30) .

găsește repede o explicație : 
..Este de recunoscut faptul că 
lipsa de pregătire politică și de 
cultură generală face ca uneori 
metodele de muncă să nu fie 
din cele mai bune". Cu atit mai 
mult cu cit și cel vinovat recu
noaște că „uneori este prea ner
vos și că nu-și poate stăpîni 
ngrvii".

Cu asemenea motivări și cu 
îngăduința cu care sânt primite 
nu ne mai miră că abia acum 

făcut propunerea

sancționat pe linie administra
tivă, deși sîntem asigurați că i 
s-a mai atras atenția și altădată 
asupra comportării necivilizate 
față de salariați.

Plecând de la acest caz, ar fi 
timpul, totuși, să se acorde mai 
multă atenție muncij politico- 
educative în rândul acestei cate
gorii de salariați. condițiilor de 
muncă și viață ale tinerilor ve- 
niți să lucreze pe litoral.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Argentina, general locotenent JUAN DOMINGO PE
RON, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei de naștere a Excelenței Voastre îmi oferă 
deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele Consiliului 
de Stat și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile tradi
ționale româno-argentiniene de prietenie și colaborare vor cu
noaște o dezvoltare puternică, pe multiple planuri. în interesul 
celor două popoare ale noastre, al păcii și înțelegerii inter
naționale.

Tovarășul NICOLzAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Uganda, general IDI AMIN DADA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Uganda, am deosebita plăcere ca, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și po
porului român, precum și al meu personal, să vă adresez calde 
felicitări, iar poporului prieten ugandez urări de pace, prospe
ritate și progres social.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în 
viitor spre binele popoarelor român și ugandez, în interesul cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, luni la 
amiază, pe membrii Comitetului 
Director al Federației Interna
ționale a Ziariștilor și Scriito
rilor de Turism (F.I.J.E.T.) a- 
fiați in țara noastră, cu prilejul 
lucrărilor celui de-al XVIII-iea 
Congres al F.I.J.E.T.

La primire au participat Ion 
Cosma, ministrul turismului, și 
Nestor Ignat, președintele Uni
unii Ziariștilor.

în timpuț întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
s-a subliniat importanța dezvol
tării turismului ca mijloc de 
cunoaștere, apropiere și înțele
gere intre toate popoarele lumii, 
de întărire a prieteniei și co
laborării internaționale.

în numele oaspeților, Jean

Paul
F.I.J.E.T. a adresat 
călduroase Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, pentru 
primirea care li s-a făcut în 
România și posibilitățile largi ce 
li s-au creat pentru cunoașterea 
realizărilor poporului român.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni după-amiază 
pe Rudiger von Wechmar, se
cretar de stat, purtător de cu- 
vînt al guvernului R.F. Germa
nia.

La convorbire, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de cor
dialitate. au luat parte Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și Constantin 
Oancea. ambasadorul țării noas
tre în R.F. Germania.

Delfeld. președintele 
mulțumiri

CRONICA U.T.C

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
adresat ministrului afacerilor 
externe al Republicii Elene, Ch.

Xanthopoulos-Palamas, o tele
gramă de felicitare cu prilejul 
desemnării sale in această func-

STEREA

••• Minutul 91

Ce se întîmplă cu autobu
zele liniei 31 ? Fotografia 
noastră reprezintă răspunsul: 
stau „pachet", cîte 4—5 la ca
păt, în timp ce călătorii își 
repetă (cam de multă vreme)

cu nedumerire (să nu zicem 
furie) întrebarea mai sus for
mulată. sperînd să primească 
un răspuns din partea 
I.T.B.-ului. Acceptabil.

Foto : O. PLECAN

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis primu- 
lui-ministru al Republicii Elene, SPYROS MARKEZINIS, urmă
toarea telegramă.

Cu ocazia preluării înaltei funcții de prim-ministru al Repu
blicii Elene, sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre calde 
felicitări și cele mai sincere urări de succes în activitatea 
dumneavoastră și de fericire personală.

îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de prie
tenie, colaborare și respect reciproc statornicite între România 
și Grecia se vor dezvolta și mai mult, în interesul celor două po
poare, al păcii, cooperării și bunei-vecinătăți In regiunea Bal
canilor, în Europa și în lumea întreagă.

Au sosit în Capitală dele
gațiile Tineretului Liber 
German (F. D. J.) din R.D. 
Germană, condusă de Dieter 
Miiller, secretar al C.C. al 
F.D.J., Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R.P. Bulgaria, 
condusă de Vasil Kolorov, 
membru al biroului C.C. al 
U.T.C.D., Uniunii Tineretu
lui Muncitor „Ho Și Min“ din 
R.D. Vietnam, condusă de 
Nguen Tieu Phong, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Tineretului

*
Muncitor „Ho Și Min“, Uniu
nii Socialiste a Tineretului 
(S.S.M.) din R.S. Cehoslova
că. condusă de Josef Pitek, 
secretar al C.C. al S.S.M. 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C. participă la întîlnirea 
organizațiilor de tineret din 
uncie țări socialiste pe pro
bleme ale tineretului munci
toresc.

La sosire, delegațiile au 
fost salutate de secretari ai 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

II
I
I

1. Etapa de duminică a 
fost un intermezzo între două 
mari și grele meciuri ale 
naționalei. După suferința 
de la Leipzig, etapa internă, 
ca și meciurile clin cupe, au 
fost reconfortante : două e- 
chipe s-au calificat, cuplajul 
bucureștean a fost pasionant 
și plăcut ochiului, iar stu
denții din Craiova ne dau de 
înțeles că alcătuesc la ora 
actuală o echipă de anver
gură, capabilă să se impună, 
eventual, pe plan continental. 
Nu e rău.

2. Discutînd cu cîțiva din
tre jucătorii naționalei noas
tre de la Leipzig am ajuns 
la următoarea tristă conclu
zie : echipa a intrat pe teren 
cu cîteva grave defecțiuni în 
orientarea tactică, mai ales 
în ceea ce privește mijlocul 
terenului. Aceasta s-ar putea 
să se fi datorat și faptului că 
reprezntativa noastră a fost 
însoțită de prea mulți con
silieri, experți și sfătuitori. 
La un moment dat (mi s-a 
spus de către martori ocu
lari și neutri) fiecare jucă
tor avea în jurul său mai 
mulți binevoitori, care-i dă
deau indicații și staturi, cu 
insistență. Atunci pentru ce 
a mai fost nevoie de un an
trenor principal, cu o răs
pundere unică ? tn acest 
sens, ni s-a părut interesant

I

de ION BĂIEȘU

• BIȘNIȚĂ (18 ani) con
firmă meci de meci, bunele 
aprecieri care și le-a atras 
odată cu apariția sa în 
team-ul rapidist. Duminică, 
din nou, a făcut o partidă 
remarcabilă împotriva echi
pei Dinamo, reușind în mul
te momente ale jocului să se 
impună și să cîștige duelu
rile cu experimentați! inter
naționali Dinu și Radu Nun- 
weiller. • Dar, ce nu 
știe prea multă lume, antre
norul Tache Maori, nu-1 tre
cuse pe Bișniță în formația 
de bază pentru partida cu 
Dinamo. Cu o oră înaintea 
începerii meciului, antreno
rul rapidist hotărise ca linia 
de mijloc a feroviarilor să 
fie alcătuită din Savu și Ma
rin Stelian. La încălzire, 
însă, Savu care n-a mai ju
cat din etapa a doua — acu
ză dureri la piciorul pe care 
l-a avut în ghips. • Și ca să 
rămînem tot în.........perime
trul" rapidișlilor. o știre de 
ultimă oră : DAN COE s-a

reîntors și a început antre
namentele la echipa sa, 
Rapid. Este de așteptat, ca 
el să reintre în comparti
mentul defensiv al echipei 
feroviare, chiar în următoa
rea etapă, la meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș... • DUDU 
GEORGESCU (Dinamo), unul 
dintre cei mai activi, mai

pîniți cîțiva dintre titularii 
naționalei : DINU, DUMI- 
TRACHE, DUMITRU, IOR- 
DANESCU... Acestora li se 
pare o „obrăznicie" că mai 
„tinerii" lor adversari, îșî 
permit să-i dribleze, să-î de
posedeze de balon, să nu le 
lase mingea și libertatea de 
a acționa în voie. Reacția 
„vedetelor" se concretizează 
în durități și altercații, ri
poste la deciziile arbitrilor, 
aruncarea mingii de la locul 
infracțiunii. Și atunci, ne în
trebăm : ce să învețe, ce să 
imite cei »nai tineri fotbaliști 
de la vedete ? • Cele două 
meciuri ale cuplajului inter- 
bucurcștean au avut parte de 
arbitraje bune. Arbitrii — 
AL. PÎRVU și N. PETRI- 
CEANU, Ia centru — au lă
sat jocul mai liber, n-au in
tervenit decît atunci cind 
era nevoie, nu au ținut cu 
tot dinadinsul să se facă re
marcați ei, în primul rînd, 
?i nu jucătorii. Deci se poate !

pe contul său, nu există cu
pluri sudate. Jocul echipei 
ar trebui revăzut și regîndit 
din timp, pentru că în pri
măvara viitoare nu o mai 
poate salva nimeni de la o 
eventuală cădere în gol.

5. Ca de obicei, cele trei
eșaloane din divizia B nu 
sint urmărite nici de specia
liști, nici de către presa 
sportivă. Multe talente de 
excepție vor fi zăcînd prin 
orășelele de provincie și 
multe meciuri de mare spec
tacol și dramatism se vor fi 
petrecut in anonimat. întreb 
dacă nu ar fi posibil», din 
cind în cind, televizarea u- 
nor derbiuri ale categoriei 
secunde. în orice caz, la ora 
actuală, aici a apărut un fe
nomen care ne uimește și 
ne bucură : echipe pînă mai 
ieri modeste sau anonime 
conduc in clasament și se 
pregătesc cu ambiție să vi
nă in prima categorie. Este 
vorba de Olimpia Satu Mare 
(antrenată de fostul 
Gheorghe Staicu). de 
Rîmnicu-Vîlcea, de 
Suceava sau Gloria 
Iată cîteva 
n-au mai 
divizia A 
primi cu 
eșalon al ____
în același timp, 
durere și neputință cum dis
pare dincolo de orizont o 
fostă mare echipă a fotbalu
lui nostru. Este vorba de 
Progresul București, aflată 
într-o neagră și disperată si
tuație. Jefuită ca în codru de 
toți bunii săi fotbaliști, 
chipa din dr. Staicovici 
află pe ultimul loc al grupei 
sale și va aluneca în C. Nu 
are nimeni remușcări pentru 
această tristă întîmplare din 
fotbalul nostru ? Specialiștii 
federației nu ar putea merge 
la fața locului pentru a ve
dea ce e de făcut și îndrep
tat ?

6. Fotbalul feminin a pro
dus primul său scandal : o 
încăierare între două jucă
toare (neidentificate !) oripi
lează publicul și presa spor
tivă. Va profita oare federa
ția de respectiva întîmplare 
pentru a ignora în continua
re legalizarea și oficializarea 
acestei zone delicate și gin
gașe a fotbalului nostru ? 
Măcar dacă forul pomenit 
mai sus ar da o explicație 
tăcerii sale de mormînt.

ambițioși și eficace atacanți 
din campionatul nostru, ca 
dealtfel și BOC (Universita
tea Craiova), cel mai bun 
apărător la ora actuală, con
tinuă să rărnînă în afara Io
tului național. Lucrul ni se 
pare cu totul nefiresc. • Cu
plajul de duminică, de pe 
stadionul „23 August" ne-a 
relevat — pentru a cîta oa
ră ? ! — starea de nervozita
te excesivă, de care sînt stă-

și curajos articolul cronica
rului „Săptămînii", Romulus 
Balaban, in care se arată 
inconsecvențele ivite în ati
tudinea antrenorilor și a zia
riștilor care au însoțit echipa.

3. Indiferent de rezultatul 
pe care-1 vom obține dumi
nică în fața finlandezilor, tot 
mai multe voci puternice și 
autoritare cer revizuirea echi
pei naționale, adică împros
pătarea acesteia cu cit mai 
mulți tineri, capabili să se 
formeze în spiritul fotbalului 
modern, ofensiv și eficient. 
Cert este că Marcel Răduca
nu de la Steaua ne-a dove
dit duminică, la cuplaj, că 
poate fi chemat în lot fără 
nici o ezitare. Dacă dorim să 
obținem un scor de proporții 
în fața echipei Finlandei, a- 
tunci înaintarea trebuie să 
cuprindă neapărat cîțiva dri- 
bleuri de marcă, creatori de 
situații explozive.

4. M-a dezamăgit duminică 
echipa studenților bucureș- 
teni. Jucătorii sînt cu toții 
bine construiți fizicește, nu 
se sfiesc să intre cu dîrzenie 
în lupta corp Ia corp cu ad
versarul, aleargă, se zbat, dar 
sînt aproape total lipsiți de 
o idee tactică, fiecare joacă

stelist 
Chimia 
C.S.M. 
Buzău, 

localități care 
fost niciodată în 
și pe care le-am 

bucurie in primul 
fotbalului nostru, 

privim cu

e- 
se

• A LUAT SFIRȘIT tur
neul internațional de box 
„Memorialul Prohaska", des
fășurat la Ostrava.

In finala categoriei semi
grea. pugilistul român Con
stantin Dafinoiu l-a învins 
prin K.O. pe Maier (R. D. 
Germană). Dintre ceilalți în
vingători s-au remarcat Lo- 
din (U.R.S.S.) — muscă, Do
mingo (Franța) — cocoș și 
Dobrohotov (U.R.S.S.) — u- 
goară.

• ASTĂZI, în Sala spor
turilor din Pitești, va începe 
tradiționala competiție inter
națională feminină de hand-

,.Trofeul Car păți “. In

prima zi de întreceri, sint 
programate, cu începere de 
la K ora 17, următoarele 
partide : România (I) —
România (II) ; U.R.S.S. — 
Ungaria și Iugoslavia—R. D. 
Germana.

• CAMPIONATUL MON
DIAL DE AUTOMOBILISM 
al piloților de formula I, a 
fost cîștigat în acest an de 
cunoscutul sportiv scoțian 
Jackie Stewart, care a tota
lizat în clasamentul final 71 
de puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 55 
puncte și Ronnie Petterson 
(Suedia) — 52 puncte.

COPERNIC : Popular (orele 
15.30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20 15).

ULTIMUL CARTUȘ ; CONSPI
RAȚIA : Munca (orele 16; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Buzești (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 15 45; 18; 20,15), Tomis 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 
20.30).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Ciulești (orele 15.30: 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18: 20,15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Ur.irea (orele 15,30: 18; 20,15), Vi- 
tan (orele 15.30; 18: 20.30).

DECOLAREA : Crîngași (orele 
15 30; 18: 20,15).

POLIȚISTUL : Lira (orele 15.30; 
18: 20,15).

SOLARIS : Viitorul (orele 16: 19).
O AFACERE PE CINSTE : Vol

ga (orele 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 
20.15) Arta (orele 15,30: 18: 20,15).

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Progresul (orele 15,30 : 18 : 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VlNTURI : 
Cotroceni (orele 15,30; 18: 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Floreasca (orele 15,30; 18: 20,30), 
Flacăra (orele 15.30; 17,45; 20).

DREPTUL DE A IUBI : Cosmos 
(orele 15,30; 18: 20.15).

INFAILIBILUL RAFELES : Ra- 
hova (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

rar-artistică TV : Realismul — 
o atitudine creatoare. 11.00 Film 
artistic : „Anna Karenina", ou Ta
rasova, N. Sosnin, P. Massalszi.
12.10 Telejurnal. 16,30—17,00 Lumea 
copiilor. 17.30 Curs de limba ger
mană. Lecția 62. 18.00 Telex. 
18.05 Arta plastică — Dimitrie 
Paciurea. 18.20 Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală. Deschi
derea stagiunii de concerte și 
spectacole. 18,40 Ghișeul. 18,55 
Timp și anotimp în agricultură.
19.10 Patrie, pămînt de aur. Cîn- 
tă corul Palatului Culturii din 
Ploiești. 19.20 1001 de seri : ,.Tn 
curte" — desen animat- 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Cîntecul săptămînii :_ -i :

Irina 
Valori 
- film 

ore-

Teatrul Giuleștl : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19.30: Teatrul „Ion 
VasilCSCU" : CRIZANTEME MU
ZICALE — ora 19,30: Teatrul ,.C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA 
— ora 19,30; Circul Globus : AL 
TREILEA GONG LA CIRC — ora 
19,30.

PROGRAMUL III

PROGRAMUL I

9,00 Teleșeoală. 10.00 Telex. 10.05 
Avanpremieră. 10,10 Revista lite-

..De-a colindat aceste locuri, c 
neva“. 20.05 Reflector. 20,20 Publ 
citate. 20,25 Telerecit.al 
Răchițeanu-Șirlanu. 21.50 
arhitecturale românești - 
documentar. 22,00 24 de
România în lume.

PROGRAMUL II

20.2520,00 Film serial : Daktari. 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanuluj. 20,45 Formații studen
țești laureate la Concursul de 
muzică de cameră de la Brașov 
— 1973. 21.10 Telerama — ..Omul, 
marea și micul ecran" (IV). 21.35 
Telex. 21.40 Roman foileton „Vinul 
roșu".

^teatre
Teatrul National .,1. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : TREI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE — ora 20: Teatrul Mic : 
ST1LPII SOCIETĂȚII — ora 19,30;

9.00 Știri. 9.05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „Un cîntec. un 
dor" de Valențiu Grigorescu. 10.00 
Femina-club. 11,00 Știință și teh
nică. 11.10 Profil pe portativ — 
soprana Kirsten Flagstad. ” "" 
Pentru prietenii 
12.00 Transmisiuni directe 
tară. 12.10 Invitație în fonotecă.
12.55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 Ști
rile după-amiezii. 17.05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Teatru. 18.10 Fantezie 
lirică. „Copilul și vrăjile" de Ra
vel. 18,55 Melodia zilei. 19.00 In 
direct... din atelierul de restaurări 
ai Muzeului de artă al R. S. 
România. 19.30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri Arelto. 20.00 Biografia unei 
capodopere. Beethoven — „Simfo
nia a IX-a“. 21,00 Radio-super-top. 
Muzică populară. 22.00 Radiojur
nal. 22.30 Melodia zilei. 22.35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23,15 Poe
tica. Violeta Zamfirescu.
Jazz-ul și instrumentele 
23,55-24,00 Ultimele Itirl.

11,30
magnetofonului, 

din

23,20 
sale.

Ptgmenttnd perioadele de acalmie, asemenea 
fare dinamice au fost prezente la ambele porii 
In tradiționalul derby Dinamo — Rapid. Cu 
toate câ foarte multe dintre ele (excepție fâ- 
cînd una singură), au rămas simple motive de 
emoții pentru suporteri, nu și de satisfacție. 
Dar din Incrincenări apar și victime ca cea din 
fotografia de jos (Moldovan părăsește terenul 
în urma unui atac- cam „tare" al lui Codrea)

Cu toate că arbitrajele au primit note cores
punzătoare. se inai intimplâ și cavalerilor 
fluierului" «ă nu observe chiar fot (deh ! oa
meni sîntem !) și să acorde lovitură de la 18 
metri cind ea, de fapt, s-a petrecut în careu 
(vezi cazul Iui Sandu Mircea, în fotografia de 
sus). în aceeași partidă, printre o serie de ne- 
siguranțe și ratări, a apărut și un ex«cutor : 
Răducanu, care va stabili cu acest șut rezulta

tul partidei (in fotografia de ’jos).

FOTO-ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI"

Fotografii de GHEORGHE CUCU

TINERI ÎN ARENELE SPORTULUI DE MASĂ

GALAȚI: A fost 
inaugurat Complexul
sportiv al tineretului

In municipiul Galați a fost 
inaugurat simbătă, în zona noi
lor cartiere de locuințe, Com
plexul sportiv al tineretului. Lu
crările pentru amenajarea aces
tui complex au început în luna 
mai a.c., de-a lungul celor 5 
luni tinerii din școlile și între
prinderile municipiului pres- 
tînd nu mai puțin de 1.5 mili
oane ore de muncă voluntar- 
patriotică. Complexul sportiv al 
tineretului se prezintă, astfel, 
ca unul din cele mai mari obiec
tive de interes social din Galați, 
finalizat prin contribuția vo
luntară, valoarea lucrărilor ri- 
dieîndu-se aproape la 11 mili
oane lei. Tinerii au. aici, la dis
poziție un teren de fotbal, cite 
2 terenuri de baschet și handbal. 
5 terenuri de tenis, o pistă de 
atletism, sectoare de aruncări 
etc. In ziua inaugurării, ca un 
prolog al activității sportive ce 
se va desfășura aici și care este 
de dorit să fie cît mai bogată, 
s-au întrecut handbaliștii, bas- 
chetbaliștii. voleibaliștii și atle- 
ții de la Școala sportivă, teniș- 
menii de la clubul „Dunărea", 
fotbaliștii de la F. C. Galați.

ION CHIRIC

ALBA IULIA: Act final în campionatul

TIMIȘOARA: Mani
festări cu prilejul
deschiderii anului

național de oină
Ultimul act al sezonului competițional de oină a fost marcat 

de o reușită întrecere sportivă, desfășurată într-un cadru festiv 
pe stadionul „Unirea" din Alba Iulia. Aici și-au dat întâlnire 
zece dintre cele mai bune formații din țară, finalistele Campio
natului republican, ediția a 22-a.

Iată și numele principalelor pretendente la titlul național : 
Combinatul Poligrafic București, care a cucerit de zece ori titlul 
de campioană națională, Biruința Gherăiești (Neamț), recenta 
cîștigătoare a „Cupei tineretului de la satef‘, Viața Nouă-Olteni 
(Teleorman), Universitatea București, Torpedo Zărnești (Brașov), 
Celuloza Călărași, cărora li s-au alăturat tinerele echipe de oină 
Confecția-Rîmnicu Sărat, C.F.R. Sibiu, Spicul Avrămeni (Boto
șani) și Gloria—Uzinele „Republica" București. Rodate în nu
meroasele concursuri din sezonul de vară, formațiile finaliste 
au arătat, acum, că au atins o formă sportivă bună, ceea ce a 
dat loc la dispute dîrze, în care au abundat fazele spectaculoase, 
incheiate cu multe puncte obținute de echipele la „prindere" ca 
și la „bătaia mingii".

Dintre finaliste s-a detașat C.P. București, condusă de maestrul 
sportului Ilie Dacău, care a reușit să ciștige toate jocurile sus
ținute, ocupind primul loc în clasament. Astfel, formația de oină 
a tipografilor din Capitală cucerește, din nou, titlul de cam
pioană republicană. O evoluție remarcabilă a avut și echipa 
Viață Nouă-Olteni, clasată pe locul 2 și care obține, pentru pri
ma oară, medalia de argint. „Bronzul" a revenit oiniștilor din 
comuna Gherăiești.

Echipa campioană a folosit următorul lot de jucători : Ion 
Anton, Gheorghe Matei, Vasile Gălățeanu, Emil Dacău, Gheor- 
ghe Drăghici, Vasile Tudorancea, Dumitru Bărbieru, Aurel 
Burcică, Gheorghe Vlase, Constantin Lupșeneanu, Nicolae Tu- 
doran, Constantin Burcea și Ilie Dacău.

sportiv școlar și 
universitar

Prima duminică de octombrie 
a consemnat în rubricile ei des
chiderea festivă a anului spor
tiv și de pregătire militară a 
elevilor și studenților din Timi
șoara. De dimineață, în perime
trul Operei. 10 000 de elevi din 
școli generale, licee și școli pro
fesionale au participat la cro
sul tineretului. In același timp, 
pe diferite baze sportive din 
oraș au avut loc alte competiții. 
20 de echipe și-au disputat în
tâietatea la mini-fotbal, alte 30 
la handbal și 20 la volei. A avut 
loc, de asemenea, și un triun
ghiular de tenis de cîmp care 
a reunit talentele din școlile ge
nerale nr. 16, 21 și 3. După- 
masă, înaintea meciului de fot
bal dintre divizionarele A. Poli
tehnica și Jiul, 5 000 de elevi și 
studenți intr-o amplă manifesta
re punctată cu demonstrații de 
gimnastică artistică, lupte, box, 
judo, scrimă și atletism au sem
nat actul deschiderii oficiale a 
anului sportiv, care din felul în 
care s-a desfășurat promite pen
tru anul ce vine rezultate deo
sebite.

M. LERESCU ION DANCEA



Intilnirea organizațiilor 
de tineret din unele 

tari socialiste
Luni s-a deschis, la București, 

intilnirea organizațiilor de tine
ret din unele țâri socialiste pe 
probleme ale tineretului munci
toresc, organizata de către Co
mitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist din România. 
La aceasta reuniune iau parte 
delegațiile : Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist din R.P. 
Bulgaria ; Uniunii Socialiste a 
Tineretului din R.S. Cehoslovacă; 
Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist din R.P.D. Coreeana ; 
Uniunii Tinerilor Comuniști din

Declarația-program
a noului guvern 

grec
Noul guvern al Republicii 

Elene, condus de Spyros 
Markezinis, a depus luni ju- 
rămîntul în fața președinte
lui Gheorghios Papadopou
los.

în declrw©ția-program trans
misă de posturile de radio 
si televiziune grecești, noul 
premier al Republicii Elene. 
Spyros Markezinis, s-a anga
jat să convoace cît mai re
pede posibil alegerile gene
rale în scopul constituirii u- 
nui parlament. în legătură 
cu situația economică a țării, 
Spyros Markezinis a specifi
cat că guvernul său este con
știent de dificultățile cu care 
este confruntat în acest do
meniu și speră să le depă
șească cu succes.

în ceea ce privește direc
țiile politicii externe a nou
lui guvern, premierul Mar
kezinis a afirmat dorința de 
deschidere către toate state
le. menționînd interesul țării 
sale pentru menținerea bu
nelor relații cu aliatii săi; 
De asemenea, șeful guvernu
lui grec a declarat că guver
nul său va continua procesul 
de îmbunătățire a relațiilor 
Republicii Elene cu țările 
balcanice. Referindu-se. în 
particular, la relațiile greco- 
turce, Spyros Markezinis s-a 
pronunțat pentru întărirea 
lor și pe viitor.

Republica Cuba ; Tineretului Li
ber German din R.D. Germană ; 
Uniunii Tineretului Revoluționar 
Mongol din R.P. Mongolă ; Fe
derației Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez din R.P. Po
lonă ; Uniunii Tineretului Comu
nist din R.P. Ungară ; Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică ; Uniunii Ti
neretului Muncitor „Ho Și Min" 
din R.D. Vietnam. Participă, de 
asemenea, o delegație a Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

Apreciem preocuparea 
constantă a României pentru 
întărirea rolului O.N.U. in cadrul

relațiilor internaționale
Considerații ale lui Kurt Waldheim la intrevederea 

cu ministrul de externe român
Luni dimineața. ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, conducătorul dele
gației țării noastre la lucrările 
celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a avut o în
trevedere cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim.

Amintind de convorbirile utile 
și fructuoase avute, in vara 
acestui an, eu președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, Kurt Wald
heim a mulțumit pentru primi
rea făcută la București, Tot
odată, el A EVIDENȚIAT 
CURSUL POZITIV AL DEZ
VOLTĂRII COOPERĂRII DIN
TRE ROMANIA ȘI ORGANI
ZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE.

în cursul întrevederii s-a 
procedat la un schimb de pă
reri asupra celor mai impor
tante probleme care confruntă 
astăzi organizația și comunita
tea internațională. apreciin- 
du-se că numai printr-un efort 
susținut și concertat al tuturor 
statelor membre, în cadrul 
O.N.U., se poate ajunge. la so
luționarea lor pozitivă. Secreta
rul general a exprimat aprecie
rea sa pozitivă față de preocu
parea constantă a României 
pentru întărirea rolului Națiu
nilor Unite în cadrul relațiilor 
internaționale.

In dimineața aceleiași zile, 
ministrul de externe al țării 
noastre a avut o întrevedere, la 
sediul Națiunilor Unite din 
New York, cu președintele ac
tualei sesiuni a Adunării. Gene
rale, L'eopoldo Benites, repre
zentantul permanent al Ecua
dorului Ia O.N.U.

Cu acest prilej, a fost evocata 
însemnătatea deosebită a recen
tei vizite a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în unele

Intilnirea își propune să reali
zeze un larg schimb de expe
riență, informații și opinii în le
gătură cu activitatea desfășura
ta de organizațiile participante 
in rîndul tineretului muncito
resc.

La deschiderea intîlnirii, parti- 
cipanții au fost salutați de to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului.

Lucrările intilnirii continuă.

state ale Americii Latine, între 
care și Ecuador, subliniindu-se 
rezultatele ei pozitive și in
fluența sa deosebită atît asupra 
relațiilor țării noastre cu sta
tele acestui continent, cît și 
asupra relațiilor internaționale 
în general. De asemenea, 
George Macovescu și Leopoldo 
Benites au făcut un schimb de 
Vederi asupra unora dintre cele 
mai importante probleme inter
naționale înscrise pe agenda 
celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

întrevederile ministrului de 
externe român cu secretarul 
general al O.N.'U. și președin
tele sesiunii s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de lu
cru.

MUNCA 
PATRIOTICĂ 

A STUDENȚILOR 
SOVIETICI

în timpul trimestrului de 
muncă pe care il efectuează 
studenții sovietici în timpul 
vacanței, ei au încheiat con
strucția unor obiective în va
loare de un miliard ruble. 
Anul acesta, la munca de 
vară au participat 500 000 de 
studenți. Potrivit tradiției, ei 
au muncit pe șantierele unor 
noi. școli și locuințe pentru 
profesori în mediul rural, 
precum și pe șantierele unor 
întreprinderi de interes re
publican și unional.

Anul acesta, munca patrio
tică a studenților sovietici în 
timpul vacanței de vară a 
împlinit 15 ani.

de peste hotare
Continuă acțiunile militare 

în Orientul Apropiat

FRANȚA : „Marșul spre Besancon", la care au participat peste
100 000 de persoane, organizat in sprijinul salariaților de la 

Fabrica de ceasuri „L.I.P."

Represiunile din Chile
Junta militară din Chile continuă să desfășoare ample acțiuni 

represive împotriva adepților Unității Populare, arestări în 
masă, percheziții și razii, informează agențiile internaționale 
de presă.

Șeful juntei militare, gene
ralul Augusto Pinochet, a rea
firmat la postul de radio națio
nal, controlat de forțele armate, 
că toți cei care vor continua să 
se opună noului regim vor fi 
împușcați pe loc, fără nici o 
judecată. Totodată, junta a 
anunțat că secretarul general 
al C.C. al Partidului Socia
list din Chile, Carlos Alta
mirano, secretarul general al 
Mișcării pentru Acțiune Popu
lară Unitară (M.A.P.U.), Oscar 
Garreton. și secretarul general 
al Mișcării Revoluționare de 
Stingă (M.I.R.), Miguel Enriquez, 
— toți trei căutați intens de au
toritățile militare — vor fi ju
decați, în cazul arestării lor, ca 
infractori de drept comun, sub 
acuzația de a fi desfășurat ..ac
tivități subversive". La Valpa
raiso, cel mai mare port chilian, 
40 de subofițeri și marinari sînt, 
în prezent, judecați de către un 
tribunal militar, pentru „tenta
tivă de sedițiune în cadrul for
țelor armate". Surse oficiale ci
tate de agenția FRANCE 
PRESSE au afirmat că în loca
litatea Iquique, aflată la 1 900 
km de capitală, 14 militanți ai 
Unității Populare urmează să fie 
judecați de către un tribunal 
militar. fiind acuzați de a fi 
desfășurat acțiuni ostile față de 
noile autorități militare.

Reprezentanți ai Partidului 
Comunist din Chile, aflați la 
Buenos Aires, au declarat că 
Rodrigo Rojas, membru suple

UGANDA:
„ACȚIUNEA 
AFRICANIZARE“
Uganda este unul dintre statele africane 

care și-au căpătat independența în dece
niul ’60.

• In evul mediu pe teritoriul Ugandei 
s-au constituit patru state feudale : Bu- 
ganda, Toro, Bunyoro și Ankole. în 1890 
trupe engleze au pătruns în Buganda, iar 
în 1894 Anglia a unit prin forță cele patru 
state într-unul singur, sub numele de Ugan
da. impunîndu-i un regim de protectorat. 
Sub presiunea mișcării de eliberare națio
nală, care s-a intensificat după cel de-al 
doilea război mondial, Anglia a fost nevoită 
să acorde Ugandei autonomia internă (mar
tie 1956), în octombrie 1962 a fost procla
mată independența țării, iar peste un an, 
la 9 octombrie 1963, Uganda s-a proclamat 
republică.

• Țara, avînd un climat tropical-musonic, 
este un podiș vălurit acoperit cu păduri în
tinse și savane, bogat în minereuri feroase 
și neferoase (cupru, cobalt, wolfram). Ea 
este străbătută de cursul superior al Nilu
lui. bazinul acestuia fiind folosit drept im
portant mijloc de comunicație. Capitala a- 
cestui stat, a cărui populație totală se ri
dică la peste 9 500 000 de locuitori, este 
Kampala ,oraș în plină dezvoltare econo- 
mico-industrială.

ant al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C., și Pascual Barras, mem
bru al C.C. al P.C., au fost ares
tați de către juntă.

Agenția FRANCE PRESSE in
formează că într-o vastă regiu
ne situată în jurul orașului Val
divia, la circa 900 km sud de 
Santiago, forțele armate ale 
juntei desfășoară veritabile ope
rațiuni militare împotriva sus
ținătorilor Unității Populare. 
„Operațiuni de curățire" sînt 
întreprinse și în pădurea de la 
Panguipulli, Ia poalele Anzilor, 
unde muncitorii forestieri au 
trecut la lupta de guerilă. La 
aceste operațiuni participă avi
oane și elicoptere. Deși întreaga 
zonă a fost pusă sub controlul 
militar, numeroși adepți ai Uni
tății Populare au reușit să scape 
din încercuire, îndreptîndu-se 
spre frontiera cu Argentina, 
peste Anzii Cordilieri. Postul de 
radio național a anunțat că 50 
de persoane au fost arestate în 
momentul în care încercau să 
treacă frontiera cu Argentina, 
în sudul țării, alte 400 de per
soane au fost arestate în cursul 
perchezițiilor. O altă operațiune 
militară, la 600 km sud de San
tiago. s-a soldat cu arestarea al
tor 35 de susținători ai Unității 
Populare. Observatorii politici 
din Santiago de Chile, apre
ciază că menținerea prelungită a 
interdicțiilor de circulație sub 
„pedeapsa cu moartea" favori
zează execuțiile împotriva per
soanelor cu orientare de stingă.

• In anii de după cucerirea independenței 
Uganda a făcut mari eforturi pentru înlă
turarea moștenirii coloniale, pentru dez
voltarea și diversificarea economiei. în a- 
cest sens, au fost luate măsuri pentru pu
nerea mai accentuată în valoare a bogățiilor 
țării și trecerea sub controlul statului a unor 
importante sectoare de activitate pe plan 
economic în vederea creșterii gradului de 
independență economică. La începutul aces
tui an președintele Ugandei, generalul Idi 
Amin, a declarat, în cadrul unei întrevederi 
cu adjunctul înaltului comisar britanic de la 
Kampala că guvernul său a hotărît crearea 
unui comitet pentru evaluarea bunurilor ce
lor 500 de companii engleze care vor fi tre
cute sub controlul ugandez și al concerne

lor naționalizate în decembrie 1972. în luna 
martie s-a ordonat „afrîcanîzarea" imediată 
a majorității întreprinderilor și societăților 
economice și comerciale străine, cu excep
ția băncilor, iar o lună mai tîrziu a fost 
anunțată hotărîrea guvernului de a prelua 
plantațiile de ceai deținute de cetățenii bri
tanici. în luna mai, guvernul Ugandei a 
adoptat legea privind exproprierea imediată 
a tuturor societăților britanice care mai ac
ționează pe teritoriul țării.

• „Acțiunea africanizare" nu a venit pe 
neașteptate. Ea urmează „operațiunii ugan- 
dizare" lansată la 1 iunie 1970, odată cu in
trarea în vigoare a „naționalizării parțiale" 
cînd a început să se exercite cdntrolul asu
pra unora din cele mai importante sectoare 
ale economiei. Societățile din industria pre
lucrătoare. deținătorii de plantații, bănci, 
societăți de asigurare au fost obligați a- 
tunci să cedeze 60 la sută din acțiunile lor 
în mîinile statului.

Tot în cadrul acestui proces, singurul ziar 
de limbă engleză din Uganda „The Uganda 
Argus", aparținînd grupului de presă bri
tanic „Lonrho" a fost naționalizat. Cotidia
nul, cu un tiraj de 25 000 de exemplare a- 
pare sub titlul „The Voice of Uganda" și 
este editat de Ministerul ugandez al Infor
mațiilor.

• între Republica Socialistă România și 
Uganda s-au stabilit relații de prietenie 
care se dezvoltă continuu spre binele celor 
două popoare, al păcii și înțelegerii în lu
me.

Poporul și tineretul României socialiste 
cunoaște și apreciază eforturile pe care po
porul șl tineretul ugandez le face pentru 
consolidarea independenței sale economice 
și politice, pentru valorificarea resurselor 
naționale in scopul dezvoltării economice 
și sociale.

GH. SPRINȚEROIU

CAIRO 8 (Agerpres). — Un 
comunicat al comandamentului 
militar egiptean, difuzat luni de 
postul de radio Cairo, informea
ză că forțele egiptene au conti
nuat să traverseze Canalul de 
Suez și că, în urma atacurilor 
pe care le-au lansat împotriva 
forțelor israeliene, controlau în 
întregime malul răsăritean al 
Canalului, transmite agenția 
M.E.N. Comunicatul semnalează 
recuperarea unor sectoare inclu- 
zind partea estică a orașului 
Port Tewfik, El Chatt, Ismailia 
răsăriteană, zona de la sudul 
Lacurilor Amare și toată regiu
nea de la sud de Port Fouad. 
Se menționează că un mare nu
măr de militari israelieni au 
fost luați prizonieri și a fost 
capturată o importantă cantitate 
de echipament militar.

Potrivit comunicatului, avioa
ne israeliene au încercat, luni, 
să atace capetele de pod stabi
lite peste Canalul de Suez de 
către trupele egiptene, dar for
țele de apărare antiaeriană ale 
Egiptului le-au interceptat, do- 
borînd cinci aparate.

Postul de radio Cairo a anun
țat. de asemenea, că forțele de 
blindate egiptene au atins po
ziții avansate în Sinai, iar avia
ția egipteană a bombardat ma
siv, luni dimineața, aerodromu
rile israeliene de la Beir Tama- 
da și Meliss distrugînd la sol 
un număr de elicoptere. Alte 
atacuri au fost lansate asupra 
bateriilor de rachete ..Hawk‘:. 
instalațiilor radar, precum și 
asupra posturilor de comandă 
israeliene din nordul și centrul 
Sinaiului. în același timp, co
municatul egiptean a anunțat că 
forțele navale ale Egiptului își 
continuă misiunile de luptă în 
Marea Mediterană și Marea 
Roșie.

Potrivit declarației unui' pur
tător de cuvint militar din Cairo. 

DEZBATERILE DIN CADRUL 
ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Luni, Adunarea Generală a O.N.U. și-a întrerupt dezbaterile 
de politică generală pentru a permite reprezentanților R. A. Egipt 
și Siriei să-și facă cunoscute punctele de vedere ale guvernelor 
lor in legătură cu situația creată în Orientul Mijlociu. A luat 
cuvîntul, de asemenea, ministrul de externe israelian.

Primul care a urcat la tribună a fost ministrul de externe ad
junct al Siriei, Muhammad Zakaria Ismail, care, acuzînd Israe
lul de a fi avut inițiativa redeschiderii ostilităților, a afirmat că 
țara sa se află în legitimă apărare. Vorbitorul a declarat că Si
ria cere să se pună capăt ocupației israeliene, să fie respectate 
integritatea sa teritorială și dreptul Ia autodeterminare al po
porului palestinian.

Exercitîndu-și dreptul de replică, ministrul de externe israe
lian, Abba Eban, a atribuit Egiptului și Siriei vina pentru redes
chiderea conflictului. Eban a reafirmat că Israelul insistă pen
tru angajarea de negocieri în vederea determinării unor fron
tiere „sigure și recunoscute". EI a adăugat că îjt*  prezent trebuie 
oprite vărsările de singe.

• ÎN URMA HOTARÎRII pri
vind naționalizarea bunurilor 
din Irak ale societăților „Stan- 
dar Oil of New Jersey" și „Mo
bil Oii", la Bagdad a fost anun
țată constituirea unei comisii 
de experți pentru stabilirea in
demnizațiilor ce vor fi plătite 
de către statul irakian celor 
două companii. O altă comisie 
a fost însărcinată cu inventa
rierea exactă a bunurilor com
paniei „Bassorah Limited", ale 
cărei acțiuni erau deținute de 
societățile amintite.

După cum s-a mai anunțat, 
în decretul privind naționaliza
rea bunurilor societăților „Stan
dard Oil of New Jersey" și 
„Mobil Oii", care va intra in 
vigoare la 17 octombrie, se 
menționează că din indemniza
țiile ce vor fi plătite celor două 
companii vor fi scăzute taxele 
și impozitele revenind statului 
irakian.

In intervenția sa, ministrul de externe egiptean, Mohamed 
Hassan El-Zayyaf, a declarat că Egiptul a furnizat deja nume
roase exemple ale dorinței sale de a ajungi la o soluție pașnică, 
în special cooperînd cu ambasadorul Gunnar Jarring, reprezen
tantul special pentru Orientul Apropiat al secretarului general 
al O.N.U. Zayyat a apreciat că există o legătură indisolubilă 
între necesitatea retragerii forțelor israeliene din teritoriile o- 
cupate și încheierea stării de beligeranță în regiune. Ministrul 
egiptean a menționat că țara sa nu dorește, pentru moment, 
efectuarea de către Adunarea Generală a unui examen aprofun
dat al situației din Orientul Apropiat.

forțele egiptene au doborit, in 
decurs de trei zile, 63 avioane 
israeliene Și au distrus 112 
tancuri, provocînd inamicului 
pierderi grele în oameni și echi
pament de luptă.

DAMASC 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar si
rian a anunțat că trupele sirie
ne au continuat să înainteze în 
regiunea înălțimilor Golan, re- 
cuperînd cea mai mare parte a 
sectorului central al acestora, 
In urma unor lupte deosebit de 
violente — transmite agenția 
United Press International. El a 
anunțat, de asemenea, că for
mațiuni de avioane de asalt și 
bombardiere siriene au atacat, 
luni, posturi de comandă israe
liene situate în sectorul de nord 
al podișului Golan. îndeplinin- 
du-și cu succes misiunea.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt de la Damasc a pre
cizat că forțele siriene au res
pins contraatacurile lansate 
luni împotriva lor de către 
efectivele militare israeliene. în 
zona înălțimilor Golan, mențio
nînd că un mare număr de 
tancuri ale inamicului au fost 
distruse, iar comandantul unei 
companii de blindate israeliene 
a fost capturat. Totodată, el a 
informat că avioane israeliene 
au încercat să bombardeze trei 
aerodromuri Siriene, dar au fost 
interceptate de avioane de luptă 
siriene și de artileria antiaeria
nă care au provocat inamicului 
pierderi grele. Potrivit surselor 
militare siriene, 35 de avioane 
israeliene au fost distruse în 
cursul luptelor aeriene de luni, 
transmite agenția Reuter.

TEL AVIV 8 (Agerpres). 
Postul de radio Tel Aviv. ci
tat de agențiile Reuter si Fran
ce Pre’sse. a anuntat. că forțele 
israeliene atacă ne toate fron

turile. Potrivit postului de ra
dio. între unitățile de blindate 
israeliene. sprijinite de aviație, 
și cele egiptene au loc lupte 
violente în zona Canalului de 
Suez. Potrivit comandamentu
lui militar israelian. pontoanele 
construite de egipteni peste Ca
nalul de Suez au fost distruse, 
iar unele unități egiptene au 
fost respinse, transmit agen
țiile Associated Press si Reu
ter.

Un purtător de cuvînt mili
tar israelian. citat de agenția 
France Presse a anuntat că un 
mare număr de avioane egipte
ne au întreprins luni diminea
ța un raid deasupra Sinaiului, 
pentru a bombarda poziții is
raeliene. Potrivit surselor is
raeliene, 15 avioane egiptene 
au fost doborite luni dimineața 
în Sinai.

Pe de altă parte, un comu
nicat militar confirmă că avia
ția israeliană a reluat. luni, 
atacurile asupra forțelor sirie
ne din regiunea Golan. Potrivit 
unui purtător de cuvînt mili
tar. avioane israeliene au bom
bardat cinci aerodromuri siri
ene. provocînd pierderi grele.

Comandamentul israelian, ci
tat de agenția Reuter, mențio
nează că ..aproape toate trupele 
siriene de pe frontul de nord 
au fost respinse".

BAGDAD 8. (Agerpres). Din 
Bagdad, agențiile France Pres
se și Reuter informează că un 
purtător de cuvînt militar ira
kian a făcut cunoscută în mod 
oficial hotărîrea Irakului de a 
plasa trupele militare irakiene 
sub conducerea Comandamen
tului militar egipteano-sirian.

AMMAN 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar ior
danian a dat publicității, la 
Amman, un comunicat în care 
se arată că formații de avioane 
de luptă israeliene au Survolat 
luni spațiul aerian al Iordaniei. 
Se precizează, de asemenea, că 
dispozitivele de apărare Anti
aeriană iordaniene au intrat în 
acțiune, doborînd două avioane 
inamice.

BEIRUT 8 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că șase avioane de vinătoare 
israeliene, dintr-o formație 
care avea misiunea să bombar
deze pozițiile siriene din Golan, 
au survolat, luni, zona sud- 
estică a Libanului, In regiunea 
Arkoub.

Totodată, agenția Reuter in
formează, citind surse oficiale 
libaneze, că apărarea antiaeria
nă libaneză a deschis focul asu
pra unei formații de avioane 
israeliene care survola aeropor
tul internațional din Beirut, ră
mas deschis aviației civile.

Protest 
la Yokosuka 
împotriva prezentei 

portavionului american 
Midway

Duminică. în portul Yoko
suka, a avut loc o mare de
monstrație de protest împo
triva prezenței în apele 
teritoriale ale Japoniei a 
portavionului american „Mid
way". La chemarea partide
lor comunist, socialist și Ko- 
meito, precum și a unui 
număr de 15 organizații an
tirăzboinice. 30 000 de persoa
ne au participat la mitingul 
la care au luat cuvîntul 
Masashi Ishibashi, secretar 
general al P.S.J., Mitsuhiro 
Kaneko, vicepreședinte al 
secretariatului C.C. al P.C.J.. 
și Shinji Kohama. liderul 
deputaților Komeito din Ca
mera Reprezentanților, pre
cum și Makoto Ichikawa, 
președintele Sohyo. Vorbi
torii au subliniat că prezen
ța permanentă a unuia dintre 
cele mai mari portavioane 
din flota a 7-a a S.U.A. în 
portul Yokosuka, din apro
pierea capitalei nipone, con
tribuie la creșterea tensiunii 
în Extremul Orient.

CONFERINȚA DE PRESA 

A PREMIERULUI HEATH
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Luni după-amiază, în cadrul 
unei conferințe de presă radio
televizate, primul ministru bri
tanic. Edward Heath, a prezen
tat în detaliu propunerile pri
vind faza a treia a programului 
guvernamental antiinflaționist.

După cum se știe, acest pro
gram a fost inaugurat în noiem
brie anul trecut, cînd, în prima 
sa fază au fost „înghețate" pre
țurile, salariile, chiriile și divi- 
dentele. în cea de-a doua fază, 
intrată în vigoare în aprilie a.c., 
s-a impus doar o „creștere li
mitată a prețurilor și salariilor". 
Comentind rezultatul acestor 
două faze practic însemnind 
creșterea vertiginoasă a prețuri
lor produselor alimentare, 
săptămânalul „Tribune? scria : 
„Guvernul încearcă sa arun
ce întreaga povară a re
dresării economiei pe spa
tele celor ce muncesc". Și a-

ceasta cu atît mai mult cu cît 
profiturile monopolurilor nu au 
fost prea mult afectate.

Acum. în faza a treia, potrivit 
declarațiilor primului ministru, 
se ține seama de observațiile 
sindicatelor, și „se întărește con
trolul asupra prețurilor", în timp 
ce pentru salarii se promite doar 
o majorare „care să nu stimu
leze inflația". Șeful guvernului 
britanic a precizat că numai 
prețul laptelui nu va crește, în 
schimb prețurile celorlalte pro
duse alimentare vor marca ma
jorări. deoarece „alimentele și 
materiile prime s-au scumpit 
pretutindeni în lume". De ase
menea, premierul Heath a rele
vat că guvernul britanic va con
tinua eforturile în direcția dez
voltării producției, a creșterii 
productivității muncii și a mai 
bunei folosiri a forței de mun
că pentru a stimula exporturile

Conferința de la Londra
• LA 8 OCTOMBRIE, la Lon

dra. s-au deschis lucrările Con
ferinței internaționale pentru 
combaterea poluării apelor 
nurilor. mărilor si oceanelor, 
la care participă reprezentanți 
din numeroase țări, printre care 
si România.

Scopul conferinței, inițiată de 
Organizația Consultativă Ma
ritimă Interguvernamentală 
(I.M.C.O.). este să elaboreze o 
convenție internațională pentru 
prevenirea poluării apelor de 
către nave si un protocol de 
intervenție în marea liberă, in 
caz de pbluare. Ca președinte 
al conferinței a fost ales șeful 
delegației indiene, S. V. Bhave.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, a 
cerut Congresului să suprime 
amendamentul Byrd, care, invo- 
cînd motive de securitate, per
mite Statelor Unite să importe 
crom din Rhodesia, nerespectînd 
în acest fel rezoluțiile O.N.U. 
privind instituirea embargoului 
asupra produselor rhodesiene.

Intr-o scrisoare adresată sub
comisiei pentru afacerile ex
terne a Camerei Reprezentan
ților. Henry Kissinger arată că 
amendamentul Byrd, adoptat 
de Congres în 1971. nu este ne
cesar pentru securitatea State
lor Unite și nu aduce nici un 
avantaj economic real, avînd, 
totodată, consecințe nefavora
bile asupra relațiilor externe 
ale S.U.A.

Atentat eșuat
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VÎNT al guvernului cipriot 
a anunțat că duminică a 
avut loc un atentat, eșuat, la 
viața președintelui Makarios : 
patru bombe au explodat cu 
numai cîteva minute înainte 
de trecerea convoiului prezi
dențial pe o șosea din regiu
nea Famagusta.

Poliția a arestat o persoa
nă suspectă de a fi partici
pat la organizarea atentatu
lui.

• INTR-UN STUDIU al Orga
nizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.),

se arată că, în cursul lunii au
gust, prețurile produselor de 
consum au crescut în Statele 
Unite cu 1,8 la sută, față de 
0.2 la sută în luna iulie, în timp 
ce în Canada s-a înregistrat o 
creștere de 1,3 la sută a prețu
rilor, față de 0,9 la sută în iulie.

Convorbiri 
sovieto-japonez»

• LA KREMLIN au început, 
luni, convorbiri sovieto-japone
ze. Din partea sovietică parti
cipă Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe, iar din 
partea japoneză — Kakuei Ta

naka, primul ministru al Japo
niei, și Masayoshi Ohira, minis
trul afacerilor externe.

După cum relevă agenția 
TASS, au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
sovieto-japoneze și s-a procedat 
la un schimb de opinii în unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale.

• O DELEGAȚIE A COMI
TETULUI CHINEZ pentru pro
movarea comerțului exterior, 
condusă de Uan Yaotin, pre
ședintele comitetului, a făcut o 
vizită în Franța, unde a avut 
convorbiri cu privire la promo
varea relațiilor comerciale din
tre R. P. Chineză și Franța. A- 
genția China Nouă menționează 
că delegația chineză a fost pri
mită de Valery Giscard D’Es-

taing. ministrul economiei și 
finanțelor al Franței.

Realizări la Quang Tri
• NORMALIZAREA VIEȚII 

în provinciile eliberate ale 
Vietnamului de sud se înfăp
tuiește în ritm rapid, obținîn- 
du-se importante succese în di
verse domenii economice. în 
Quang Tri, pentru extinderea 
rețelei comerciale în sate și că
tune au fost înființate alte 82 
de magazine și centre comer
ciale. O serie de articole de 
larg consum, ca orez, sare, îm
brăcăminte, combustibil, săpun, 
articole de papetărie, sînt li
vrate în cantități care satisfac 
cerințele populației.
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