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Proletari din toate tarile, uniti-vă!

Au realizat planul pe primii trei ani ai cincinalului
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Telegrame adresate C. C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

• Trustul de Instalații și Automatizări București.
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al Trustului de 

Instalații și Automatizări București raportează că la 8 octombrie 
au realizat planul producției globale pe primii trei ani ai cinci
nalului.

Intr-o telegramă adresată cu acest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
se spune între altele : avansul creat asigură realizarea pină la 
finele anului a unei producții suplimentare în valoare de circa 
210 milioane lei, recuperarea rămînerilor în urmă la unele obiec
tive de investiții, ceea ce va permite punerea în funcțiune a 
capacităților de producție planificate în acest an și certitudinea 
îndeplinirii cincinalului’ în patru ani și jumătate așa cum ne-am 
angajat.
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• Institutul de proiectări Ilfov.
într-o altă telegramă trimisă tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, colectivul Institutului de proiectare Ilfov rapor
tează că la data de 1 octombrie a îndeplinit planul de proiectare 
pe primii trei ani ai cincinalului în proporție de 106,76 la sută.

Această realizare — se arată în telegramă — se datorește efor
turilor depuse de întregul nostru colectiv, în frunte cu comu
niștii, care, însuflețiți de prețioasele îndrumări și înflăcărată 
chemare adresată de Dumneavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, tuturor lucrătorilor din sectorul proiectare și construc
ții, au înțeles să răspundă prin fapte sarcinilor trasate de Con-
greșul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru ț 
îndeplinirea înainte de termen a actualului plan cincinal.
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FAPTE DIN ÎNTRECEREA UTECISTĂ
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Ce are de 
făcut un

COLEGII NOȘTRI^
DE GENERAȚIE .

consiliu al ele vifor?

In
zece
Coroian, se înscria la cursu
rile serale ale unui liceu din 
Dej. A terminat liceul cu 
medii foarte bune, deși mun
ca la Combinatul de hîrtie 

celuloză nu este ușoară, 
mai ales atunci cînd o faci 
cu convingere și seriozitate. 
După ce a obținut diplo
ma de maturitate, a simțit ne
voia să învețe mai mult, să 
cunoască mai bine tainele 
științei atît de îndrăgită de 
el, chimia. A plecat la Iași 
la facultate, sfătuit de to
varășii de muncă, deși o 
despărțire de cinci ani nu 
era ușoară nici pentru el, 
nici pentru ceilalți. A învă
țat cu pasiune și a terminat 
cursurile Institutului Poli
tehnic cu una dintre cele 
mal mari medii, fapt pentru

urmă cu mai bine de 
ani, un muncitor, Ion
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ne răspunde GHEORGHE BORZAN, 
elev, Liceul minier Baia Mare, vicepreședinte 
al consiliului elevilor din cadrul C.C. al U.T.C.

MENTELE"

ONORAM

MIHAELA COMAN
C. R. CONSTANTINESCU (Continuare tn pag. a U-a)
(Continuare în pag. a IV-a)

Și 
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de cercetare 
din București 
refuzat cerînd cu 
spre mirarea co- 

repartizare, Com-

pentru
legi, 
dus

DE PRESTIGIU
Aici, la întreprinderea meta

lurgică de mașini și utilaje mi
niere din Baia Mare, din zece 
salariați — șapte sînt uteciști. 
Cînd ne referim la ingineri, 
strungari și sudori, însă, pro
porția tinde să ajungă la... zece 
uteciști din zece salariați. Iar 
acest colectiv este chemat să a- 
sigure necesarul de utila-' 
je pentru unitățile miniere ale 
țării și poartă răspunderea rea
lizării unui însemnat volum de 
produse pentru export. Cu ce 
rezultate ? „Cu unele meritorii, 
ne intîmpină secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere, 
sudorul Ștefan Giurgiu. Și ne 
întrecem zilnic, continuă el, pen
tru mai mult, de o mai bună 
calitate și mai ieftin. Deviza 
noastră, a tuturor este însăși 
chemarea Biroului Comitetului 
Central al U.T.C. „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Obiectivele întrecerii sint con
crete nu numai pentru între
prindere sau pentru colectivele 
secțiilor, ci și pentru fiecare tî
năr. Lucrind la execuția unei 
piese sau a alteia, in fiecare di
mineață, cea 
a ordinului 
minimum cit 
ze in plus 
mentul lunii 
rații în valoare de 60 000 de lei 
peste sarcina de plan — să 
aibă garanția îndeplinirii. Totul 
sub un riguros autocontrol pri
vind economisirea de metal și 
scule, de energie electrică și e- 
lectrozi de sudură, de lacuri, 
vopsele și folosirea cit mai de
plină a celor 480 de minute.

în întrecerea utecistă de la 
I.M.M.U.M. Baia Mare, tinerii au 
conceput și declanșat unele deo
sebit de eficace acțiuni. „Cel 
din ’ ' >■ -j-
mai 
gă ; cei uin i 
bun — luptă 
este ' .. ___ ___
tei acțiuni a brigadierilor de pe 
Șantierul Național Salva-Vișeu, 
care adaptată condițiilor de fa
brică a condus la ridicarea pină 
'a. 99,1 la sută a procentului ce
lor care își depășesc zilnic sar
cinile de plan și la îmbunătăți
rea substanțială a indicelui de 
calitate. „în fiecare clipă mașina 
la care lucrezi trebuie să produ
că", „Să lucrăm o zi pe lună cu 
energie electrică economisită", 
„Rebuturi = zero", „Fiecare tî
năr să deprindă și cea de a doua 
meserie", „Fiecare specialist să 
realizeze inovații și raționali
zări cu o valoare echivalentă cu 
salariul unui an" — sînt alte 
inițiative uteciste declanșate in 
efervescenta întrecere pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor cincinalului. Prin 
comportare etică și profesiona
lă fac dovada înaltelor trăsături 
ale generației tinere muncitoare, 
a dăruirii, răspunderii și depli
nei integrări în efortul ce se de
pune pentru deplina înfăptuire a 
politicii partidului nostru.

Decupăm din ampla participa
re la efortul patriotic : „preve
derile cincinalului îndeplinite 
înainte de termen", chipurile cî- 
torva uteciști „ale căror fapte de 
muncă sint de excepție" • Iuliu 
Morarii, utecistul Iuliu Moraru 
este, la cei 26—27 de ani ai săi, 
inginer la serviciul proiectări și 
„cel mai activ inovator al în
treprinderii". Două îmbunătățiri 
aduse filtrului de vid și apara
tului de luat probe din tulbu
reală au permis reducerea cu 
5 tone a consumului de metal 
în cazul primului agregat și în
scrierea — celui de al doilea — 
în rindul celor mai reușite din 
lume. De altfel, cinci aparate de 
luat probe din tulbureală con
struite după proiectul ingine
rului Moraru au și fost contrac
tate de parteneri străini. • La 
planșeta alăturată lucrează in
ginerul Marcu Lobonțiu, un 
talentat proiectant și un pasio
nat al electronicii. în urma îm
bunătățirilor aduse de el trans
portoarelor cu plăci s-a înregis
trat o reducere cu zece procen
te a metalului prelucrat, iar 
prin participarea la conceperea 
și,, realizarea sistemului intern 
de pontaj a permis înregistra
rea unei economii ce depășește 
cifra de o sută de mii de lei • 
Intre sudori, utecistul Ghiocel 
Chipirling de la secția mecani
că este „omul de comparație 
cînd cineva vrea să sublinieze 
priceperea unui coleg". Cu toa-

te că abia a terminat cursu
rile de calificare, obținînd cate
goria întîi, el participă cu 
cele mai bune rezultate la exe
cutarea celor mai dificile su
duri. „E sudor de bază între cei 
cîteva sute de oameni ai arcu
lui electric", îl aprecia secreta
rul comitetului U.T.C. Tot între 
reușite se cere amintită și eco
nomia de peste o sută kilogra
me de electrozi obținută în nu
mai patru luni de activitate • 
Alexandru Mozer este autorul 
inițiativei fiecare tînăr să de
prindă și cea de a doua meserie. 
„La bază" lăcătuși mecanic, 
prin ucenicie la locul de mun
că a deprins și meseria de mon- 
tator de aparate, în vîrfurile de 
producție puțind participa unde 
este mai multă nevoie. ® Viorel 
Colceriu. Iosif Slibli, Gheorghe 
Mucaș, Ștefan Bores (calificat 
prin cursuri postliceale), Gavril 
Dracoș, Ban Mircea, și Ludovic 
Herman, alcătuiesc echipa de 
strungari, rabotori, frezori și 
convertiști care aplică princi-

piui autocontrolului la toate pie
sele executate ; atenția cu care 
lucrează permițîndu-le evitarea 
completă a rebuturilor. Ei sînt 
sufletul secției a treia „mașini 
unelte", cu cele 20 de procente 
depășire a planului la zi, acum 
aflată pe primul loc în întrece
rea socialistă ce se desfășoară 
în uzină.

...întreprinderea metalurgică 
de mașini și utilaje miniere, o 
unitate cu foarte mulți tineri, o 
unitate care raportează succese 
de prestigiu în întrecerea ,.pre
vederile cincinalului îndeplinite 
înainte de termen".

De îndată ce am pășit pra
gul fabricii de încălțăminte 
„Clujeana", am simțit atmos
fera de întrecere care animă 
întregul colectiv. La tot pasul 
ne-au întâmpinat afișe care 
ilustrează realizările și angaja
mentele celor ce muncesc aici. 
Astfel, numai în primele opt 
luni s-a înregistrat o depășire 
a planului valoric de 9 812 000 
lei, iar producția marfă a 
crescut cu 352 milioane lei. 
Să nu uităm că peste jumătate 
din salariații de aici sînt tineri 
sub 30 de ani și că entuzias
mul lor are efectul unui cata
lizator, angajamentul lor, al 
celor 4 000 de tineri comu
niști ai fabricii, a fost de patru 
milioane lei depășire

La ședința biroului consiliului elevilor din 
cadrul C.C. al U.T.C. n-am mai văzut nici o 
figură cunoscută. Numai Doina Ciofu, vice
președintă în existența de început a consiliului 
elevilor, acum studentă în anul II la medicină, 
a rămas ca om de legătură între foștii și actua
lii membri ai consiliului. Nefiresc nu este : 
uteciștii elevi au crescut, au părăsit școala ori 
sînt pe punctul de a o părăsi. Cei vechi au 
predat ștafeta, cei noi au preluat-o astă-vară, 
în tabăra de instruire. Așa se explică de ce la 
prima ședință din acest an școlar se aflau doar 
cei noi — începătorii.

— De ce anume te-ai ocu
pa, in primul rînd, dacă ai 
fi pus să decizi singur prio
rități în activitatea consiliu
lui ?

— De cei care fac primii 
pași în organizație. Pentru 
liceul nostru optează elevi 
de la oraș și de la sat. Cei 
mai mulți vin în anul î deja 
uteciști. Dar total nepregă
tiți pentru viața de organi
zație. Ne pierdem multă vre
me pină îi învățăm să nu

confunde adunarea generală 
cu ora de dirigenție, pe di
riginte cu secretarul U.T.C., 
statutul U.T.C. cu regula
mentul școlar, să trăiască o 
viață obștească nu numai 
una de elev. Un consiliu mu
nicipal al elevilor ar trebui 
să-și propună sprijinirea or
ganizațiilor U.T.C. din școlile 
generale pentru o bună in
troducere a pionierilor în 
viața organizației U.T.C. Fie
care membru al consiliului

sa aiba in răspundere o ase
menea școală și să o ajute 
nemijlocit, pentru că de ai?i 
utecistul pleacă cu plăcerea 
muncii de organizație.

Apoi învățătura, 
place ori nu, trebuie 
recunoaștem că ne-am 
bișnuit. să abuzăm de formu
le : „îi mobilizăm pe elevi la 
învățătură", „le dezvoltăm

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare in pag. a ll-a)

Marcu Lobonțiu, inginer me
canic I.M.M.U.M.-Baia

Mare

de a doua rubrică 
de lucru ii indică 
trebuie să realize- 
pentru ca angaja- 
respective — ope-

stingă ta obține rezultate 
slabe — ajută-I să te ajun- 
cel din dreapta ta e mai

L-r-i să-1 depășești", 
o relansare a mult aprecia-

Alergind pe imul către nicăieri
A dispărut micul-burghez ? „Vedeta" 

detronată la noi de pe podiumul atenției 
sociale, s-a „topit" definitiv odată cu a- 
murgul reputației ei ? Personajul clădit 
din vorbe culese de Ia marginea adevăru
lui și aliniate anume pentru sfruntata lui 
răstălmăcire, lipul cocoțat pe o movilă 
aurită de munca altora și dospită sub 
trindava lui insolență, s-a dizolvat fără 
urme in disprețul iscat de vremelnica sa 
apariție ?

„Există un unghi al privirii care deo
sebește ’ 
relative 
ceea ce 
crezi și 
aparțin _ ____ __
stein, cel care a plămădit în

valorilc umane reale de bogățiile 
și trecătoare. Portretul tău arată 
ești și nu ceea ce ai : ceea ce 
nu ceea ce posezi". Reflecțiile 
sculptorului danez Harald Isen- 

piatră și

DACĂ „TRUNCHIUL**
E PUTRED...

Gheorghe Chelaru zice că a 
muncit pină în ’68. Adică, des
tul pentru o viață de 49 de ani. 
De atunci cîștigâ fără să mun
cească. „Ce, cum, îmi dă cineva 
de pomană ?“ se revoltă. Bise
rica „Trei Ierarhi" e la doi pași 
de casa dumnealui : „Doar nu 
stau cu mina întinsă în fața ei..." 
N.u. stă în fața hotelului „Uni
rea" și nu cu mîna întinsă, ci 
cu ochiul atent și gura deschisă 
întru acostarea eventualilor a- 
matori de găzduire nocturnă pe 
termen scurt. Are o casă care 
zîmbește „dintr-o dungă" la 
Consiliul municipal Iași și în 
cele trei camere pe care le de
ține din bunăvoința acestui for, 
a instalat... cinci paturi ! Dispo
nibile : patru. Unul îl împarte 
Gheorghe Chelaru cu feciorul 
său Gheorghe, zis „Johnny asa-

bronz chipul unora din cei mai de seamă, 
oameni ai epocii. „Omenirea s-a schimbat 
— explică tot el — își dăruiește tot mai 
mult admirația nu posesorilor de bogății 
legendare, ci savanților și exploratorilor : 
de altfel, perioadele cînd figura celebră 
a societății a fost marele bogătaș sînt, în 
istorie, scurte ca secunda".

Micul burghez — apariție grotescă, dar 
autentică a trecutului și-a semănat retra
gerea de pe scena istoriei cu resturi din 
recuzita sa comportamentală. Plecarea lui 
spre nicăieri a scrijelit răutăcios în min
țile mai puțin apărate însemnele proprii 
mentalităților și concepțiilor sale de via
tă. a lăsat dire strîmbe de ghidaj în fe
lul de purtare și în crezurile celor inca
pabili ,să și le hotărască singuri. Războiul

sinul", atunci cînd acest „fioros** 
moștenitor nu se află in perioa
dă de detenție. ' "
doar eu nu fac ____ ___o__
Dacă cineva nu găsește loc la 
hotel, îl iau și-l culc la mine." 
„Cu cit ?“ ne interesăm. „50". 
Gheorghe Chelaru! plătește 172 
de lei chirie pe lună și ciștigă 
200 pe noapte. E firesc să se 
mire cînd îl întrebăm din ce 
trăiește : „Cazez, dom’le !"
Gheorghe Chelaru oferă ghinio
niștilor refuzați la hotel — sau 
celor dispuși să prefere sobrie
tății acestuia avantajele unui 
interior „intim" și mai puțin 
„controlat" o ambianță pavoa
zată de Johnny, în cel mai pur 
„stil" personal : pereții locuin
ței acordate de stat — transpiră 
sub poze deșucheate, din loc

„Să vedeți, 
nimic ilegal.

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Il-a)

A

împotriva lor este un act de necesară 
chirurgie socială : „Lupta fermă împo
triva concepțiilor retrograde din vechea 
societate, împotriva modului de viață 
burghez, eliberarea omului de tarele mo
rale ale trecutului, de consecințele gra
velor deformări spirituale produse de 
ideologia și comportamentul claselor ex
ploatatoare constituie o latură esențială 
a activității politice de educație socialis
tă a oamenilor din țara noastră" — 
sublinia secretarul general al partidului 
la Plenara din 3-5 noiembrie 1971. Se îm
plinesc doi ani de cînd această recoman
dare a fost rostită. Angajat în larga cam
panie de terapie morală, ziarul nostru îl 
consacră, tot ei, intervenția care urmează.

Am cercetat mai multe ma
nuale destinate învățămîntului 
mediu, oprindu-ne, în mod spe
cial, asupra volumului și calită
ții ilustrației lor. Incursiunea nu 
ne-a oferit, o spunem de la în
ceput, prea multe momente de 
satisfacție. Cu prea puține ex
cepții, și ele discutabile față de 
exigențele actuale în acest do
meniu, am înregistrat un mult 
prea mare număr de ilustrații 
mici, de dimensiunea unui tim
bru, meschin paginate, cel mai 
adesea nesemnificative în raport 
cu tema sau subiectul pe care 
aveau să le exemplifice. Pe 
deasupra, neglijent tipărite, 
„înecate", într-un cuvînt, ilizi
bile. Cu distanța, dintre repro
ducerile „Skira" și cele ale unui 
cotidian am putea măsura, de 
pildă, și distanța dintre repro
ducerile foto ale acestuia și cele 
din manualele școlare. Le în
chizi cu acută senzație de ce
nușiu, de stereotipie. Deschiși 
asupra unei țări frumoase, cu o 
natură strălucitoare, cu o geo
grafie despre care turiștii păs
trează amintiri de neșters, ochii 
copiilor noștri dau, in paginile 
manualelor pe care le răsfoiesc 
zilnic, de o lume cenușie, mono
tonă, plată. Ciudată și tristă si
tuație.

Cu aceste „poze" un copil se 
întîlnește o singură dată în via
ță și îi vor rămîne întipărite 
în memorie cele mai multe urî- 
te, neîngrijite, false chiar.

Se pot reproșa multe exe
cuției tipografice, mache- 
tatorilor. Se pot reproșa 

și mai multe însă modului cum 
este înțeleasă și mînuită ilustra
ția în transmiterea informației. 
Mă întreb în virtutea căror exi
gențe pedagogice și estetice au
tenticității și forței sugestive a 
documentelor fotografice le sînt 
preferate schița, desenul în pe
niță, și acestea, seci și inexpre
sive ? Manualele de zoologie,

(IMPORTANT DE DEȚINUȚI
ÎNCEPIblD DE SÂPTÂMÎNA VIITOAREA

SERIALELE „SCINTEII TINERETULUI"

A

• „Șahpe «„Valetul «„Corabiacu
de treflă66 11 pasageri"

de FLORIN GHEORGHIU
V _ _ _ _

de CHIRII TRICOUCI de ANGELO NICULESCU
y

botanică și biologie excelează în 
acest procedeu. Vrei să exem
plifici flora sau fauna țării ? 
Nimic mai simplu, o desenezi 
după fotografie ! Realizezi ast
fel o imagine sterilizată, „cu
rățită" prin stilizare, care dacă 
nu convinge și informează nu
anțat are cel puțin calitatea (!) 
de nu contrazice ceea ce mai 
știm din viață.

în aceste manuale toată na
tura pozează din profil. Grijă 
de a nu privi din față aspectele 
mai dezagreabile ale făpturilor 
naturii ? Hipopotamul e fălcos 
și indecent de obez, crocodilul 
feroce și grotesc, liliacul și pă
ianjenul, respingători. Desenul 
mai îndulcește aspectele igno
bile ale naturii, ferește un copil 
de duritatea unor contacte vi-

cate i s-au oferit posturi în 
institute 
proiectare 
Iași. Le-a 
insistență, 
misiei de 
bmatul de hîrtie și celuloză 
din Dej. ,,Acolo am crescut 
Și m-am format" a răspuns cu 
simplitate inginerul Coroian.

— îmi pare rău că nu 
puteți sta de vorbă chiar cu 
el, ne-a spus Eugen Cim- 
peanu, secretarul comitetului 
de partid al combinatului. 
Tocmai a plecat în concediu, 
altfel ați fi aflat direct po
vestea întoarcerii lui. L-am 
găsit într-o dimineață în fața 
secției unde lucrase înainte 
de plecarea la facultate. „Am 
cerut să lucrez tot aici, între 
tovarășii mei de muncă, mi-a 
spus. Vă rog să mă ajutați, 
sînt tare emoționat, 
că nu mi-am văzut colegii 
de ani de zile, le-am __
dorul. Și lor și combinatului. 
De-abia am așteptat să 
ajung, vedeți, nu mi-am luat 
nici o zi de vacanță. Aș fi 
venit mai devreme, dar numai 
ieri am primit repartizarea". 
Vorbea puțin gîtuit și in
sista să-l punem la curent 
cu noile procese tehnologice. 
Mai târziu l-au asaltat co
legii și întâlnirea a fost cu 
adevărat emoționantă: strân
gerile de mînă și îmbrățișa-
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AAntrenamentul i
pentru efort

de MIHAI STOIAN

într-o pauza, maistrul pe care venisem anume sâ-l cunosc, 
la Uzina de mașini grele, mi-a pus - direct — întrebarea :

- Și totuși, ce faci cu un tînâr care la 22, la 25 de ani, 
n-are gust pentru efort ?

Pe loc, cuvîntul „gust" asociat cu celălalt, „efort", mi-a 
sunat oarecum neașteptat. Reflectînd însă asupra semnifica
ției pe care îmbinarea celor două noțiuni o capătă, în prac
tica vieții de toate zilele, am înțeles deplin la ceea ce se 
referea maistrul de la U.M.G.B. Iar acum, la început de an 
școlar, precum și . într-o perioadă în care ne apropiem, cu 
pași mari, de încheierea unui an de muncă (după odihni
toarele concedii și după vacanță), chestiunea gustului pentru 
efort fizic și intelectual devine vitală.

„Antrenamentul" în vederea eforturilor pe care fiecare îl 
depune, fie în atelier, fie în sala de cursuri, oriunde, începe cu 
„gimnastica" voinței. Logic, un individ lipsit de voință, cu o 
voință slabă, este prost antrenat pentru efort. Dar poate fi 
antrenată voința, precum mușchii ? Poate fi I Exersarea vo
inței se dobîndește prin obișnuința de a-ți propune, întot
deauna, scopuri mai înalte decît cele pe care, de regulă, 
știi că le poți atinge : ceea ce duce la obișnuința de a-ți 
concentra energia mintală și fizică, în vederea „înfrîngerii" 
unor dificultăți pe care singur ți le-ai ridicat în cale, tocmai 
pentru a-ți proba și antrena voința, puterile, capacitatea.

Fiecare om, tînăr sau vîrstnic, nu depinde însă, exclusiv, de 
propria-i voință, fiind supus și voinței celorlalți - a maistru
lui. a profesorului, a părintelui, etc - și tocmai de aceea este 
important ca, atunci cînd îți propui un scop, să ai grijă ca 
acesta să coincidă cu țelul unic, al tuturor. Astfel, exercitarea 
propriei voințe nu va veni, deloc, în contradicție cu voința 
colectivității din care faci parte .așadar nu vor apărea dificul-

(Continuare în pag. a V-a)
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Căminele
muncitorești 1974“

— Prin numeroasele sale uni
tăți. Ministerul Industriei Ușoa
re se anunța Si in anul 19,4 c» 
un important constructor de 
cămine muncitorești. înainte 
de. » analiza modul în care 
este pregătita de pe acum con- 
«trucția de cămine pentru anul 
viilor, va rugăm să ne spuneți 
dacă angajamentele pe incest an 
vor fi sau nu respectate ?

— Măsurile luate de către 
M.I.U., centralele și întreprin
derile de resort asigură ca în
1973 fondurile alocate pentru 
cămine muncitorești să fie in
tegral realizate : la sfîrșitul 
anului nu se va înregistra' nici 
o rămînere in urmă. Mai mult : 
se va asigura realizarea unui 
volum suplimentar de lucrări, 
ceea ce va duce și Ia devansa
re» termenelor de punere în 
funcțiune a unor cămine ; 
exemple : căminele de la Fa
brica de sticlărie Bistrița, Fa
brica de utilaje și piese de 
schimb „Metalul Roșu’4 Cluj,, 
Fabrica de sticlărie Tur da.

— Care este efectivul cămi
nelor ee urmează a fi realizate 
in 1974 ?

— Varianta aprobată prevede 
executarea a 15 cămine totali- 
rind peste 2100 de locuri. 
Printre noile unități care vor 
beneficia de cămine se nu
mără : Filatura de bumbac 
— Cîmpulung Moldovenesc, 
Fabrica de tricotaje Paș
cani. T.U.I.U. Tirgu Mures, 
întreprinderea „Tehnometal44 
București, Fabrica de mătase 
„Victoria'4 — Iași. întreprinde
rile timișorene „Garofița". ..1 
Iunie*4 și „Modern41, etc.

— Căminele la care v-ați re
ferit vor fi construite din fon
duri centralizate : paralel însă, 
ministerul v-a acorda aproba
rea unor unități care au obținut 
rezultate valoroase să-si con- 
atruiaseă cămine din beneficiile 
realizate peste plan (cu alte cu
vinte. din fonduri necentrali
zate) ?

— M.I.U. va construi în 1974 
*i numeroase cămine din fon
duri necentralizate. Trebuie 
precizat însă un aspect : M.I.U. 
nu poate acorda întreprinderi
lor care doresc să-și construias
că cămine din beneficii proprii 
autorizația respectivă. decit 
atunci cînd acestea dispun, pe 
lingă fondurile propriu-zise, și 
de condiții concrete de reali
zare a obiectivului (pot asigura 
din timp amplasamentul, pro
iectul. angajamentul unei uni
tăți constructoare). Altminteri, 
chiar dacă aprobarea ar fi 
acordată, nu există garanția 
desfășurării în condiții cores
punzătoare a lucrărilor, se 
ajunge la întîrzieri și blocări.

— Trecînd acum la căminele 
e« urmează a fi realizate din 
fonduri centralizate, care sînt 
criteriile pe baza cărora sînt 
repartizate, în cursul anului 
viitor, fondurile de construcție ?

— Gradul de necesitate se 
află, evident, pe primul plan. 
In acest sens cele 15 cămine 
ce urmează a fi construite în
1974 rezolvă o serie de „ur
gent*". Celălalt criteriu, despre

Interviul nostru cu VIOREL OCICO, 
director adjunct al Direcției urmăririi investițiilor din Minis- 

ierul Industriei Ușoare

care am amintit și în cazul că
minelor ce vor fi realizate din 
fonduri necentralizate (a căror 
precizare nu o putem efectua 
însă decît la sfîrșitul . acestui 
an. în funcție de beneficiile 
obținute de diversele unități), 
este cel al asigurării condiții
lor concrete de realizare a con
strucției.

— In ce măsură MXTJ. își 
propune să acționeze, sprijinind 
unitățile, pentru ca proiectele 
anului 1974 să fie realizate 
condiții optime ?

— Vom asigura sprijin 
toată perioada desfășurării 
dărilor la toate obiectivele, 
oferind utilitățile de resort 
(apă. energie electrică, energie 
termică etc), sprijinind coope
rarea între unitate ?i diversele 
ministere care participă, direct 
sau indirect, fa realizarea con
strucției, asigurînd la nevoie 
constructorul sau organizarea 
executării în regie, realizind, 
prin delegații M.I.U., controlul 
permanent conform graficelor 
și planurilor de măsuri întoc
mite pe termene și responsabi
lități. Vom depune, de asemenea, 
un plus de efort pentru ca un 
număr cît mai mare de cămine 
sâ fie gata în termene 
vansînd durata prevăzută 
țial. în acest sens un aport 
substanțial sînt chemate 
acorde Consiliile populare 
cale și Consiliile populare
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___ T_ _______ . . Ju
dețene (n.n. observația confir
mă și o serie de aprecieri ale 
noastre referitoare la pasivita
tea de care, în cazul construc
ției de cămine din acest an, au 
dat din plin dovadă factorii 
amintiți Vrancea, Miercurea 
Ciuc, București. Alba etc), 
care, după unitățile beneficiare, 
poartă principala J
pentru asigurarea 
condiții concrete 
realizarea unui cămin, 
ple concrete

răspundere 
multiplelor 

care permit 
________ _L_. Exem
ple concrete (pe lingă cele 
amintite de dv.) în acest sens : 
aoortul deosebit adus de către 
Consiliile populare județene 
Bistrița Năsăud sau Cluj, lipsa 
de preocupare manifestată de 
către Consiliul popular Giur
giu, „datorită44 căreia — în po
fida eforturilor ministerului — 
căminul de la Fabrica „Dună
reană44 nu poate fi realizat în 
termenul prevăzut.

— Anumite dificultăți apar 
(și am semnalat acest lucru în
tr-o anchetă efectuată la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, direcția 
Fond Funciar) datorită alegerii 
incorecte a amplasamentelor vii
toarelor cămine, ceea ce deter
mină refuzul logic al M.A.I.A.A. 
de a acorda aviz de expropiere 
pentru terenul respectiv. Cum 
își propune M.I.U. să contribuie 
la eliminarea acestor situații ? 
Și o ultimă întrebare : legat de 
experiența dobîndită în con
strucția de cămine, M.I.U. pre

conizează pentru anul 1974, 
pentru ca lucrările să decurgă 
in condiții optime, măsuri spe
ciale ?

— Aspectul relevat este just: 
ministerul caută de aceea să-și 
sporească contribuția în a de
termina alegerea unui teren 
care să nu se afle în circuitul 
agricol ; în al doilea rînd — 
pentru a nu se mai înregistra 
la nivelul M.A.I.A.A. situații 
de genul celor amintite de dv., 
care produc, de regulă, mari 
întîrzieri în desfășurarea lucră
rilor — se aleg spații cît mai 
bine proportionate, cît mai eco
nomice. în cazurile în care, 
chiar în aceste condiții, avizele

de expropiere întlrzie să fie 
eliberate de către M.A.I.A.A., 
ministerul nostru se obligă să 
efectueze cele mai operative 
demersuri în acest sens. Dintre 
măsurile de „ultimă oră44 pe 
care ministerul intenționează 
să le aplice în realizarea obiec
tivelor pentru ’74 citez : organi
zarea și punerea la dispoziția 
unor unități beneficiare de că
mine, care întîmpină dificultăți 
în ceea ce privește asigurarea 
constructorului, de echipe de 
intervenție, formate din munci
tori calificați și necalificați, do
tarea cu număr superior de uti
laje de construcție de mare 
productivitate, un aport de 
coordonare și urmărire mai 
substanțial, mai operativ în te
ren, la diversele obiective, al 
delegațiilor M.I.U.

ANDREI BARSAN

Deunăzi am participat la, hai 
să-i zicem, o întîlnire care riEca 
poate să se transforme într-o 
lecție didactică în care unul (u- 
nii) vorbeau de la masa împodo
bită festiv și alții ascultau sau 
(se mai întîmplă) căscau, privind 
cu ostentație cadranul ceasului. 
Din fericire, lucrurile n-au de
curs așa și șansa de a participa 
efectiv Ia un colocviu pe o te
mă etică stringentă s-a datorat 
unui tinar. Dar, trebuie să pre
cizez de la capul locului că nu
mai de acest merit e vorba, alt
fel tînărul în cauză este prizo
nierul unor confuzii ce se hră
nesc reciproc și compun, în 
mintea acestuia, o viziune in
fantilă asupra vieții ; un fel de 
șotron în care sfînta întîmplare 
își dă mina cu cele mai bune 
intenții aflate însă într-un di
vorț declarat cu faptele.

Despre ce este vorba ? După 
ce ,a terminat liceul (presupun 
după felul în care încerca să se 
exprime și după logica sa pre
cară cu care se motiva, că no
tele nu prea i-au surîs în școală) 
a încercat să intre la facultate. A 
căzut. Pasager prin cîteva locuri 
de muncă pînă în următorul an, 
a mai încercat încă o dată și din 
nou norocul, spunea el. nu i-a 
zîmbit. Normal, după două in
succese, tînărul și-a pus pe bună 
dreptate întrebarea : ce e de 
făcut ? Paradoxal, a ajuns la 
o concluzie care, deși stranie, 
încă mai poate fi trecută cu 
vederea : a hotărît să trăiască 
încă un an de zile pe punga 
părinților și să încerce, pentru 
a treia oară consecutiv, o nouă 
șarjă la porțile facultății. „Dar 
dacă nu voi reuși și de data a- 
ceasta — ne-a întrebat ghinio
nistul candidat la inginerie — 
ce am să fac ?“ Și urmează 
niște ipoteze gingăvite, șovăiel
nice. Să se apuce de-o meserie 
cu care să-și cîștige existența 
și după aceea să dea examen 
la facultate să se facă inginer. 
Mă rog, așteaptă resemnat, pen
tru moment, și această ipoteză, 
dar de ce el să urmeze o cale

atît de complicată, sâ piardă atî- 
ta timp din moment ce majorita
tea studenților vin în amfitea
tru direct din băncile liceului? 
„Nu-i așa — se întoarce reto
ric spre noi — asta înseamnă 
să-ți pierzi timp prețios și eu 
n-am timp de pierdut, căci 
vreau să fiu om de știință*'. O 
asemenea finalitate e servită 
prompt de nemulțumitul nostru 
tînăr și de o logică aparent in
contestabilă.

în timpul liceului n-a scăpat 
nici o excursie în țară, n-a scă
pat nici un articol de ziar, este 
la curent cu toate înlesnirile care 
se fac, zi de zi, tinerilor. Știe, 
pe bună dreptate, că în anii

CE ARE DE FĂCUT 
UN CONSILIU AL ELEVILOR?

(Urmare din pag. I) 
răspunderea față de învățătură44. 
Asta este un obiectiv, dar cum 
anume procedăm, fiindcă la 
concretizare lucrurile se încurcă. 
Spunem noi că-i mobilizăm pe 
elevi la orele de meditații și 
consultații, că ne exprimăm de
zacordul cu cei care nu înva
ță, dar, în realitate, la con
sultații vin tot cei bine pregă
tiți, iar dezacordul^ ori opinia 
ne-o cam manifestăm la peri
oade fixe, coincizînd cu sfîrșitul 
de trimestre, de an, cind apar 
dovezile foarte certe ale ^neînțe
lesului față de învățătură — co
rigentele, repetenția. Cu mobili
zarea’făcuta la modul general nu 
ajungem nicăieri, doar_ la forma
lism, vorbim de învățămînt mo
dern. de cerințe noi față de 
elev, dar mai știm că sint destui 
acei colegi care nu se descurcă 
în propriul buget de timp, nu 
știu cum să se împartă între o- 
bligații și posibilități, sfirșind, 
nu rareori, să-și irosească tim
pul. Asta este o problemă de or
ganizație, deci a consiliului. O 
problemă este și aceea că tre
buie să învățăm să folosim sti
mulentele. să creăm o atmosferă 
de întrecere și la învățătură, să 
recompensăm uteciștii.

— Dacă secretarul participă 
1» consiliul pedagogic, ar trebui 
să afle acolo și asemenea aspec
te, cum să devină organizația 
colaborator apropiat al școlii în 
procesul instructiv și el, Ia rîn- 
du-i, să prezinte problemele i» 
fața activului U.T.C....

— Secretarul U.T.C. participă 
ori nu participă Ia consiliu —• 
lucrurile n-au fost puse peste 
tot la punct. Și mai este ceva ’. 
el nici nu știe prea bine cum 
să participe, nu l-a învățat ni
meni cum să se comporte acolo 
Este și asta o prioritate pentru 
activitatea unui consiliu : ridi
carea competenței secretarului 
ca reprezentant al organizației 
U.T.C. în consiliul pedagogic. 
Eu sînt secretar și știu pînă 
unde merge curajul nostru în 
fata profesorilor. Cred că, cei 
mai multi dintre noi, ridicăm 
In consilii — atunci cînd nu 
tăcem — probleme ale secreta
rului și nu cele ale colectivului 
de elevi. Sînt tare curios să 
cunosc secretarul acela care 
înainte de a merge în consiliu 
pedagogic își alcătuiește o listă 
de probleme și o discută în co
mitet. Care este acel comitet 
care într-o lună, prin toți mem
brii săi, și-a consultat colegii 
privitor la problemele care-i 
frfcmnnă ea elevi și ar dori șă 
fie puse în discuția consiliului ' 
referitor la ore, la manuale, la

relațiile lor cu profesorii. N-ar 
fi nici o obrăznicie. Colegii ni 
s-ar confesa nouă mai ușor, 
noi, în comitet, am judeca cît 
sint de reale și stringente lucru
rile. și le-am supune consiliului 
profesoral.

— Ce vă împiedică s-o faceți?
— V-am spus : neștiința, tea

ma de a nu greși. Fiecare crede 
că trebuie să participe la consi
liu, să spună acolo ce știe el, 
ori să tacă și să asculte, să no
teze. Mai este și un alt adevăr : 
că nici măcar noi. consiliul ele
vilor. n-avem un stil de lucru 
propriu, încă tatonăm. Consiliul 
trăiește mai mult prin plenare 
și din plenare în plenare. Ce 
bine ne-ar prinde, la nivel de 
municipiu, de pildă, să avem o 
zi a consiliului elevilor, să știm 
că în acea zi ne putem întilni 
într-un loc anume, că vom găsi 
pe cineva acolo, pe toți membrii, 
pe cei care au atunci de rezolvat 
o problemă, că putem discuta, 
schimba impresii. Simțim ne
voia unei ambianțe de lucru,

de sudură, de colaborare. De 
ce nu ne-am putea duce, cum 
procedează pionierii, sîmbătă și 
duminica în ospeție la un alt 
consiliu dintr-o altă localitate ? 
Ar fi și plăcut, ca într-o ex
cursie, și util, pentru că am 
putea cunoaște reciproc experi
ențe și inițiative deosebite.

— Ați avea timpul necesar 
pentru asta ?

— întotdeauna problema tim
pului, apare ca o scuză. Si
gur că n-avem mult timp, dar 
dacă ne place, ne interesează, 
ne găsim și timp. Or, nouă ne 
plac intîlnirile cu uteciști de 
la alte școli, să aflăm ce fac ei, 
cum procedează în anumite si
tuații. Dovadă sînt taberele de 
odihnă și instruire unde ne 
simțim atît de bine și învățăm 
atît de mult. Acum, să fim cin
stiți, consiliul elevilor nici mă
car nu este cunoscut de masa 
largă de uteciști, poate multi 
nu știu că există — știu cei 
din active. Trebuie schimbată 
această situație.
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Imagine turistică la „Obîrșia Lotrului"
Foto: PAVEL TAN JALA

el ar vrea să ajungă om de ști
ință — rezum eu acum opinia 
tinerilor — dar, nu se întreabă 
dacă are și calități de savani. 
Ba, mai mult, el nu admite sub 
nici un chip că trebuie să intre 
mereu în competiții cu alții, 
să-și pună la întrecere cu ceilalți 
dragostea de carte, voința de 
muncă, talentul. El știe că la noi 
tinerilor le sînt deschise toate 
porțile de afirmare în oriee 
profesie, dar nu știe că acest 
lucru presupune un efort perso
nal din ce în ce mai mare pen
tru a nu rămîne în urma 
gențelor mereu maî mari 
acestor profesii. El nu știa asia, 
dar nu numai din vina lui. Mai

exi- 
ale
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noștri, tinerii au asigurate toate 
condițiile de a se realiza. E 
ceva greșit aici ? Nicidecum. Ba, 
mai mult, în primele clase de 
liceu, diriginta le spunea că 
trebuie să ajungă (firește toți?’) 
oameni de știință. „Alunei — 
ne mai întreabă el nedumerit
— dacă trebuie să ajung om de 
știipță de ce nu sînt admis 13 
facultate ?“ Cu alte cuvinte, de 
ce nu i se semnează, pe baza bu
nelor intenții care-1 animă, o 
poliță în alb ?

Este ușor de 
trezită în sală 
unui viitor om
a călcat de două ori cu stîngul 
la examenul de admitere. Cîțiva 
tineri din sală, luînd cuvîntul, 
au lămurit repede chestiunea ;

închipuit reacția 
de spovedania 
de știință care

exact spus, în primul rînd — 
în ordine cronologică,- evident 
— nu din vina lui. Cînd umbla 
cu pachețelul cu mîncare 
grădiniță, mama i-a spus, 
bună seamă, 
ma inginer44.

Nu știu cit a înțeles atunci 
despre această profesie, dar, ne
îndoios, a reținut că acest lucru 
e un cadou, ca și trotineta, pe 
care mama i-o cumpără odraslei 
cînd a catadixit să treacă în „a 
treia44. Mai mult decit ații : de 
ce nimeni nu i-a explicat tină- 
rului de azi, copilului de odini
oară, încă de cînd a trecut pra
gul, pentru prima oară, al șco
lii că el a intrat în prima com
petiție, dintre nenumăratele, a 
vieții ? I s-a spus doar că va

la
. _ _ , de
,las’ că-1 face ma-

trebui să fie om de știință, î 
s-a spus că și cele mai frumoa
se vise la noi pot fi realități, 
dar nimeni nu i-a spus că so
cietatea noastră are nevoie nu 
de oameni care să viseze fru
mos în afara strădaniei conti
nue și a talentului, ci de oameni 
care știu și vor să se pregă
tească zi de zi, să aibă o gîn- 
dire îndrăzneață, ca visele lor 
cele mai frumoase să se înalțe 
pe lucruri sigure, pe certitudini, 
că a visa departe și a șchiopăta 
la carte este o tristă și — mai 
tîrziu — răzbunătoare infirmi
tate.

E limpede că această compe
tiție, competiția calității, în care 
victorioși sînt cei ce se dove
desc cei mai buni, mai 
cioși și mai pricepuți, 
ecuațiile aproximative, 
reușitei este : vreau să 
jitorul acestei profesii 
că mă simt (și voi munci 
continuare) mai bine pregătit 
decît alții pentru această pro
fesie. „Rețetă44 care, evident, 
nu se poate opri nici pe departe 
doar la enunțul acestei fru
moase intenții. Pentru că, să 
presupunem, rămînind la cazul 
pomenit aici, tînărul va reuși 
la al treilea examen de admite
re, ba, mai mult, va termina și 
facultatea. Dar dacă nu va în
țelege că facultatea nu este un 
hol frumos împodobit care duce 
la un soclu ce-și așteaptă sta
tuia, evident că va intra nepre
gătit în următoarea competiție, 
care începe o dată cu prima zi 
a noii profesii. Și, din nou evi
dent, va suferi rigorile între
cerii, rămînînd un neisprăvit, 
vor suferi consecințele grave 
atît locul său de muncă pe ca- 
re-1 va sluji șchiopătînd dar, 
în egală măsură destinul său 
individual.

Da, viața noastră e generoasă 
cu cei ce se străduiesc continuu 
și neîndurător de aspră cu 
amanții lenei și ai traiului pe 
nemuncite.

sîrguin- 
elimină 
Rețeta 

fiu slu- 
pentru 

in

VARTAN ARACHELIAN

Am mai spus-o și, 
dacă simțim nevoia 
s-o spunem încă o 
dată, este pentru mo
tivul că, în ciuda ru
găminților și avertis
mentelor noastre, mai 
primim încă, din 

ff cînd. în cînd, scrisori 
>S care vor să ne indu- 

că în eroare. Scrisori 
care, luînd în brațe 

țț principiile de adevăr 
? și dreptate care ne 

sînt scumpe tuturor, 
încearcă de fapt să le 
discrediteze, in nu-

ii mele unei strîmbe 
morale personale, cu

>1
>s de la adevăr și drep- 

taie. Una din aceste 
scrisori este și cea 

sS semnată de Eftimie 
55 Blidaru din Hune- 
ss doara. Autorul ei în- 
55 cerca să ne convingă, 
$> apelînd la fraze pă
ți tetice și la argumen- 

te aparent imbatabi
li le, că la depozitul de 
ii mobilă din Hunedoa- 

ra toți salariații fură 
I£ ca în codru și că el 

> este singurul om cins- 
tit de acolo. De bună

> credință, secția noas- 
< tră de scrisori a în- 
? treprins cercetările de 
\ rigoare, în urma că- 
? rora a
< stupoare, ca de fapt 

1/ tocmai
Y era cel

y sac, că el „a mai fost 
c condamnat pentru 
c furt din avutul ob- 
? ștesc și speculă" 
? că, dimpotrivă, sala- 
? riații învinuiți „își în- 
> deplinesc sarcinile în 
C mod conștiincios și 
( nu au avut niciodată 

I<< reelamații". Firesc, i 
?? s-au adus la cunoștin
ță ță rezultatele, cu ru- 
>> gămintea de a nu ne 
>> mai răpi altă dată 

timpul cu minciuni.

\\ Lucrurile nu
<< oprit însă aici.

am primit o
C scrisoare, din partea 
C aceluiași Blidaru, în 
t care reclamantul se 
c plîngea de data a- 
< ceasta de însăși co- 
? rectitudinea și since- 
> ritatea redactorilor

scopul de a mușama- 
liza propriile abateri

aflat, cu

reclamantul 
cu mița în

s-au 
led 

nouă

noștri. „M-am lămu
rit cu delegatul 
care l-ați trimis, 
acrie el. în loc 
vină la mine sau 
mă cheme la depozit 
pentru a sta de vorbă 
cu mine, a mers cu 
șeful de la depozitul 
de mobilă la restau
rantul „Dunărea” din 
Hunedoara și au con
sumat bere cu 7,50 
lei sticla". Spre sur
prinderea dv. poate, 
tovarășe Blidaru, tre
buie să vă spunem că 
n-a fost nici un dele
gat al ziarului la fața 
locului și deci, pen
tru acest motiv mă
car, n-a avut cum să 
bea bere cu șeful de
pozitului. Ancheta în
treprinsă de redacție 
a mers pe alte căi. 
Am solicitat sprijinul 
Miliției județului Hu
nedoara, care, după 
cercetările făcute de 
serviciul ei economic, 
ne-a trimis ră-spunsul 
pe care îl cunoașteți. 
Ea este aceea care 
ne-a comunicat că 
„sus-numitul, adică 
dv., a fost angajat ca 
muncitor necalificat la 
O.C.L. Produse in
dustriale, depozitul 
de mobilă, pînă la 
data de 2 mai a.c. 
cînd a fost mutat la 
depozitul de materia
le de construcții, pen
tru abateri în cadrul 
serviciului și atitudi
ne necuviincioasă 
față de cumpărătorii 
care nu-I recompen
sau cu anumite sume 
de bani la încărcatul 
și descărcatul garni
turilor de mobilă". 

'Sperăm că, dacă în 
redactorul sau „dele
gatul" nostru nu ați 
avut încredere, de co
rectitudinea cercetări
lor făcute de miliție 
nu vă mai puteți în
doi.

Reclamantul nos
tru începe însă, trep
tat, să creadă el în
suși în fanteziile in
vocate. Ajunge la un 
moment dat să spu
nă : „păcat că nu am 
avut un aparat de 
fotografiat ca să-i

pe

să
să

fotografiez pe amîn- 
doi cum își petreceau 
la restaurant". Sti
mate tovarășe Blida
ru, ne vedem siliți să 
vă spunem că v-ați 
făcut de rîs. Mai în- 
tîi în redacție, iar a- 
cum, odată cu apari
ția articolului, spe
răm că și în rindul 
celor ce vă cunosc. 
Nici nu merită altce
va o calomnie ații 
de sfruntată și nici 
nu se putea alege cu 
altceva o atitudine 
răuvoitoare, care a- 
runcă
munca 
cinstiți fără să fie 55 
măcar în cunoștință ? > 
de cauză. „Eu cred 55 
că dacă venea și cu 
mine (delegatul, adi-$t\ 
că) la o bere proas- >5 
pată nu eram pus în 
ziar", ziceți mai de- 
parte dv. iar asta 
pune capac la toate. 
Ca sa-ți închipui că 
poți corupe un om cu 55 
o halbă de bere, că-l „ 
poți convinge să sus- 55 
țină ceea ce îți con- 
vine ție, în ciuda or 55. 
căror probe și argu- vv- 
mente, ni se pare c«5? 
întrece chiar limitele 
bunei cuviințe. Este 55 
cea mai bună dopa- n 
dă, dacă mai era ne- 55 - 
voie de vreuna, ca și sv » 
celelalte afirmații sînt 55 -n 
făcute după același ii 
calapod, că cinstea și 55 
dreptatea de care 
vorbiți sînt numai un <<J 
paravan după care 55 ~ 
vreți să vă rezolvați 
interesele meschine. >5 
Ceea ce ne nedume- 
rește, totuși, este fap- SS 
tul că, deși știați de - 
la bun început că nu 55 
aveți dreptate, n-ați >> 
închipuit totuși că pu- \\ - 
teți face din paginile 55. o 
ziarului un apărător 
al unei cauze pierdu
te. Oare chiar ați 
crezut, intr-adevăr, 
una ca asta ? Dacă 
da, sperăm că răs
punsul acesta va va 
convinge definitiv că 
nu e posibil. Așa cum 
sperăm că îi va con
vinge pe toți cei ce 
încearcă să-și rezolve 
afacerile lor necinsti
te, azvîrlind în dreap
ta și în stingă eu în
vinuiri imaginare.

cu noroi in « ' 
unor oameni $)

în cunoștință

D. MATALĂ
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Baia Mare, la x<i. Foto: ȘTEFAN WEISS
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(Urmare din pag. 1)

în loc inscripții agramate în 
limbi străine avertizează asu
pra alesei, „culturi44 a autorului 
și printre ele, zgîriate, „parafele 
manuale ale aceluiași Johnny, 
„Poșta Johnny4 etc. Johnny 
căruia i se zice și asasinul și 
care e de fapt numai hoț și de 
această primă treaptă din „ca
riera44 vremelnic începută — 
acum are 19 ani —- se leagă de
sele lui absențe de sub acoperi
șul părintesc. „Acum ce face ?“ 
ne interesăm la părintele său. 
„Vine cu gașca lui și joacă po
cher și fac și alte prostii44, ni-1 
denunță prompt acesta. Nu am 
avut timp să ripostăm : o rudă, 
apărută prin surprindere în „lo- 
cuința-hotel44 a riscat, auzindu-1 
o... vorbă bătrînească : „Așchia 
nu sare departe de trunchi44. 
„Sîntem certați44 ne-a explicat 
apoi Gheorghe Chelaru. De 
fapt, pare-se că dintr-o vreme 
— mai exact de cînd Gheorghe 
Chelaru s-a hotărît să se lase 
de treabă — conflictele de fa
milie se țin lanț : soția l-a pă
răsit, luînd cu sine cele două 
fiice, unul din fii a piecat și el, 
găsind Împreună cu surorile 
sale, dar fără tatăl „amfitrion* 
de ocazie, un drum drept și 
cinstit. Gheorghe Chelaru a ră
mas să-și plimbe. împreună cu 
fiul *ău Johnny, „norocul* da

la ușa hotelului „Unirea44 pînă 
la casa transformată în „popas 
turistic44. „Aveți voie ?“. >.Eu am 
avut contractul nr. 1 cu O.N.T-'4 
— ne informează, scurt. La fel 
de „scurt44, dar contradictoriu e 
răspunsul ofițerului de miliție 
care ne-a însoțit la locuința cu 
pricina : „contractul i s-a des
făcut după cîteva luni, pentru

PORTRETUL—ROBOT 
AL NEMUNCII

Eludează legile drepte ale 
muncii. Improvizația se substi
tuie răspunsului temeinic și 
competent la efort, stimulată de 
n singură și inflexibilă obsesie : 
să IAU, fără să DAU. Scopul 
sărac al existenței e pitulat tot 
acolo, între oasele subțiri ale

ar fi putut cu cîtva timp In 
urmă să întîlnească un „coleg*4 
într-ale dubioaselor învîrteli și 
furtișaguri : Aurel Hristu, ma- 
trițer, de loc din Florești, jud. 
Prahova. Acesta a fost depistat 
de cei în drept să-1 întrebe ce 
conține portbagajul autoturis
mului proprietate personală, în 
timp ce transporta 13 aparate de 
radio, sustrase cu facturi false

tul fiscal a ridicat de Ia bancă 
15 000 de lei, salariile cadrelor 
didactice ale satului și-a tupilat 
noaptea obrazul de coleg al în
vățătorilor și profesorilor de la 
școala respectivă sub o mască 
neagră, și-a agățat la brîu un 
c.uțit și a purces să prade casa 
de bani. N-a reușit să se îm
bogățească din banii munciți de 
alții, dar a izbutit să rănească

Aler^ind pe drumul către nicăieri
furturi din bagajele oaspeților44, 
Gheorghe Chelaru se mulțumeș
te să adopte o figură de om re
semnat, dar nu... protestează 1

în anul 1973, în inima .unuia 
dintre cele mai mari orașe ale 
țării se prelinge pe lîrigă efor
tul demn și cîștigul legal o pe
reche descinsă parcă, din come
diile lui Caragiale. Tată și fiu, 
împărțind nu numai odihna noc
turnă, ci și optica asigurării ei. 
Tată și fiu. disputindu-$i fără 
să știe instabila țintă a banului 
nemuncit, tată și fiu. comple- 
tîndu-se întru desăvîrșirea unui 
profil moral de cea maî stranie 
și inacceptabilă memorie.

podului durat de la o zi la alta. 
Concesia față de alții — e mij
loc de înaintare. Cea față de 
sine-subințeleasă procedură de 
trai. Viața e „pipăită44 doar în 
blîndele ei reliefuri, obstacolele 
colțuroase sînt delicat evitate 
prin viraje abile.

Acesta ar fi „portretul-robot44 
al celor dispuși să „plagieze44 
cea mai jalnică figură a impos
turii sociale, luînd totul fără să 
dea nimic. Amestec de egoism și 
rudimente de gîndire. camuflaj 
gros al unor tare demult aban
donate.
. Gheorghe Chelaru e speculant 
de paturi. Fiul său — hoț și 
cartofor.

Pe partea carosabilă a șoselei 
care merge șpre Rimnicu Vilcea

de la întreprinderea „Electro
nica'4.

Constantin Petrea avea 22 de 
ani și era secretar la Școala 
generală din comuna Vutcani, 
județul Vaslui. Știind că agen

grav paznicul care a cutezat să 
i se opună.

Ei — persoanele pe care am 
avut neplăcerea să vi le pre
zentăm „m acțiune44 — n-au în
fruntat legea „din disperare44 și 
nici n-au devenit „victimele44 ei

constrînși de împrejurări. 
Gheorghe Chelaru fusese mun
citor la C.F.R. : Aurel Hristu — 
matrițer : Constantin Petrea — 
funcționar. Un timp au încre
dințat buzunarului atît cit era 
firesc să încapă în el. judecind 
după capacitatea și silința fie
căruia. Pentru ca — dintr-o dată 
să se lase ispitiți de tentația de 
a-și burduși punga PE LOC și 
PRIN NEMUNCÂ. „Cine nu 
riscă, nu cîștigă44 îmi explica, 
cu un cinism vecin cu incon
știența fostul secretar de școală, 
în viziunea acestor amatori de 
pungășii, risc înseamnă saltul 
spre înapoi, spre mîzga care 
putrezește Ia marginea cinstei. 
Uitînd că, oricît de „abilă44 ar fi 
abdicarea de la traiul corect ea 
are șanse de ocrotită ignorare — 
doar intr-o lume care o acceptă 
printre coordonatele ei. O lume 
moartă definitiv, în ce ne pri
vește.

„Trebuie să luăm din trecut focul, nu cenușa44 
spunea undeva Jean Jaures. Se întîmplă insa 
ca printre cei mulți care au ales arderea, idea
lurile demne de a se numi așa, să se rătă
cească și unii care s-au poticnit in reziduurile 
rămase de pe urma ei. Pentru aceștia aspirația 
înseamnă NUMAI confort, iar reușita — un cuib 
călduț, dai’ lînced departe de calea dreaptă a 
efortului. Sint reeditări maî mici sau mai mari, 
mai mult sau mai puțin fidele ale unui personaj

eșuat prin inconsistența trăirilor și micimea 
idealului, incercînd să-i prelungească prezența 
intr-un climat care îl refuză prin însăși defini
ția și dimensiunile sale. O fărîmă de luciditate 
ar fi de ajuns să-i convingă de eșecul inevita
bil și lamentabil al unor asemenea tentative. 
Un dram de bun simț, i-ar opri din inconștien
ta goană spre înapoi, prin hățișurile unui tra
seu populat de himere, mincinos și periculos, ca 
orice drum care nu duce nicăieri.

rile au spus mai mult de
cît cuvintele și. astfel rein
tegrarea în colectiv s-a făcut, 
firesc, fără greutăți. S-a 
nimerit tocmai într-o perioa
dă foarte dificilă, punerea în 
funcțiune a etapei a doua, 
adică dublarea capacității sec
ției „celuloză". Deși de-abia 
sosit în combinat, a lucrat cot 
la cot cu 
montarea 
mas aici 
șir, fără 
oboseală 
chiar mai glumeau pe seama 
lui • „Ehei, inginerul Coro- 
ian se hrănește... montînd T* 
Ce apă-vie o fi găsit el în 
mașinile alea ? Tâmbea și-și< 
vedea de treabă. A făcut fi
nele modificări care au adus 
serioase înlesniri și s-a pu
tut vedea în ele atît ochiul 
inginerului cît și ' experiența 
muncitorului. Cînd au înce
put probele tehnologice, gri
ja pentru utilaje și exigența 
lui au devenit proverbiale. 
„Nu le putem lăsa la voia 
întîmplării, ne spunea, doar 
au costat atît de mult și cu 
toții știm cit de greu au fost 
procurate. — ’ - 
învățăm să 
decît sînt 
pentru asta 
cerem".

Acum a 
diu. Dar n-are răbdare nici 
acolo. Zilele trecute am pri
mit o vedere în care ne spu
ne că e timp frumos, dar 
plictisit stînd degeaba așa 
că... trebuie să sosească!

Din zîmbetul larg al se
cretarului de partid des
coperim mîndria întregului co
lectiv de a fi format un OM.

„veteranii" noștri la 
utilajelor și a ră- 
zile și nopți în 

să se gîndească la 
sau la foame. Unii • ■■■

IUI

en

Trebuie să le 
ne dea mai mult 
ele obișnuite, dar 
să știm să le-o

plecat în conce-

s-a
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IN FIECARE ZI, PE ClMPII Șl PE DEALURI,
RITM RECORD LA TOATE LUCRĂRILE!

v \  . . .....

Absente nemotivate
Ia apelul campaniei

TINERII IȘI
FAC DATORIA

agricole...
Cînd am poposit pe meleagu

rile județului Botoșani mai erau 
cîteva zile pînă la terminarea e- 
pooii optime de insămințare a 
păroaselor. In întreg județul se 
înșămînțase cu griu 70 la suta 
din suprafața planificată.. Lu
crările de recoltare erau și ele 
% dimineață cu soare anunțind 
pentru ziua ce începea vreme 
călduroasă, propice unei munci 
cu maxim randament. Pentru 
cooperatorii din Bucecea ea a- 
vea să fie la fel ca oricare altă 
zi. de campanie. O zi folosită din 
plin. Cooperatorii și mecaniza
torii participau cu toate forțele 
lav'muncile cimpului. Pe tînăra 
ingineră Alexandrina Belțic și 
pd'«șeftil- sedției S.M.A. Nîcolae 
Chiriac. i-am găsit, firește, tot la 
cimp, în toiul unui dialog de 
speciei tate pe o tarla unde se 
arase toată noaptea pină spre 
ziuă- Acum cele 90 de hectare e- 
rau străbătute de aceleași trac
toare. in număr de șase, care 
disfcuiau. , „ . ,

„încă un, d.ișc sau doua, pma. 
seăra terminăm semănatul. E 
dr6pt. ne-a ajutat și ploaia de 
ieri, ne spune tovarășa ingi
neră. Mai avem de arat doar o. 
tarla de 30 de hectare șt înche
iem această lucrare pe întreaga 
suprafață prevăzută. Tovarășul 
Giriac are niște băieți unul și u- 
nuT*.

Tractoarele treceau prin fața 
noastră duduind, răscolind cu 
hărnicie pămintul. Fiecare dintre 
acești tineri e stăpin pe volan 
și pe meseria sa. Nici unul din
tre. cei 18 mecanizatori ai sec
ției S.M.A. Rucecea n-a depășit 
vîrsta de 30 de ani. Cei mai 
buni dintre ei se numesc :: Ion 
Barbălată. Dan Barbosu, Gheoi- 
ghe Crețu, Ioan Lungu, Petru 
Nichifor, Gheorghe Alupăneașa, 
Mihai Cojocelu. Florin Paiu, 
Gheorghe Pintilie —- jjytmul 
dintre ei deținind titlul de me
canizator de onoare pe secție și 
pe'S.M.A.. titlu ce se acordă tri
mestrial de către comitetul 
U.T.C.

E, desigur, greu de redat în 
cităva rinduri atmosfera unei 
zile de campanie pe terenurile 
unei cooperative agricole ce ob
ține an de an producții demne 
de laudă. Citeva cifre și rezul
tate pot fi însă lămuritoare. La 
data cînd am fost acolo ritmul 
însâmințării griului permitea un 
pronostic favorabil : terminarea 
acestei lucrări înainte de terme
nul planificat. Insămințatul or
zului se încheiase, culesul sfe
clei furajere, al porumbului, al 
griului de asemenea fusese in- 
"'Trăită parte, la C.A.P. din 
Cindești de pildă, localitate afla
tă la vreo 30 de ltm depărtare — 
lucrurile se petreceau exact in
vers. Cu toate că sătenii se aflau 
în marea lor majoritate la lucru, 
si asta zi de zi incă de la înce
putul campaniei, lucrările se 
desfășurau anevoios. Din cele 
790 de hectare planificate pentru 
în ămințări se araseră abia 135, 
iar Lite 171 fuseseră doar elibe
rate în vederea arăturilor. Cit 
despre porumb, recoltatul nici 
nu începuse. Cei pe care-i cău
tam lipseau însă din motive per
sonale. Inginerul agronom și 
președintele nu erau de găsit la 
nici unul dintre punctele de 
lucru. Cel dinții plecase încă de 
dimineață din comună fără a 
da cel puțin indicațiile de lu
cru necesare, iar președintele 
stătea acasă de vreo cîteva zile, 
urmînd să lipsească pină la 
sfirșitul săptăminii cînd trebuia 
să aibă loc nunta fiului său, 
nuntă cu a cărui pregătire se

ocupase ; desigur, în tot acest 
timp. Renunțind a mai comen
ta lipsa de răspundere a ingi
nerului Oliviu Moldovan și a 
președintelui Octav Cosmîncă. 
ne vom mulțumi doar a face o 
paranteză : și inginera de la 
C.A.P. Bucecea urma să se că
sătorească peste citeva zile, 
insă aceasta n-a împiedicat-o 
să-și găsească timpul necesar 
rezolvării obligațiilor profesio
nale sporite, după cum bine se 
știe, in perioada campaniei.

Dar ce se întîmpla la acea 
oră (trecuse deja de prinz) pe 
ogoarele cooperativei din Cin- 
dești ? Șase sau șapte tractoare 
plus două combine stăteau și nu 
din vina mecanizatorilor, ci fi- 
ințlcă acolo nu avea cine să 
organizeze munca. Brigadierii 
erau cam dezorientați, neștiind 
încotro să dirijeze tractoarele, 
nu erau nici destule semănă
tori, nici suficiente cantități de 
sămință. In stilul acesta se „lu
cra" deci, pe două tarlale. Pe 
prima, însumînd 23 de hectare, 
insămînțările trebuiau să fie 

. terminate încă din ziua prece
dentă, zi în care se realizaseră 
doar 9 hectare, iar pină in după- 
amiaza despre care vă vorbim 
se însămințaseră abia 12 hecta-

re (12 hectare cu 4 semănători 
intr-o zi și jumătate). Pe ce-a 
de-a doua tarla (de 34 de hec
tare) ce ar fi trebuit însămîn- 
țat.ă în întregime 
umblaseră 
tractoarele 
neștiind ce să facă 
dintre ele n-aveau 
nători — pină cînd directorul 
Agrosemului, aflat în trecere, 
pe acolo, s-a apropiat de 
mecanizatori și le-a dat în sfîr- 
șit indicațiile necesare (?.’) Lu- 
crindu-se intr-un asemenea ritm 
pină în seară au putut fi însă- 
mințate abia 23 de hectare din 
cele aproape 50 planificate.

La această deloc onorabilă 
stare de lucruri, expresie a 
lipsei de răspundere din partea 
conducerii cooperativei agricole 
s-ar mai putea adăuga faptul 
că înainte cu cîteva zile fusese 
însămînțată o cantitate aprecia
bilă de griu netratat, sau că la 
aceiași C.A.P. zăceau sub cerul 
liber supuse deprecierii, însem
nate cantități de superfosfat.

Din lungul șir al neglijențelor 
ne-am rezumat a le nota doar 
pe acestea. Faptele și cifrele 
vorbesc de la sine.

ELENA NESTOR

toată 
încolo

în acea zi, 
dimineața 
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— două 
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Tot căutîndu-1 pe președin
tele cooperativei agricole de 
producție din Țibucani, ju
dețul Neamț. Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Maftei, 
am străbătut practic toate 
sectoarele de producție, a- 
proape toate fermele și bri
găzile. Pretutindeni oameni, 
mulți oameni preocupați, cu
prinși de febra treburilor aL 
căror sfîrșit îl grăbeau. Prin
tre ei peste o sută sînt ute- 
ciști. Dumitru Olariu, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C., care ne însoțește, de 
fiecare dată cînd ajungem în 
cîte un punct de lucru ține 
să ne prezinte neapărat pe 
cei mai harnici, pe cei mai 
pricepuți. Facem astfel cu
noștință, mai întîi. cu Vasile 
Ambrosă. Ecaterina Băluț, 
loan Ichim. Axinia Măncu- 
ță, Constantin Băluț, care 
culeg mere și prune în fer
ma pomicolă. Fiecare măr e 
pus cu grijă în lădițe, „ca să 
nu se lovească ; nu se mai 
conservă bine, pierdem la 
calitate, pierdem bani“ — îmi 
explică Ecaterina Băluț. Se 
gindește economic, se acțio
nează faptic în consecință, 
operativ și cu atentie spo
rită. în tarlalele unde se re
colta ceapa — o desfășurare 
impresionantă de forțe. Sute 
de oameni, aplecați, scoteau 
cu dexteritate bulbii și îi a- 
șezau in grămezi simetrice. 
„Sîntem în plin vîrf de re
coltat la ceapă — ni se spu
ne. Acum e bătălia cea ma
re. Nu trebuie să ne apuce

ploile, altfel pierdem. Și cum 
la noi ceapa e de bază...“ La 
fiecare hectar s-au obținut 
între 16 000 și 17 000 kilogra
me de ceapă. Un tren cu 80 
de vagoane poate fi umplut 
cu ceapă. (Numai că cei de 
la I.L.F. mai întîrzie cîte- 
odată cu preluarea cantități
lor recoltate. De aceea, tova
rășul Maftei s-a dus la bas
culă. să impulsioneze cîntă- 
rirea și expedierea autoca
mioanelor încărcate). In 
drum, ne oprim și pe la cei 
care recoltau cartofii, altă 
cultură importantă a țibuca- 
nilor. Două zile mai erau ne
cesare pentru a. se pune punct 
la acest capitol.

Nici mecanizatorilor nu le 
trebuia mai mult pentru a în
cheia de semănat 500 de hec
tare cu grîu și secară. Cu 
restul de 150 hectare trebuie 
să se mai întîrzie puțin, pen
tru că grîul urmează după 
porumb, și aici știuleții se 
coc mai tîrziu decît în alte 
părți de țară. Dar Dumi
tru Chisanovici, Constantin 
Munteanu sau Dumitru Tă- 
taru și colegii lor vor lucra, 
fără îndoială, la fel de repe
de și bine ca pînă acum în
cît lichidarea restanței la 
semănat nu va fi o proble
mă.

...Tinerii de la Țibucani își 
fac, în fierbințile zile de 
campanie, datoria așa cum o 
cer obștea cooperativei, țara.

OCTAVIAN MILEA

slm biwe iigumili u himdmm?
FOTO-ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI"

dreptul scandalos să 
constați că zeci 
hectare, lucrate 
migală timp de un an 
de zile, sint abando
nate tocmai cînd tre
buie să li se strîngă 
belșugul, dar situații 
de acest fel întîlnești 
frecvent.

La C.A.P. Ilia, de 
pildă, am găsit mari 
suprafețe cultivate cu 
legume de pe care 
pînă la acea oră nu 
se strînsese nici mă
car un singur ardei. 
Castraveții, neculeșt 
la timp, au crescut și 
s-au îngălbenit ase
menea dovlecilor. La 
ferma Deva a I.A.S. 
Mintia, castraveciorii 
după care gospodine
le ar fi în stare să

Nu este un secret 
că acum, în miezul 
anotimpului de aur, 
locuitorii județului 
Hunedoara nu găsesc 
pe piață în cantități 
suficiente legumele 
de care au nevoie. 
Roșii nu se vînd în 
fiecare zi, castraveți' 
au dispărut aproape 
total din magazine 
iar vinetele, ardeii și 
gogoșarii pot fi pro
curați cu destulă 
greutate. Factorii răs
punzători explică si
tuația prin aceea ca 
Hunedoara își aduce 
legumele necesare din 
alte județe. „Și cînd 
ești la cheremul al
tuia — argumentează 
ei — nu poți avea 
pretenții".

Este un mod de a aștepte ore yz șir la 
te ascunde după de
get. E drept că hune- 
dorenii consumă ro
șii din Dobrogea, ar
dei din Banat, castra
veți din Oltenia și 
altele dar nu pentru 
că aceste legume n-ar 
crește și pe meleagu
rile lor, ci pentru că 
sînt cultivate pe su
prafețe insuficiente 
(despre proasta am
plasare a Culturilor a- 
gricole în acest județ 
s-a mai scris... dar 
fără succes!), iar cele 
cultivate nu sînt re
coltate la timp sau 
chiar deloc. Este de-a

de 
cu

magazine, s-au făcut 
„o apă și-un pămînt" 
pentru că nu i-a adu-r 
nat nimeni. Fiind 
culeși după căderea 
brumei. gogoșarii 
s-au deteriorat și ei 
încît cu greu mai pot 
fi folosiți la ceva. In
ginerul Sanda Du- 
mitrașcu, șefa fermei, 
nu se arată de loc în
tristată. „Ce să-i faci, 
așa e agricultura!“ 
se scuză, arătind spre 
tarlaua cu tomate 
care nici ea n-a dat 
nimic 
pentru 
sint de-o

în acest an 
că... roșiile 

șchioapă

iar buruienile 
ajuns de-un stat de 
om. Pentru a-și 
peri indolența, 
de răspundere, 
ducătorii multor 
tați agricole au 
coperit un cuvînt ma
gic în dosul căruia se 
ascund. Dacă plouă 
odată mai zdravăn se 
cheamă că terenul a 
fost „calamitat" și, 
deci, abandonat (sînt 
sute de hectare de a- 
cest fel în județul 
Hunedoara) cînd, de 
fapt, nu ploile sînt 
de vină ci acei care 
nu lucrează pămintul 
cum trebuie. La 
C.A.P. Orăștie bruma 
a găsit în cimp canti
tăți mari de ardei și 
gogoșari pe care le-a 
distrus. Vizitînd fer
ma legumicolă Sime
ria Veche a I.A.S. Si
meria am rămas ne
dumeriți văzînd că 
elevii care au venit 
în ajutorul fermieru
lui nu sînt folosiți la 
recoltatul gogoșarilor 
și ardeilor, dijmuiți 
serios de brumă, ci 
a... morcovilor care 
pot sta în pămînt 
încă mult și bine. Se 
așteaptă, oare, înghe
țul pentru a se „re
zolva" definitiv pro
blema culesului la 
legume ?

Chiar și acolo unde, 
de bine de rău, se

I

$
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Acești gogoșari de la Simeria Veche, au fost pur și simplu aban
donați în cîmp.

Suprafețe mari cultivate cu legume așteaptă să fie recoltate.

recoltează, producția 
nu este pusă rapid la 
adăpost, livrată pie
ței. La C.A.P. Orăștie 
stivele de lăzi um
plute cu legume au 
crescut încît oamenii 
nu se mai 
după ele. 
Orăștie nu se 
bește să le ridice, deși 
pe piața orașului ase
menea produse nu se 
găsesc. în ferma din 
Simeria Veche, după 
recoltare, produsele 
sint lăsate pe cîmp 
zile‘întregi la numai

zăresc 
C.L.F.

gră-

citeva zeci de metri 
de șoseaua naționala. 
In această situație se 
aflau — în ziua rai
dului nostru — 5 
tone ardei, 5 tone 
morcovi, 6 tone var
ză albă, 2 tone ceapă 
și altele. Cînd le va 
prelua sectorul maga
zine Gostat ? Greu de 
spus...

Iată așadar, stimați 
locuitori ai județului 
Hunedoara de ce nu 
găsiți din abundență 
legume pe piață. Nu 
pentru că

ori „producătorii din 
alte județe nu-și ono
rează contractele", 
cum se scuză factorii 
răspunzători, ci, pen
tru că, pur și simplu 
legumele nu sint re
coltate și transportate 
din cîmpul unităților 
agricole din județul 
Hunedoara. Nu tre
buie decît să ieșiți la 
periferia orașelor în 
care locuiți și vă veți 
convinge.

n-ar exista,
ALEX.bAlgrAdean

Din nou la ferma Simeria Veche a I.A.S. Simeria. Numai că lăzile pline cu legume sînt lăsate zile în șir în imediata apropiere a 
șoselei naționale (stingă) ...și C.L.F.-ul nu mai cine (dreapta).

Aspect înregistrat în unul din laboratoarele l.C.E.M.

• ȘTIINȚĂ
• PRODUCȚIE

O remarcabilă realizare 
a cercetătorilor noștri 

confirmă:

Cindirea transformă 
ipotezele in realitate

Pe bună dreptate cocsul a fost 
numit plinea siderurgiei. Rezul
tat din „distilarea" cărbunelui, 
el este indispensabil fabricării 
fontei și deci oțelului. Motiv- 
pentru care cocsul a devenit una 
din cele mai solicitate și mai 
costisitoare materii prime pe 
plan mondial. Numai 20 la sută 
din cărbunii lumii sint cocsifiqa- 
bili. Este aptă pentru o aseme
nea transformare doar șarja 
care conține cărbuni ale căror 
materii volatile însumate să 
aibă în jur de 26 la sută. Țări
le de pe glob care posedă ase
menea cărbune, sint doar cîte
va. Aceasta înseamnă că nu este 
deloc lesne să procuri sau să 
produci cocs. Iar dacă nu ai 
cocs, nu ai în final oțelul atit de 
necesar unei economii aflată pe. 
traiectoria spectaculoasei dezvol
tări pe care s-a înscris țara 
noastră.

Nevoia crescîndă de cocs a 
impus construirea în țară a ce
lei de-a doua mari uzine cocso- 
chimice. Așa se face că de cîteva 
luni, pe malul Dunării, în noua 
cetate a oțelului românesc, se 
produce cocs. Uzina cocso-chimi- 
că de la Galați, una dintre cele 
mai puternice din Europa, poate 
fi prezentată în comparație cu 
cea de la Hunedoara și compa
rația îi este foarte avantajoasă. 
Dar nu despre superioritatea în 
dimensiuni, capacitate și tehni
citate a uzinei ne-am propus să 
scriem în aceste rinduri...

Din păcate, țara noastră nu se 
numără printre cele în subsolul 
cărora se află zăcăminte mari de 
cărbune cocsificabil. Avînd un 
conținut de substanțe volatile de 
peste 38 la sută „brunul de Va
lea Jiului" nu întrunește condi
țiile necesare pentru a putea fi 
transformat direct în cocs. Ar fi 
trebuit deci — în mod teoretic 
— ca întreaga cantitate de căr
bune necesară uzinei gălățene să 
fie importată pentru a se obți
ne cocsul pentru furnale de 
mare capacitate, ca cele de la 
Galați. Ar fi trebuit, dar nu mai 
trebuie. La Uzina cocso-chimică 
Galați, o treime din cărbunele 
folosit pentru fiecare șarjă de 
cocs este cărbune românesc slab 
cocsificabil. Dorințele și necesi
tatea au trecut în greutatea fap
telor, utilizabilul este folosit 
acum cu succes.

I-am vizitat pe specialiștii la
boratorului cocs-cărbunoase de 
la Institutul de cercetări meta
lurgice — l.C.E.M. — din Capi
tală, la cîteva zile după intrarea 
în funcțiune a celei de a doua

baterii a uzinei gălățene. Emo
ția premierei se transformase a- 
cum în emoția succesului. „Pro
ducem astăzi numai la Galați — 
a ținut să precizeze ing. Ilie 
Barbu — șeful laboratorului — 
de zece ori mai mult cocs decît 
se producea în întreaga Româ

nie in anul 1938". Cifra compa
rativă, spusă nu fără mîndria 
de a fi rezultatul muncii de gin- 
dire a colectivului laboratorului,

• Numai Uzina coc- 
so-chimică Galați 
produce azi de zece 
ori mai mult cocs de
cît întreaga Românie 
în anul 1938. • „Bru
nul de Valea Jiului" 
devine cocsificabil ® 
O mie de trenuri de 
cocs — producție pe 
an • 80 000 tone re
buturi au devenit uti

lizabile

are pentru oamenii din institut, 
rezonanțe deosebite. In final, la 
Galați se va ajunge la o pro
ducție anuală de cocs de peste 
2,5 milioane tone. Benzile vor 
duce către furnale cocs obținut 
prin unul din cele mai moder
ne și mai avantajoase procedee 
din cîte se cunosc. în cantitate 
ce reprezintă încărcătura a o 
mie de trenuri într-un an.

Colaborarea dintre cercetători, 
proiectanții de la IPROMET 
și personalul uzinei cocso-chimi- 
ce, colaborare pe care dr. ing. 
Eugen Falk, responsabilul temei 
de cercetare o aprecia ca fiind 
cea mai bună și reușită din cîte 
a întilnit, a făcut ca succesul să 
fie deplin. Un singur argument 
este, cred, edificator în acest 
sens. Inițial s-a prevăzut ca 
„normal" pentru fiecare baterie, 
un rebut de 40 000 tone cocs, 
cantitate luată în calcul ca ine
vitabilă de rebut în perioada ro
dajului. Și totuși, pînă acum, la 
Galați nu s-a rebutat nici o tonă 
de cocs !

Diferența între valoarea celor 
80 000 tone date la furnal în loc

NE ONORAM ANGAJAMENTELE
(Urmare din pag. 1) 

producția globală, dar reali
zările obținute i-au determinat 
să-și îmbunătățească angaja
mentul inițial cu încă 
1200 000 lei. Pînă acum 
tinerii s-au ținut de cuvînt 
cu 3 800 000 lei, ceea ce ne 
face să credem că nimic nu 
este imposibil pentru noua 
generație de tehnicieni și 
muncitori. Secretul acestor 
reușite ? Ni-l împărtășește 
Szigmond Kallos, membru în 
Comitetul U.T.C. al fabricii: 

Ne onorăm angajamentele, 
e-adevărat, pentru a ajunge 
însă aici a trebuit, în primul 
rind, să muncim foarte cal
culat, foarte gîndit, înțelegînd 
prin asta o perfectă cunoaș
tere a procesului tehnologic, 
a locului de muncă și a fie
cărei operații în parte. Numai 
așa am putut economisi ma
teriale și materie primă în 
valoare de 300 lei pentru

fiecare tînăr. Mai mult, folo
sirea judicioasă a timpului și 
a mașinilor-unelte a făcut ca 
productivitatea să crească față 
de anul trecut în proporție 
de 13,6°!t, în timp ce retur- 
nările la capătul liniilor de 
fabricație au scăzut de la 
7°io la 5,3*/t.

Spuneam că o producție 
sporită presupune o bună cu
noaștere a fluxului tehnologic. 
Rezultatele acestui imperativ 
s-au concretizat în inovații, 
raționalizări și propuneri. Ast
fel, ing. loan Valentin a rea
lizat o inovație care, aplicată, 
aduce economii în valoare de 
860 000 lei. Tot el a propus 
o soluție de activare a cau
ciucului care scurtează la ju
mătate operația de lipire, 
evită scămoșarea și îmbună
tățește calitatea pantofului. 
Amintim printre inovatori și 
pe muncitorul modeller Ioan 
Raduy, ing. Richard Ciută, 
pe ing. Ioan Flesher, a cărot

muncă de cercetare a adus 
beneficii care se numără în 
zeci de mii de lei.

In ceea ce privește organi
zarea și munca cu oamenii, o 
interesantă inițiativă a fost 
înființarea „Liniei tineretului" 
la una din secțiile dificile ale 
fabricii. Constituită la 15 fe
bruarie 1973, ea este un im
portant factor în implicarea 
tinerilor în rezolvarea sarcini
lor de producție. Peste 160 
de tineri execută aici lucrări 
care încep cu cusutul si sfir- 
șesc cu împachetarea. în pre
zent „Linia tineretului" este 
fruntașa fabricii atît la canti
tate, cît și la calitate. Efortul 
comun depus aici, apropierea 
de vîrstă și de idealuri au dus 
la apariția unui colectiv sudat, 
a unei mici familii a fabricii. 
Greutățile, chiar cele perso
nale se rezolvă în comun, iar 
reușitele îi bucură pe toți 
deopotrivă.

de a fi date la aglomerare, ca 
rebut, ciștigate la intrarea in 
funcțiune a primelor două bate
rii. reprezintă de aproape patru 
ori. cit s-a cheltuit la l.C.E.M. 
pentru această temă de cerceta- 
re. Dar dincolo de cifre stă măr
turia exactității, a calculelor, a 
miilor de calcule ce au acope
rit sute și sute de file în cei 
cinci ani de muncă în laboratoa
re și stații pilot. Chiar dacă in
tre imensele agregate din uzină 
și modestele aparate de labora
tor sînt diferențe enorme, la 
scări diferite funcțiunile lor sint 
similare. Reușita primelor șarje 
din uzină are drept corespon
dent sutele de șarje în greutate 
de... un kilogram, elaborate in 
institut. Au urmat-alte experi
mentări pe șarje de 300 kilogra
me. apoi pe piloți. in uzinele de 
la Reșița și Hunedoara, unde se 
elaborau șarje de pină la 200 
tone. In lot acest interval de 
timp s-a apelat la- mijloacele și 

•sistemele moderne de calcul cum 
ar fi statistica matematică, ela
borarea variantelor de rețete pe 
calculator etc.

I-am întrebat pe cercetători 
dacă colectivul lor. în momentul 
începerii cercetării, avea certi
tudinea unei asemenea finalizări. 
Da, mi s-a răspuns. „Da, deoa
rece după ani și ani de cerceta
re am învățat câ poți realiza a- 
proape orice, cu condiția să nu 
fii un om comod. Puteam sâ cău
tăm prin cărți, să adaptăm și in 
final să oferim rețeta după care 
cărbunii de Lupeni să poată fi 
folosiți și în această șarjă. Dar 
noi am lăsat comoditatea deo
parte și am încercat să găsim 
întregul domeniu dc posibilități. 
Pe noi nu ne interesează doar 
„cum merge" ci și „cit costă 
ceea ce merge".

Tenacitatea și perseverența au 
avut ca final un rezultat cu 
mari efecte economice. Cercetă
torii de la I.C.E.M. au renunțat 
la cercetările tradiționale, bazate 
pe experimentări de durată. Ei 
au ținut seama că trebuie a- 
vute în vedere condițiile cele 
mai avantajoase existente la un 
anumit moment pe piața cărbu
nelui. Tocmai de aceea s-a pro
pus în final o descriere mate
matică, pe baza căreia un cal
culator. alege amestecurile opti
me, în funcție de calitate și pre
țul diferitelor sorturi de cărbu
ne. „Acum — spunea dr. ing. 
E. Falk — cercetătorii și uzina 
aleg o rețetă din gama oferită de 
calculator. In viitor varianta op
timă va fi stabilită tot de către 
calculator". Va fi fără îndoială 
încă o etapă ciștigată în lupta 
care se duce pentru reducerea 
cheltuielilor in procesele de pro
ducție. După cărbunii de Lu
peni, au urmat drumul cercetă
rii cei de la Bărbăteni. S-au 
găsit si în acest caz sceptici care 
s-au grăbit să declare că acești 
cărbuni nu vor putea fi cocsifi- 
cați. Dacă au avut dreptate ? 
8.5 la sută din cărbunele folosit 
la cocsificare anul trecut au fost 
cărbuni de la Bărbăteni, ceea 
ce altfel spus, înseamnă o im
portantă scădere a efortului valutar.

Inginerii laboratorului cocs- 
cărbunoase, din care mai mult 
de jumătate sint tineri ce au ab
solvit facultatea în ultimii ani, 
împreună cu tehnicienii, munci
torii și laboranții cu care lucrea
ză, continuă și lucrările pentru 
fabricarea cocsului brichete din 
cărbuni necocsificabili, prin va
lorificarea cărbunilor energetici 
în scopuri metalurgice. „Folosirea 
la maximum a resurselor care e- 
xistă în țara noastră, elaborarea 
de tehnologii care să permită ca 
chiar o parte din cărbunii im
portați să fie mai slab cocsifi- 
cabili, deci mai ieftini și mai u- 
șor de procurat — iată ce ne 
preocupă în cel mai înalt grad".

IOAN VOICU
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Ca formă sensibilă a conștiinței sociale, literatura în gene
ral și poezia în special se vor supune dialecticii interdepen
denței cu existența socială, raport pe care materialismul dia
lectic și istoric îi postulează prin determinarea 
conștiinței de către existență, pe de o parte și, pe de altă 
parte, prin relativa autonomie a primului față de cel de al 
doilea concept fundamental. Natura dublă a acestui raport, 
intre existență și conștiință, derivă, pe scurt, din cele două 
nivele teoretice diferite prin care este definit : o perspectivă 
ontologică ce are ca punct de plecare primordialitatea ma
teriei față de conștiință, adică determinarea celei 
de a doua de către prima, șî una gnoseologică, adică posi
bilitatea lumii de a fi cunoscută și de a suferi, deci, modifi
cări relative în procesul cunoașterii, de a fi influențată de 
conștiința neliniștită, revoluționară, a omului.

Dependența absolută a conștiinței sociale de existența so
cială ca și condiționarea ei specifică de aceasta din urmă 
cunoaște, la rîndul ei, o gradualitate diferită,. Astfel, diferitele 
forme ale conștiinței sociale, în funcție de gradul lor de ab
stractizare și generalizare, vor intra într-un raport specific cu 
existența socială, adică vor fi determinate în mod diferit de 
către existența socială. Este clar, de pildă, că forme ale con
științei sociale cum ar fi conștiința politică, juridică sau mo
rală vor fi determinate cel mai acut, vor intra în cel mai 
strîns raport cu existența socială, de unde și transformările 
lor radicale în decursul istoriei, în timp ce altele, cum ar fi 
conștiința artistică, traversează, cu modificări de nuanță, 
secole și milenii, epoci de-a rîndul. Altfel n-am mai înțelege 
nimic nici din miturile creștine, nici din Horner și Dante, 
Shakespeare și Dostoievski, iar EmiheScu șî Bacovia nu și-ar 
merita locui de idoli nemuritori ai sufletului național, ci ar 
trebui tratați ca mostre ciudate ale uriui C 
a nutri ambiția vană a definitivei puneri 
rilor, am reamintit succint concepția 
blemd raportului dintre conștiință și 
conștiința socială șî existența socială, 
unii cdre, ori din reo voință premeditată, 
ori dintr-un snobism mic burghez își manifestă prin articole 
și studii disprețul grotesc față de artă încercînd s-o transforme 
într-o cenușăreasa a valorilor omului. Acest punct de ve
dere mercantil și utilitarist nu numai că se află în 
tradicție flagrantă cu filozofia marxistă și, în speță, 
normele specifice ale frumosului artistic, dar amintește , de 
unica ipostază pe care i-o permitea Evul

timp dispărut. Fârâ 
la punct a lucru- 
marxistâ în pro- 
existență, dintre 

întrucît mai sînt 
, ori din ignoranța,

con- 
cu

fild- 
cste

5

_______ r__ ___ - . Mediu
1 zofiei : "aceea de a fi servitoarea teologiei I Aceasta 

moda kitsch-ului și artei manjabile, o produsului ce trebuie
> consumat azi, pe loc, imediat, câci mîine se alterează și va 

fi prea trîziu. Negustorul șî tehnocratul nu au inventat încă 
frigiderul estetic I

( Ce poate să însemne deci actualitatea poeziei I Și din ce 
punct de vedere vom delimita mai exact sfera acestei actua
lități ? Oare un inginer cu o minima sensibilitate și educație 
artistică din București, nu va fi mișcat de tragedia lui Lear 

i fiindcă nu i se potrivește condiția economică, social-politică 
a eroului lui Shakespeare și-l va trimite pe autor la crema-

i toriu ? Dar Hamlet ? Dar Don Quijote? După cum vedem din 
această reducția ad absurdum, sensibilitatea tuturor oameni-

i lor normali și iristruiți din cele mai diverse categorii sociale 
va fi tulburată de geniul lui Shakespeare, Cervantes etc. Ceea 
ce înseamnă că autorii du realizat în eroii lor forme mai

, generale ale sensibilității și problematicii omului, valabile și 
actuale. Dar acești eroi încă mai păstrează un mare coefi
cient din identitatea lor socială, economică, politică, juridică,

> etc., etc., adică au o sumedenie de determinări particulare 
îri existența socială, iar inginerul din București deși nu are 
absolut nimic din toate acestea, trăiește tragedia ca și cum

i ar avea-o, aievea Sub ochi. Ce mai putem spune atunci 
despre poezia lirică, unde generalizarea și abstractizarea

* ating sfere atît de înalte încît eroul nu mai are nici măcar 
un nume, el nu mai este decît un ego ce se comunică pe 
sine ca stăpin sau rob al întregului univers ? Este iarăși clar 
că poezia lirică trebuie să aibă o audiență mai largă în timp 
întrucît procesul de abstractizare și generalizare aL pasiunii 

. înlătură handicapul, obstacolele comunicării cu un erou defi
nit prin atîtea note particulare străine de propria existență

> și experiență a cititorului determinat social-istOric. O energie 
intensă, pasiune pură dar obținută cu prețul topirii, meta
morfozei, transfigurării tuturor substanțelor din care este alcă
tuită experiența individuală integrată în cea socială, istoria 
speciei revelată în cimpul exemplarului unic. Pentru a fi ac
tuală, în act, adică o trece oricînd dintr-o stare potențială

i într-unâ reală fără a-și epuiza energia, ea trebuie să fie măi 
întîi o creație, finalizarea unui proces complex de transfigu
rare, de transmutare a elementelor realului pînă la nașterea 
unui nou element, stabil, al conștiinței, în care să se reflecte 
întregul proces anterior, îmbogățit prin experiența proprie a 
creatorului, a epocii sale.

Niciodată timpul ideal al artei nu s-a născut în afara 
timpului real al istoriei. Ca formă specifică, sensibilă a con
științei sociale, arta nu a fost străină- de spiritul veacului, de 
celelalte forme ale conștiinței determinate de existența isto
rică. Timpurile moderne nu-și aleg eroii din galeria cu por
trete reprezentative ale dinastiilor regale sau a nobililor ca
valeri. Omul comun este eroul timpurilor noastre, și cu cit mai 
comun, cu cît mai puțin spectaculos ca determinare și rang 
social-istoric, cu otit mai profund, mai aproape de condiția 
umană.

Asemenea dragostei care ne creează iluzia ubicuității, a 
prezenței noastre reale, active peste spațiu și timp, iluzia 
eternității noastre actuale, conștiința are marea șansă de a 
ordona prin artă gesturile omului într-o structură ideal coe
rentă, de a transforma haosul aparent al trăirilor sale trecă
toare într-un cosmos necesar, viu și omogen. Astfel, arta și 
dragostea, ca forme ale creației permanente, vor fi mereu 
actuale căci omul, pentru a fi ceea ce este in devenire, va 
găsi mereu în ele forța și curajul de a-și infringe destinul li
mitat, de a avea în fiecare clipă conștiința victoriei sale 
asupra lui însuși.
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ȘAPTE ZILE : Central (orele 
»,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 î 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 1 Timpuri Noi (orele 10—1» 
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; 19.30; 
15,30: 18: 20,30).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Da
cia (orele 9; 12,30: 16; 19,30).

PE ARIPILE VI NT ULUI : Vic
toria (orele 9,30 ; 14 ; 18,30).

<
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î

1

(

1

<

*

DAN LAURENȚIU

PARAȘUTISTII : Drumul Sării 
(Orele 1530: 18; 20 15). Miorta 
«orele • ; 11.15 ; 13.30 : 15.45 ; 13 ; 
20 15). 7

PISICA JUNGLEI : Doina (orele 
11.15: 13,15; 15.45: 18: 20).

VALTER APĂRĂ SARAJEVOe 
Ferentari (Orele 15: 17.45; 20.15),
Bucegi (orele 16; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ : Excel
sior (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18 15:
20.30) , Melodia (orele 9; n.15; 
13-30: 16; 18,30: 20.45). Modern 
(orele 9: n.15: 13.30: 16; 1815;
20.30) .

SINGUR: Pacea «orele 16: 18; 
20).

ALBA CA ZĂPADA $1 CF.I 
ȘAPTE PITICI : Grivita (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11.15; 13 30: 16; 18.15; 
20.30).

COPERNIC 5 Popular (orele 
15.30; 19).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : înfrățirea (orele 15.30; 18; 
20.15).

ULTIMUL CARTUȘ î 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 :

Această colecție intenționează 
să strîngă la un loc interpretările 
cele mai pertinente iii legătură cu 
un scriitor mare. In practică cri
teriile sînt mai oscilante. Vo
lumul închinat lui Zaharia 
Stancil are în vedere o cantita
te neașteptată de articole des
pre opera scriitorului. Ideea de 
selecție e biruită aici de ideea 
de aniversare. Pentru B. P. 
Hașdeu sînt adunate la un loc 
acele contribuții care să dea 
o idee despre polivalența auto
rului. în cazul lui G. Călinescu 
interpretat de... criteriile sînt mai 
încurcate. Intenția se pare că 
este totuși din cite ne lasă să 
descifrăm volumul de care vor
bim să instruiască și nu să 
ilustreze. Nu vom găsi aici, ne
apărat, cele mai bune pagini 
despre Călinescu, dar vom găsi 
texte critice care să vorbească 
despre operele lui cele mai im
portante. în prefața la Liviu 
Rebreanu interpretat de... Al Pi
ru lămurește situația: „Reamin
tim că și actuala antologie din 
colecția „Biblioteca critică* a 
Editurii Eminescu se adresează 
îndeosebi elevilor și studenților, 
dar și profesorilor și tuturor ce
lor interesați de studiul litera
turii române, fiind, în intenția 
autorului ei, un mic ghid“. Dar 
această exigență primă este 
îmbinată în chip fericit de au
tor cu cea a selecției textului cri
tic de calitate propunîndu-și 
totodată să înfățișeze „cronolo
gic, fragmentar și selectiv, mo
dul în care opera lui Liviu Re
breanu se reflectă în conștiința 
critică a principalilor interpreți 
de ieri și de azi*. Nu numai o 
descriere a operei ci și o is
torie a receptării. Cu acest mod 
de a înțelege scopul culegerii 
colecția pășește către o înțele
gere superioară a realizării ei. 
Chiar dacă promisiunea dispune
rii textelor în desfășurarea cro
nologică nu este respectată, nu 
lipsesc însă textele critice de 
referință în istoria receptării lui 
Liviu Rebreanu : Iofgâ, Lovi- 
nescu, Vianu, Cărnii Petrescu, G. 
Călinescu. Nu lipsesc nici con
tribuțiile recente semnate de 
criticii ulteriori momentului de 
impact al operei, abia apărute cu 
critica vremii. Selecția este ju
dicioasă .și urmărește să alcătu
iască din bucăți semnate de di

feriți critici o mică monografie 
a operei lui Liviu Rebreanu. 
Pentru fiecare operă importantă 
un articol, o cronică, un eseu de 
seamă. Pentru nuvelistică, cu 
care se începe, Al. Piru, pen
tru Ion — Eugen Lovinescu, 
pentru Adam și Eva — Per- 
pessicius, pentru Răscoala — 
G. Călinescu, pentru Crăișorul, 
operă în general neglijată, Lu
cian Raicu, ș.a.m.a. Nu sînt 
ignorate nici contribuțiile cu o 
privire globală asupra operei 
sau care tratează doar un as
pect fundamental al ei. Șerban 
Cioculescu este reprodus cu 
în imaginea operei lui Liviu 
Rebreanu, Tudor Vianu cu pa
ginile din Arta prozatorilor ro
mâni. Adrian Marino referă des
pre modernism și realism la Re-

LITERATURĂ
breanu. Cine parcurge volumul 
de la prima la ultima pagină 
lămîne cu o idee de ansamblu 
asupra operei marelui prozator 
întemeiată pe exegeze de excep
ție. Că anume texte n-au intrat 
în compunerea sumarului se poa
te obiecta, dar întocmirea lui 
satisface proiectul propus de a fi 
un „mic ghid* și este, din acest 
punct de vedere, fără cusur. 
Cauza stă în buna cunoaștere de 
către alcătuitorul selecției a 
materiei. Inserarea întîmplă- 
toare este exclusă și aglomerarea 
de pagini adunate pe criterii ex
terioare colecției nu i se poate 
imputa. O realizare ca aceasta 
devine etalon al celor viitoare, 
dar și al celor precedente. Cea 
închinată lui G. Călinescu deși 
indiscutabil utilă elevilor și stu
denților pentru că le ușurează 
accesul la texte altfel mai greu 
accesibile nu este organizată cu 
aceeași rigoare și nu are ca punct 
de plecare un principiu la fel de 
coerent. Nu traversăm cu ajuto
rul ei toată opera și nu întîlnim 
cele mai importante reacții cri
tice vizavi de operă și de autor. 
Dificultățile, dată fiind poliva
lența călinesciană, sînt aici ceva 
mai mari. Autorii selecției s-au 
văzut în fața greutății de a ilus
tra și de a alege, greutate pe 
care n-au învins-o întotdeauna. E 
absent de pildă Ș. Cioculescu cu 
impecabila lui analiză la Istoria

literaturii române de la origini 
pînă în prezent. Dar ceea ce se 
poate imputa, în mod. principial, 
acestei mai vechi selecții. pe 
care o discutăm mai ales în 
perspectiva viitoarelor întoc
miri, este lipsa dorinței de a 
face istoria receptării prin criti
că a operei călinesciene, dezi
derat exprimat și realizat par
țial de antologia lui Al. Piru. 
Cînd o operă este atît de con
troversată, cum era și este cea 
a lui G. Călinescu. dispunerea 
textelor în așa fel încît să re
zulte din ea și o biografie a 
operei nu este neavenită. Pen
tru G. Călinescu credem a fi 
fost procedeul cel mai nimerit 
pentru că urmîndu-l am fi pășit 
odată cu succesiunea de texte 
și către clarificare, succesiune 
care oferă, totodată, și o coeziu
ne dialectică culegerii. Ideea nu 
este respinsă nici de Al. Piru 
care notează: „Dar fiindcă des
pre autorul lui Ion s-au scris 
și pagini negative, am dat cîte- 
va din exemplele cel mai fra
pante, ilustrînd mai degrabă ex
clusivismul sau îngustimea de 
vederi a unor autori dealtfel 
foarte prestigioși, decît carențe
le reale ale creației marelui pro
zator*. Actul de negație își are 
rolul său dialectic și a-l privi în 
față este o operație nu numai 
firească ci și necesară.

Au trecut 123 de ani de cind 
s-a întocmit „Chibzuirea de zi
dire a unui teatru în orașul Cra
iova. după sfătuirea mai multor 
persoane doritoare de asemenea 
întreprindere- (2 iunie 1850) ur
mată de o listă de subscripție. 
Anul următor se ridică din bir- 
ne și paiantă, pe locul viran de 
lingă școală, un nou local : pri
mul teatru craiovean. Ultimul, 
început după 120 de ani și ter
minat in primăvara aceasta este 
clădirea impunătoare de lingă 
Universitate. care umple d: 
mîndrie inimile craiovenilor. Și 
nu numai ale lor ; această con
strucție socialistă face cinste 
timpului nostru atit prin adec
varea la scopul imediat — nou 
edificiu pentru un vechi Națio
nal — cit și prin frumusețea 
realizării. Bine așezat ia cadrul 
urbanistic craiovean. perfect e- 
chilibrat ca dimensiuni, cea mai 
modernă clădire din capitala ol
tenilor e încă o dovadă a talen
tului arhitecților și constructo
rilor noștri. Interiorul nu dezice 
impresia lăsată de exterior ; o 
sala de 600 de locuri, decorată 
modern, dar fără ostentație, 
scenă amplă, dotare tehnică ex
celentă, foaieruri spațioase și e- 
legante. în acest cadru s-a des
chis la Craiova stagiunea cu o 
piesă în premieră absolută, pie
să care prezintă publicului un 
nou dramaturg, Ghecrghe Robu. 
De profesie procuror, p’-oaspătuț 
scriitor a avut deci cinstea să 
debuteze într-un moment cu to
tul deosebit. Spectacolul a fost 
așteptat cu interes și onorat ca 
premieră de o largă asistență, 
spectatori craloveni. precum și 
oaspeți din alte orașe. Gheorghe 
Robu a ales pentru prima sa 
lucrare o tematică de actua
litate, probînd numeroase și 
meritorii intenții. El prezintă 
mai multe tipuri, cu concepții 
și evoluții diferite în scopul de 
a demonstra necesitatea formă
rii unei personalități creatoare

L©CUL TĂU
SUB WARE

de GHEORGHE ROBU
ă omului nou din societatea 
noastră. Gheorghe Robu caută, 
de asemenea, să ilustreze rela
ția destin social — destin indi
vidual in descoperirea adevăra
tului loc al fiecăruia. El con
damnă existenta tihnită dar 
lîncedă, existența fără ori
zont și fără idealuri, goana 
egoistă după confort și ascen
siune socială nerheritătă. Piesa 
are 6 personaje care înseamnă 
aproape tot ătîtea concepții de 
viață : Bătrinul cadet, ideea ero
ismului simplu, al unei vieți în
tregi închinate comunismului, 
oamenilor. Șeful de șantier, ti- 
nărul care iși află adevăratul 
drum și fericirea, îndrumat de 
Bătrin și luptind direct cu rea
litățile vieții. Lena, tipul femi
nin la început eminamente 
practic, adeptă tot la început a 
certitudinii exclusiv materiale. 
Omul cu piscina, tipul egoist, 
indiferent, subordonat doar con
fortului ca unic scop al existen
ței. Directorul general „profitor 
al civilizației" cum se autointi
tulează. adept al poziției sociale 
înalte, de dragul poziției dar și 
al beneficiilor. Reporterul, tipul 
lipsit de personalitate, care în
registrează ceea ce se petrece 
la suprafață, interpretînd 
deci înțelegînd. la fel. Drama
turgul îi așează pe toți la în
ceput într-un „tren al conștiin
ței" pentru a prezenta concep
țiile lor și a anunța conflictul 
iminent. Din păcate. însă, în 
partea a doua a intenției sale 
nu se realizează la înălți
mea așteptărilor. Ideile avansa
te sînt interesante, dar conflic
tul nu prea există sau nu tpu-

he nimic nou. Tot. ceea ce se 
petrece după ce fiecare tip este 
desemnat rămîne cu totul pre
vizibil, evoluția are cursul bă
nuit din primul moment. A găsi 
locul propriu sub soare este lu
cru complicat, cei ce îl caută în 
piesă se lovesc însă de dificul
tăți, am zice, plate, iar rezolvă
rile, deci concluziile, sînt tot 
cam așa. „Locui tău sub soare" 
este o piesă prea lungă, a că
rei desfășurare fără reliefuri o- 
bosește pînă la urmă spectato
rul. Poate că regizoarea Geor
ge tâ Tomescu ar fi putut con
duce mai autoritar montarea 
textului, ritmindu-i într-un fel 
cursul prea monoton. Ea nu a 
făcut aceasta deși celelalte me
rite nu i se pot contesta : de pil
dă, claritatea, acuratețea. Geor- 
geta Tomescu a lucrat, deci co
rect iar actorii au servit textul 
cu înțelegere și devotament. Ei 
sînt Vasile Cosma, Petre Ghe
orghiu. Valentin Dogaru, Iose- 
fină Stoia. Remus Mărgineanu 
și Dan Verner. Păcat că sceno
graful teatrului, V. Penișoară- 
Stegaru i-a. îmbrăcat oa pe in- 
terpreții unui film american 
de acum 40 de ani : direc
torul poartă mănuși negre 
ca im de gangsteri,
reporterul vine parcă de 
la „Old News", omul cu pisci
na din Florida anilor 1930. De
corurile, însă, sînt moderne șl 
de bun gust, sau în orice caz 
adecvate genului de teatru pro
pus de autor.

VIORICA TANASESCU.

PLASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

zuale pare să fie concepția 
ilustrării și a ilustratorilor.

Vă propunem o experiență : 
puneți un copil sâ descrie 
caracteristicile unei flori, 

sau unui animal oferindu-i un 
asemenea tip de ilustrație. Pro
babil că nu va putea, cel mult, 
decît să imite ceea ce „a învă
țat", adică să deseneze, mai mult 
sau mai puțin izbutit, imaginea, 
standard.

Un manual de agricultură de 
clasa a V-a bate, credem, în a- 
cest sens, un record. Ca să a- 
rătăm elevilor ce este și cam 
cum arată ciudații și exoticii 
cartofi — cei pe care îi scot și 
ei^ din pămînt în această toam
nă ! — manualul le oferă o elip
să strîmbă. cu și fără mustăți 
(adică încolțit și neîncolțit, așa 
cum îl cumpărăm de la piață !).

în privința geografiei conti
nentelor, lucrurile nu stau mult 
mai bine. Cel mai modest co
lecționar de ilustrate este mai 
informat decît un elev obligat 
să o studieze și prin intermediul 
ilustrațiilor de manual. Nu știu 
cum se poate studia geografia 
fără o bogată și expresivă ilus
trare, mai mult, fără o ilustrare 
color. Cum să-ți reprezinți la o 
anumită vîrstă, numai „in cu
vinte", Sidney-ul și Honolulu, 
Vancouver-ul sau Calcutta, căs- 
cada Niagara sau deșertul Sa- 
harei ? ! Să privim însă geogra- 
fiile pentru clasele a III-a. geo
grafii ale județelor, redactate 
diferențiat. în afara unei coli 
editoriale comune (noțiuni de 
geografie fizică și un capitol 
consacrat prezentării Capitalei 
unde alături de Ateneul Român 
s-a oferit. în diapozitive color 
de astă dată, fie curtea Uzinei 
..Autobuzul", fie doi bucureșteni 
zăbovind pe o bancă), aceste 
manuale cuprind o prezentare 
a unui sat sau oraș mai impor
tant din județ, în general a ca
racteristicilor naturale și econo
mica âle acestuia. Ciudat este

însă faptul că mai toate aceste 
„geografii" care prezintă, fireș
te, județe diferite, seamănă în
tre ele ca două picături de apă ! 
Dacă ne referim la ilustrație, 
poți oricînd să le schimbi titlu
rile fără teama de a încurca 
prea mult pe cititor. Județul 
Maramureș este. în această pri
vință, aproape aidoma cu jude
țul Sibiu, de exemplu. Nu întîl
nim. nici o fotografie specifică.

In manualele de limbi stră
ine am observat un lucru 
ciudat : cu cit avansezi în 

vîrstă cu atît manualele sînt 
ilustrate mai sărăcăcios și ne

*—

M. UNGHEANU

Yces Montand în „STARE DE ASEDIU*

vizual, de ce au introdus casete 
și corpuri de literă diferite, 
ș.a.m.d.

Există și manuale mai a- 
trăgătoare, mai eficace 
sub aspectul discutat. Cele 

de istorie de exemplu. Ilustrația 
lor se bazează pe reproducerea 
unor documente de epocă fun
damentale, monumente, realizări 
arhitectonice și artistice. într-un 
fel sînt mai convingătoare chiar 
decît cele de istoria artei. în
tr-un manual de clasa a Vl-a 
(Istoria evului mediu) există o 
secțiune finală, recapitulativă, 
bazată exclusiv pe posibilitățile

Ilustrația 
manualului

școlar
inspirat, de parcă sensibilitatea 
în fața imaginii și puterea de 
înțelegere ar descrește invers 
proporțional cu clasa absolvită 
și pregătirea ! Pentru limba 
franceză există, de pildă, un 
manual bine alcătuit (clasa a 
III-a experimentală), calitățile 
sale diminuîndu-se treptat de la 
ah la an pînă la cele din ulti
mele clase ce copiază stîngaei 
maniera ilustrativă a cunoscutei 
metode Mauger. Interesant de 
observat că in unele cazuri rea
lizatorii manualelor au tras cu 
ochiul la modelele străine de la 
care n-au adoptat însă decît un 
mod mai curățel de paginare dar 
nu au înțeles în fond rațiunile 
pentru care s-a propus o ilustra
ție și nu alta, de ce a fost fă
cută operațiunea într-un mod și 
nu în altul, cum au mînuît alții 
analogia vizuală, descriptivismul

analizei și sintezei vizuale. Se 
oferă elevilor reproduceri după 
stampe și tablouri, manuscrise, 
incunabule, imagini ale unor mo
numente și statui celebre recla- 
mîndu-li-se apoi să definească în 
urma observării atente viața so
cială și economică a mediului, 
caracteristicile sale culturale, 
conținutul unor opere, să nu
mească autorii lor. Singurul re
gret pe care-1 încercăm la acest 
capitol este că Istoria României 
nu se bucură, ilustrativ, de ace
lași tratament, că nu sînt puse 
astfel în valoare cele mai re
prezentative monumente ale cul
turii și artei noastre.

Putem oferi însă și exemple 
negative, situate, ca să zi
cem așa, în punctul cel 

mai coborît al acestei condiții : 
manualele de literatură română. 
Ce întîlnim. de exemplu, în ma
nualele pentru anii I și II de

liceu ? Reproducerea cîtorva 
facsimile și portrete ale scriito
rilor (iar desene !) de dimensiu
nea unei vignete. Eminescu (din 
manualul pentru anul II, ce cu
prinde perioada clasică a litera
turii române) a fost onorat cu 
un portret desenat de un anonim 
grafician (mai mult sau mai pu
țin exact în spiritul fotografiei), 
cu reproducerea casei de la Ipo- 
tești și a... semnăturii ! Există 
însă atîtea posibilități de ilus
trare : reproducerea unor ma
nuscrise, a unor ediții ale ope
rei sale, imagini datorate unor 
prestigioși pictori și sculptori 
(dintre care n-am aminti decît 
statuia lui Gheorghe Anghel), 
ilustrații la volumele sale etc., 
pe nedrept ignorate. De același 
tratament se bucură toți clasi
cii literaturii române, și nu 
numai ei. Am sugera celor că
rora li se pare că materialul 
ilustrativ e sărac în acest dome
niu să viziteze — dacă n-au vi- . 
zitat încă — Muzeul literaturii 
române, să mai răsfoiască revis
te ca „Manuscriptum". Manualul 
pentru anul IV de liceu (litera
tura contemporană) pare ceva 
mai viu. Portretele desenate au 
fost înlocuite cu fotografii ale 
autorilor, din păcate destul de 
mici și destul de anoste (tip bu
letin de identitate), și aceasta 
tocmai pentru o perioadă la care 
dispunem de un variat și exce
lent material fotografic. Repro
ducerea coperților unor ediții e 
bine venită. Din păcate s-a a- 
buzat de ea ajungîndu-se ine
vitabil la monotonie.

Este limpede faptul că în 
concepția alcătuitorilor de 
manuale se ignoră această 

mare posibilitate educativă care 
este, ilustrația vie, bogată, se
lectată cu grijă. Cum să iei lec
ții despre frumusețea și subtili
tatea operelor de artă dintr-un 
manual urît și defectuos prezen
tat ? ! Cărțile noastre și-au îm
bunătățit substanțial și continuu 
ținuta grafică. Dar tot con
tinuu se adincește și deca
lajul dintre acestea și producția 
editorială cu caracter și scop 
didactic. Cele mai inexpresive 
și șterse cărți pe care le putem 
astăzi întîlni în librăriile noastre 
sînt manualele.

.   ...... . .....—------- ------------------------------------------------——-«

Ciulești (orele 15 30: 18; 20.15), 
Moșilor (orele 15.30; 18; 20.15).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Ur.lrea (orele 15.30; 18: 20.15). Vl- 
tan (orele 15.30; 18; 20 30).

DECOLAREA 1 Cringasi (orele 
1530; 18; 20,15).

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

SOLARIS : Viitorul (orele 18: 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 Șl MARELE KLAUS :
Progresul (orele 15.30 : 18 ; 20.15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI ;
Cotroceni (orele 15.30: 18: 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM î 
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 ; 11 ; 20,15).
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le- (Sala Comedia) : DONA DIA
NA — ora 20; Teatrul ,.C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : AICI A 
DORMIT GEORGE WASHINGTON 
— ora 19.30 ; Teatrul ..Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Mâgureanu) : 
CASA DE MODE — ora 20: (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul Mic : 
STÎLPII SOCIETĂȚII — ora 19.30; 
Teatrul Giulești : RĂZBUN AR 1-, A 
SUFLEURULUI — ora 19,30: Tea
trul Evreiesc de Stat : LOZUL 
CEL MARE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" ; CRIZANTEME

FILM „ Istorie
la nivelul

publicului")
Tot ca și ^,Z*, structurat și 

condus ca o anchetă, ultimul 
film regizat de Costa Gavras, 
„STARE DE ASEDIU* are ca 
temă climatul de violență din 
viața politică a țărilor aflate sub 
dictatură, confruntarea dintre 
aparatul opresiv și mișcările re
voluționare. Localizată undeva 
in continentul sud-american, ac
țiunea filmului are ca pretext 
răpirea unor diplomați de către 
un grup de guerilă urbană. De
sigur, nu mecanismul acestor se
chestrări de persoane constituie 
subiectul „STĂRII DE ASE
DIU", ci prezentarea amestecu
lui marilor monopoluri în viața 
politică, rolul nefast al unor 
„specialiști* în exportul de con
trarevoluție.

Costa Gavras ne prezintă deci 
într-o excelentă anchetă filmică 
contribuția acestui expert de 
poliție la modernizarea mijloa
celor de reprimare, la întreține
rea climatului de teroare într-o 
țară aflată în plin proces de re
vendicări social-politice. Deghi
zat ca membru al unei misiuni 
economice de „ajutor și dezvol
tare* el nu este altceva decît 
conducătorul din umbră ăl apa
ratului mi'litaro-polițienesc, un 
consilier-expert cu vechi state 
de serviciu, participant la mai 
toate acțiunile sîngeroase de
clanșate pe scară largă în conti
nentul latino-american. Filmul 
nu a insistat prea mult pe acest 
aspect important pentru înțele
gerea complexă a evenimente
lor pe fundalul cărora se desfă
șoară subiectul propriu-zis: ex
pound capital, monopolurile 
subjugă nu numai economic dar 
și politic, profiturile fiind sigur 
garantate nu numai prin aservi
rea unor guverne marionetă cît 
și prin existența unor forțe ca
pabile să intervină eficient și 
oricînd pentru apărarea interese
lor marilor concernuri. Indepen
dența politică fără independență 
economică fiind o formulă fără 
conținut, grija pentru dotarea și 
instruirea aparatului polițienesc 
devine astfel prioritară. Printre 
consilierii și tehnicienii trimiși 
un rol important îl deține deci 
„specialistul* în problemele de 
poliție-politică.

Costa Gavras a fost preocu
pat în primul rînd să demaște 
activitatea acestui instructor în

ale violenței, ex-profesor la un 
centru continental de instruire 
a conducătorilor de poliție. La 
argumentele aduse de ancheta
tori — membrii unei rețele de 
guerilă — chiar dacă răspunsu
rile sînt exacte se poate vedea 
că — deloc lipsit de abilitate — 
specialistul în brutale repre
siuni în masa încearcă un ultim, 
exercițiu de rutină, spetind în
tr-un compromis oarecare capa
bil să-i justifice acțiunile.

Există în „STARE DE ASE
DIU", ca și în „Z*t puternice 
accente de pamflet politic cum 
ar fi prezentarea membrilor gu
vernului marionetă ori declara
țiile de presă sau televizate ale 
autorităților, dar ceea ce rămine 
important în film este felul în 
care regizorul și scenaristul (ita
lianul Salinari care a mai semnat 
și subiectul „Bătăliei pentru 
Alger*) au reușit să ne prezinte 
unele din contradicțiile politice 
ale unei societăți aflate într-un 
proces revoluționar. Dincolo de 
cazul în sine, amestecul mono
polurilor în independența unor 
țări, „STARE DE ASEDIU" ne 
prezintă una din formele curen
te de opoziție, guerila urbană. 
Dacă metodele ei ne sînt înfă
țișate cvasi-documentar, regizo
rul uită uneori scopul de draguL 
mijloacelor. Chiar dacă în fina/ 
ni se arată cum în locul instruct 
torului răpit și executat vine al
tul cu aceeași experiență și cu 
același rol, filmul insinuînd pe 
drept că forma și soluția cea mai 
adecvată a momentului revolu
ționat nu poate fi redusă la 
această sechestrare de persoane 
atît timp cît rezultatul e doar 
creșterea teroarei polițienești 
accentul este pus pe o prezen
tare expozitivă.

încă de la succesul filmului 
„Z* Costa Gavras declara că: 
„Nu știu cine a spus că regizo
rul este primul spectator al is
toriei. El trebuie să vadă istoria 
la nivelul publicului...* Este 
exact ceea ce face Gavras în 
acest film din distribuția căruia 
amintim pe interpretul rolului 
principal \ves Montand stăpin 
pe deplin al mijloacelor sale 
actoricești.

TUDOR STANESCU
•) -.Stare de asediu" copro

ducție italo-franco-vest-ger- 
mană.

MUZICALE — ora 19.30: Teatrul 
,.C. Tânase“ (Sala Savoy) : TRAS- 
NITU L MEU DRAG - ora 19.30: 
Circul Globus : AL TREILEA 
GONG LA... CIRC — ora 19 30.

adio
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PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei : ..Din orice casă 
zboară un cîntec" de Adalbert 
Winkler. 11.00 Divertis-club. 11,00 
Știință și tehnică. 11.10 Profil pe 
portativ — Emil Gavriș. 11.30 Pen
tru prietenii magnetofonului. 12,00

ER
...........
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Transmisiuni directe din tară. 
12.10 Invitație in fonotecă. 12.35 
Melodia zilei. 13.00 închiderea e- 
misiunii. 17,00 știrile dupa-amie- 
zii. 17.05 Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor 
18,00 Șapte zile șaote arte. Cine
ma. 1810 Concertul în Re major 
pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski. 18.55 Melodia zilei. 
19.00 în direct... de la Miercurea 
Ciuc. Seară pentru tineret. 19.30 
Știri. 19.35 Casa de discuri 
„Philips". 20.00 Teatru radiofonic. 
..Rămîi cu noi Crlnț" de Dan 
Tărcnilă. 20.50 Valsuri. 21,00 Ra- 
dio-super-top. Muzică ușoară 
românească. 22.00 Radiojurnal. 
22.30 Melodia, zilei. 22.35 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23 15 Poetica. 
Niculae Stoian. 23.20 Opera 
„Beatrice di tenda" • i Bellini 
(fragmente). 23,55—24,00 Ultimele 
9 till.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția 60. 9.30 Curs de limba 
germană. Lecția 62. 10,00 Telex. 
10.05 Telecin&mateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" : Elia Kazan. 
..La est de Eden“. 12,00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune în limba maghiară. 18.30 Te
lex. 18,35 Din țările sociailiste. 18.45 
întrebări și răspunsuri. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an hetă- 
rîtor. 20.00 Cîntecul săptămînii. 
20.05 Seară pentru tineret. Tro
feul Carpați" la handbal feminin : 
România—Iugoslavia (repriza a 
Il-a). Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Pitești. 
20.30 „Nimic senzațional" — Re
portaj despre un grup de tineri 
care au participat la o... cursă 
contracronometru" ; Remedierea

unei avarii la întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase din 
Baia Mare. 20,39 „Șase frați pe un 
vîrf de munte" — reportaj despre 
frații Bran din comuna Agăș, ju
dețul Bacău. 20,51 „Tele-top" — 
concurs de muzică ușoară româ
nească. Transmisiune de la Arad. 
21.41 „Să descifrăm viitorul". 
Româniai — țara învătămîntului 
general obligatoriu de 12 ani. 
Reportaj-anchetă. 22,00 Spectacol 
muzical artistic prezentat de ti
neri interpreți amatori din. Baia 
Mare. 22,15 24 de ore.

programul n
17,30 Telex. 17.35 Avanpremieră. 

17,40 Telecinemateca pentru copii : 
„Pero și prietenii săi". 19,05 Di
vertisment muzical cu formați» 
ionel Banu. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Concertul simfo
nic al orchestrei de studio a 
Radioteleviziunii. Transmisiune di
rectă din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. Dirijor Carol 
Litvin. 21,35 Dialog : Problema 
progresului în confruntările de 
idei din lumea contemporană.
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Intîlnirea organizațiilor de tineret 
din unele țări socialiste

Ieri, în cadrul întâlnirii or
ganizațiilor de tineret din 
unele țări socialiste, a conti
nuat schimbul de experiență 
cu privire la activitatea in 
rindul tineretului muncito
resc. După-amiază a fost vizi
tat Grupul școlar al Ministe
rului Industriei Ușoare din 
Capitală.

Exprimînd pozițiile orga
nizațiilor lor, participanții la

Adunare festivă consacrată celei de-a 24-a 
aniversări a întemeierii R. D. Germane

La Alba Iulia a avut loc 
miercuri o adunare festivă con
sacrată calei de-a 24-a aniver
sări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, care a 
reunit reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
organizațiilor obștești, ai. con
siliilor județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană și de naționalitate ma
ghiară, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

Au luat parte, de asemenea, 
dr. Hans Voss, ambasadorul 
Republicii Democrate Germane 
Ia București, membri ai amba
sadei.

în alocuțiunea consacrată a- 
cestui eveniment. Nioolae Roșu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, primarul 
ni’micipiului Alba Iulia, a re-

Cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a creării Partidului 
Muncii din Coreea, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, 
Li Nin Su. a organizat, miercuri 
seara, la sediul ambasadei o 
gală de filme.

Au participat tovarășii Ion 
Popescu-Puțuri și Ștefan Voicu, 
membri ai C.C. al P.C.R.. Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ghenea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general- 
maior Constantin Oprită, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, activiști de partidj 
generali și ofițeri, ziariști.

O delegație de ziariști din 
R.D. Vietnam, formată din to
varășii Le Dien și Tran Thi 
Tich. membri ai colegiului de 
redacție al ziarului „Nhân Dan", 
organ al Partidului celor ce 
Muncesc ' din R.D. Vietnam, 
ne-a vizitat țara, la invitația 
ziarului „Scînteia".

Cu prilejul acestei vizite, Ia 
Uniunea Ziariștilor a fost sem
nat un protocol privind colabo
rarea și schimburile interredac- 
tionale dintre Uniunea Ziariști
lor din Republica Socialistă 
România și Uniunea Ziariștilor 
din R.D. Vietnam pe anii 1973- 
1974. La semnare au participat 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
redactori șefi și alte cadre de 
conducere din presa centrală. 
Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R.D. Vietnam la 
București.

în timpul șederii în țara 
noastră, ziariștii vietnamezi au 
avut întrevederi la Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
la Ministerul Educației și învă- 
țămîntului. la conducerea unor 
instituții culturale și științifice, 
convorbiri prietenești la redac
ția ziarului „Scînteia". Oaspeții 
iu avut posibilitatea să cunoas
că importante obiective econo
mice și social-culturale din Ca
pitală, precum și din județele 
Argeș. Vîleea, Olt, Brașov și 
Prahova.

în încheierea vizitei, delega
ția a fost primită la Secția de 
Propagandă și Presă a C.C. al 
P.C.R. 

întîlnire au adoptat un docu
ment prin care își exprimă so
lidaritatea activă cu militanții 
comuniști, socialiști și progre
siști din Chile, încrederea 
deplină în cauza lor dreaptă 
și cer să fie salvați și elibe
rați imediat Luis Corvalan, 
secretarul general al Partidului 
Comunist, ceilalți patrioți 
chilieni. Textul documentului 
se publică în pagina a Vl-a.

Lucrările întîlniriî continuă.

levat că, în anii construcției 
socialiste, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Socia
list Unit din . Germania, între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
s-au statornicit raporturi strân
se de prietenie și de colaborare 
frățească multilaterală. In pro
movarea și adîncirea acestor 
raporturi — a subliniat vorbi
torul — o importanță deosebită 
au avut-o convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, cu prilejul vi
zitei în țara noastră, în mai 
1972, a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Ger
mane.

A luat apoi cuvîntul dr. Hans 
Voss, care s-a referit pe larg la 
succesele obținute în R. D. Ger
mană, în viața politică, econo
mică și socială, în construirea 
socialismului, a relevat dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare a țării sale cu tot 
mai multe state.

Evidențiind cu satisfacție ex
tinderea continuă a relațiilor 
multilaterale dintre partidele și 
țările noastre, ambasadorul 
R. D. Germane a urat oameni
lor muncii din județul Alba, în
tregului popor român, noi suc
cese în înfăptuirea măreței o- 
pere de ootuștruimn socotii 
socialiste multilateral dezvol
tate.

i

Antrenamentul
pentru efort

tiu-i prea tîrziu ca să te dezici de inerție, de 
i). Plăcerea autentică, pe care numai efortul depus

(Urmare din pag. I)
tați în plus, de ordin obiectiv, față de cele — eventuale — 
subiective. Cit privește absența, paradoxală - tocmai la cîte 
unul tînâr — a gustului pentru efort, cum atît de plastic se 
exprima maistrul de la U.M.G.B., aceasta e contrazisă în fond 
chiar de adevărul biologic, tinerețea reprezentînd epoca vita
lității maxime, a oricui. De asemenea, sînt de neînțeles (și de 
condamnat) tinerii care consideră posibil să facă eforturi ex
clusiv atunci cînd se... distrează (pot pierde nopți în șir, dan- 
sînd, chefuind, dar „protestează" dacă-i absolut necesar să 
intîrzie, pentru rezolvarea unei situații urgente, un biet sfert 
de oră, la serviciu).

Gustul .pentru efort se trezește devreme, în anii copilăriei 
(dar cineMi-a avut parte de asta nu trebuie să fie... îngrijorat, 
niciodatdj f 
inactivitate, 
ți-o dâ, începe - limpede — cu satisfacția întrezărită doar la 
gîndul rezultatelor bune pe care le vei obține (cifrele de plan 
nu sînt, deci, simple cifre „reci", ci atrăgătoare direcții către 
care îți propui să te îndrepți). Tînărul poate fi devreme cîști- 
gat pentru ideea de efort, mai ales dacă acestea izbutesc să 
conțină și un substrat afectiv, căci efortul depus în silă, fără 
participare 
la destule 
eforturi se 
știința, cu învățarea tînărului de a-și economisi forțele, toc
mai pentru a ști să obțină rezultatul dorit, scontat, cu mini
mum de efort posibil. De ce așa ? Fiindcă astfel rămîn dis
ponibile alte cantități de energie, în vederea îndeplinirii altor 
țeluri pe care viitorul ni le va aduce, neapărat, în față. Eco
nomia de energie (bine înțeleasă, pozitivă) îl obișnuiește pe 
om să-și drămuiască forțele, puterea, capacitatea, și drămu- 
indu-le să și le evalueze, să și le cunoască în amănunt, rea
list, și tocmai așa să le prețuiască mai deplin. Capacitatea 
de efort se educă și se autoeducă I

afectivă, fără interes 
neajunsuri. Deprinderea 

cere însă — atenție I

CRONICA 
U.T.C.

Marți s-a înapoiat în Ca
pitală o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România 
(U.A.S.C.R.), condusă de to
varășii] Pusztai Kalman, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a făcut o 
vizită în Austria la invita
ția Uniunii Naționale a 
Studenților.

La sosire, pe aeroportul 
Bucureștâ-Otopeni. delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Stelian Moțiu, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R., de ac
tiviști ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.C.R.♦

Tot marți s-a înapoiat în 
Capitală o delegație a Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România 
(U.A.S.C.R.), condusă de 
tovarășa Trifu Felicia, mem
bru al Comitetului Executiv 
al U.A.S.C.R., care a parti
cipat la Seminarul interna
țional studențesc de la Dar- 
es-Salaam. (Tanzania).

Pe aeroportul Bueurești- 
Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășa Corina 
Băjescu. membră a Comite
tului Executiv al U.A.S.C.R., 
de activiști ai Comitetului 
Executiv al U.A.S.C.R.♦

Ieri, a sosit în Capitală, de
legația Tineretului Sportiv 
German (D.S.J.) din Repu
blica Federală Germania» 
condusă de Adalbert Hoff- 
meier, vicepreședinte al 
D.S.J., care la invitația C.C. 
al U.T.C. va face o vizită în 
țara noastră. La sosire pe 
aeroportul Otopeni, delegația 
a fost salutată de Septimiu 
Todea, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegație parlamentară japoneză 
condusă de Daisuke Akita, vice
președinte al Camerei Repre
zentanților, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, va 
face o vizită în țara noastră. 
Din delegație fac parte Kenjiro 
Kadoya, membru al Comitetului 
Agricol și al Pescuitului, Shin- 
jiro Yamamura. membru al Co
mitetului Transporturilor, Ko- 
kai Nakamura, membru execu
tiv al Comitetului Administra
ției Locale, și Tsuneo Matsuo, 
membru al Secretariatului Ca
merei inferioare.

I
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direct, conduce 
de a depune 

conjugată cu

PENTRU 
TINERET!

Al lll-lea Congres 
Național de Igienă ți 

Sănătate Publică
în. sălile „Ronda" și „Rapso

dia" ale Hotelului „Interconti
nental" din București, se desfă
șoară lucrările celui de-al lll-lea 
Congres Național de Igienă și 
Sănătate Publică, organizat de 
către Uniunea Societăților de 
Științe Medicale și Societatea de 
Igienă și Sănătate Publică. Te
matica Congresului — ne spune 
tov. conf. dr. Toma Niculescu, 
secretar al Congresului — 
se înscrie în cadrul progra
mului de luptă contra poluării 
mediului înconjurător, inițiat de 
Organizația Mondială a Sănătă
ții (O.M.S.). Sînt înscrise trei 
teme : 1. Poluarea mediului de 
viața și ele muncă cu substanțe 
chimice potențial toxice și in
fluențe asupra sănătății, 2.. A- 
daptarea organismului la dife
riți factori de mediu (aici este 
rezervat un capitol adaptării co
piilor și adolescenților la condi
țiile procesului de viață și in- 
structiv-educative. Se vor ana
liza probleme privind dezvolta
rea neuropsihica a copiilor și 
adolescenților, dinamica dezvol
tării co-piilor și adolescenților, 
în funcție de mediul social) și 
3. Orientarea profesională a 
muncitorilor în funcție de starea 
de sănătate și condițiile de 
muncă în întreprinderi. în total 
vor fi 140 de comunicări ale ce
lor 300 de participanți din țară 
și de peste hotare, fiind prezenți 
cercetători din domeniul igie
nei și sănătății publice, cadre 
didactice la catedrele de igienă 
și medicina muncii din institu
tele de învățămînt superior, 
medici de întreprinderi, igie- 
niști din centrele sanitare anti
epidemice. Vom fi onorați cu 
prezența unor delegații din An
glia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Franța, 
R.D.G. și U.R.S.S., precum și 
din partea Biroului Regional 
pentru Europa din cadrul 
O.M.S.-ului.

ION P.

„Tineretul ți producția"
La Clubul tineretului din Re

chin s-a deschis recent, din ini
țiativa Comitetului orășenesc 
U.T.C. expoziția gazetelor de 
Îerete, „tineretul și producția", 
mportant mijloc de propagandă 

și educație ca ,»Cele bune să se 
adune iar de cele rele să se fe
rească". întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, I.U.P.S., 
I.P.M.S., Liceele nr. 1 și 2, în
treprinderea ■,Republica", expun 
ia scară redusă filmul activității 
lot din anul 1973. Un bogat ma
terial. articole, fotografii, carica
turi. ilustrează fapte de muncă 
si viață ale tinerilor angajați în 
întrecerea „Tineretul, factor ac
tiv în realizarea cincinalului 
îhainte de termen", Cu străluci- 
r le și petele care umbresc ca- 
1 tatea de utecist. Comoletînd 
.. Reflectorul tineretului" din cen- 
t ul orașului, expoziția consti
tuie un însemnat schimb de ex
periență pentru colectivele re
dacționale ale organizațiilor din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului viorilor.

M. BORDA

Moda de toamnă
La Tirgoviște toamna este 

calda și ruginie. Pe sub cas
tani și prin magazine. Magazi
nul ..Mondial", nemulțumit cu o 
singură paletă, își înveselește 
cumpărătorii cu o expoziție 
ad-hoc a nuanțelor : cafeniul
cald, marcul sever. îndulcit une
ori de vioaie sclipiri roșietice, 
ruginiul aprins al după-amieze- 
lor nu au înlăturat verdele, al
băstrui, roșul sau negrul. Nu 
este vorba, după oum s-ar cre
de, de mătăsuri, stofe sau alte 

obișnuite beneficiare ale culo
rilor, ci de pantofi — practici, 
comozi — cum spunea o cum
părătoare — buni pentru dru
muri lungi sau grăbite — pan
tofi imitînd antilopa, sau pielea, 
flexibili, moderni, îndrăzneț 
colorați, simpli sau în combina
ții, sportivi dar și eleganți, cu 
talpa groasă și ușoare sclipiri 
de metal, așteptând să se avîn- 
te pe drumurile toamnei. Și 
cum un gînd bun poate atrage 
un alt gînd bun. lăsînd fetele 
să-și aleagă pantofii călătoriei, 
am căutat un loc care i-ar pu
tea atrage în egală măsură pe 
băieți. Nu era departe : raionul 
de costume, risipindu-se în- 
tr-un cromatism asemănător : 
haine de lină sută la sută sau 
în amestec, tinerești, cu clape 
sau fără, cu tighele sau fără, 
într-o singură culoare sau domi
nate de același ruginiu, culoarea 
soarelui întârziat, care vă aș
teaptă la Tîrgoviște.

MIHAELA ANGELESCU
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TELEBREVIAR
• Telcia-Films din Paris in 
colaborare cu Televiziunea 
Română, a realizat o serie din 
cadrul serialului „Dosarele se
crete ale comorilor4*. Dacă fil
mul este o comoară sau nu ră- 
mine deocamdată... secret
• Sub privirea atentă a regi
zoarei Maria Oprea, tânăra so
listă de muzică ușoară Elena 
Neagu mărturisește în fața <‘-a- 
merelor de luat vederi — „Să 
fug de dor e prea târziu" — 
Nu e prea târziu însă pentru 
telespectatori s-0 urmărească 
în cadrul „Albumului dumi
nical" interpretând piesa „Mie 
teamă că iubesc** de Valențiu 
Grigorescu • După un turneu 
în Franța unde a obținut „Co
lierul de aur“, după succesele 
obținute în Polonia, Iugoslavia, 
Austria, Germania, U.R.S.S., 
Bulgaria, iar recent Întoarsă 
de pe continentul african, tâ
năra interpretă Titiana Mihali, 
s-a întors la... „Vatra horilor 
străbune** — emisiune dedicată 
folclorului maramureșean • 
P.S. Toți cei W frați ai Titia- 
nei Mihali, cîntă vocal sau din 
diferite instrumente. Cea mai 
mică solistă a familiei are 
doar... 3 ani și se numește 
Valerica, urmează doi frați 
gemeni în vîrstă de 6 ani- Mă 
opresc aici anunțînd telespec
tatorii că redacția muzicală a 
realizat un medalion cu a- 
cest... „Ansamblu folcloric de 
familie*4 • Carmen Constanti- 
nescu ne anunță că duminică 
vor lua. startul „7 contra 7“ 
pionierii din județele Bigtrița- 
Năsăud și Tulcea. Un mic 
amănunt, amîndouă echipajele 
doresc să cîștige, numai iocul... 
întîi • Atenție copii î O veste 
bună pentru voi. Floricel 
Nicolae și Andrei Brădeanu au

f;ăsit... „Ciuboțelele Ogarului", 
n cadrul emisiunii „Lumea 

Copiilor** veți putea urmări o 
dramatizare după celebra po
vestire a Iui Călin Gruia • La 
4 octombrie a fost aniversată 
sub egida U.N.E.S.C.O. împli
nirea a 100 de ani de la naș
terea marilor matematicieni 
români Gh. Tițejca și Dimitrie 
Pompeiu (născuți în aceeași zi 
și aceeași lună). Pentru a fi 
în ton cu această aniversare 
redactorul Dan Popovici a 
pregătit 3 filme dedicate celor 
2 oameni de știință.

MIRCEA COCOLAȘ

Adam cel nevăzut
Am văzut firme de tot felul. 

Cu neon și fără, mari sau mici, 
scrise pe sticlă sau carton, eie 
fac parte din sistemul de re
clamă și ca atare trebuie să 
spună ceva. La ce servește însă 
o firmă care n-are „adresant" ? 
Evident, la nimic. Și totuși, 
unii sînt de altă părere. Arhi- 
tecții care au creat magazinul 
..Adam", au conceput și realizat 
o firmă mare și frumoasă, pur- 
tînd numele magazinului, înzes
trata cu lumină fluorescentă, 
dar pe care au amplasat-o pe. 
acoperiș, intr-un loc inaccesibil 
privirii pietonului. La ce s-or fi 
gindit arhitecții ? Poate la loca

Școala profesională „Dîmbovița4" din Capitală. ani
versează un sfert de secol de existență. Felicitări pentru tot 
ce a însemnat acest timp. Iozefina Rădulescu, directoare de 
peste 21 de ani. distinsă în anul trecut cu ordinul „Steaua Repu
blicii", ne prezintă cîteva date. în 1948 au fost 260 elevi — azi 
peste 1 700 ; școala a dat 23 de promoții ; cadrele pentru noile 
combinate de sticlă și pielărie se pregătesc în această școală : 
cei 30 de maiștri-instructori au fost elevii școlii. O parte din 
absolvenți dețin posturi de răspundere in întreprinderi și insti
tuții. Prin activitatea practică anual se realizează un venit de 
1 milion și jumătate. Au fost create cele mai bune condiții pentru 
pregătirea elevilor : ateliere în care s-au adus 10 noi mașini, 
6 cabinete de specialitate, un laborator de fizică-chimie, biblio
tecă cu peste 20 000 voluriîe. Felicitări pentru cinstea de a avea 
drapel propriu de organizație, pentru locurile de frunte obținute 
in toate concursurile profesionale și cultural-artistice.

LIDIA POPESCU
Fot» : ORESTE PLECAN

tarii etajelor IV—VII ale blocu
rilor din împrejurimi, poate la 
amatorii zborurilor de agrement 
deasupra Capitalei. Precis, nu 
știm. $tim însă că mai bine de 
trei ani se fac demersuri 
insistente pentru mutarea fir
mei la un. loc vizibil. ' Cerere 
de altfel îndreptățită, cu atît 
mai mult cu cît. zgomotul spe
cific al instalației fluorescente 
afectează odihna locatarilor din 
jurul magazinului. Suficiente ar
gumente care pledează pentru 
aducerea lui „Adam" mai la 
stradă, să-1 vedem cu toții...

| EDITORIALE | 

Cavalerii Porților 
Albastre de 

Ion Crînguleanu
Pentru cei care-1 cunosc pe 

Ion Cringuleanu. prezența sa în 
cîmpul reportajului literar nu 
mai constituie o surpriză. A 
trădat pentru prima oară muza 
poetică în urmă cu doi ani, 
cînd a început să lucreze la 
volumul Ridică mina și vei 
primi o floare, inspirat din ac
tivitatea microcooperativelor a- 
gricole de producție din Vîleea, 
conduse și administrate de pio
nieri. A recidivat un an mai 
tîrziu, încredințînd Editurii Ion 
Creangă, cartea Cavalerii Porți
lor Albastre.

De data aceasta, autorul s-a 
deplasat pe șantierul uriașei ce
tăți a luminii — Porțile de Fier. 
Pornind de la mărturisirile 
swntâne ale copiilor celor ce-au 
ridicat hidrocentrala. Ion Crîn- 
gu’eanu prezintă în noul său 
volum (intrat recent în librării) 
numeroși eroi temerari, efortul 
și priceperea lor. greutățile și 
satisfacția învingerii lor. cum 
s-au înălțat. cariera de piatră, 
transformatorii, barajul, viaduc
tele. traseele asfaltate.

Pe lingă o meditație profun
dă asupra frumuseții muncii, 
cartea este, totodată, o invitație 
la drumeție pentru cunoașterea 
splendorilor create de mîna o- 
mului.

RADU LEVARDA

Peste 50 000 
de posturi telefonice
De la începutul anului și pînă 

în prezent, în Capitală și in 15 
localități printre care Arad, O- 
radea, Suceava, Iași. Vaslui. Bir- 
lad, Cimpulung Muscel, Zalău și 
Slobozia au fost instalate peste- 
50 000 de posturi telefonice. Spe
cialiștii direcțiilor județene de 
poștă și telecomunicații și ai în
treprinderii „Teleconstrucția" 
s-au angajat ca pînă la sfirșitul 
anului să asigure extinderea re
țelei telefonice și în alte locali
tăți din- diferite zone ale țării, 
cum ar fi. Miercurea Ciuc, Cra
iova, Drobeta Turnu Severin, 
Ploiești și Cluj.

Totodată, tradiționalul' „D9‘‘ a 
pierdut din nou teren in fața 
automatului interurban,, respec
tiv în localitățile Oradea, Su
ceava și Arad.
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FOTOTECA 
actualității

„Se poate crede vreodată că ce-i 
joc sacru se va pe.-de ?“ i Al. 
Macedonschi)

Imagine realizată de Fntoclubul 
studențesc din Brașov

A apărut:
MUNCA DE PARTID

nr. 19/1973
DIN SUMAR •

Adunările pentru dări de sea
mă in organizațiile de partid ; 
CUM SE ÎNFĂPTUIEȘTE RO
LUL CONDUCĂTOR AL OR
GANELOR ȘI ORGANIZAȚII
LOR DE PARTID : Ștefan Mo- 
cuța : Exigențe actuale ale sti
lului de muncă ; Polixenia Bor- 
ceanu : Grupa, unitate operati
vă a organizației dc baza ; 
Adela Deac : Viziunea politică a 
conducătorului din economie. 
CINCINALUL ÎNAINTE DE 
TERMEN : Vasile Mănescu : 
Consum redus de combustibil și 
energie ; Anton Balint : Ritm 
alert pe șantiere ; St. Nanianu, 
Eug. Verman : Nici o mașină» 
nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelu
crat ; Constantin Straton : Vom 
spori producția de griu.

Revista conține și rubricile : 
ÎNVAȚAMÎNTUL DE PARTID 
ȘI PROPAGANDA PRIN CON
FERINȚE ; PROGRAMUL DE 
EDUCAȚIE COMUNISTA A 
MASELOR PRINDE VIAȚA ; 
INTENSIFICAREA CONTINUA 
A VIEȚII INTERNE DE 
PARTID : DIN VIAȚA PARTI
DELOR COMUNISTE SI MUN
CITOREȘTI.

POȘTAȘUL 
INDISCRET

Numai „ce-i în mînă 
nu-i minciună"

La sfirSiful lunii mai și începu
tul lui iunie, 1972, în satul Ungu
reni. comuna Munteni, județul 
Galati, se începuse construirea u- 
nui magazin alimentar modera. 
Localnicii au contribuit entuzias
mați la efectuarea săpăturilor, la 
turnarea fundației, fericiți că vor 
a”ea în sfirșit Ynult doritul maga
zin. Dar. nu se știe din ce cauză, 
lucrul a fort întrerupt. Peste cî
teva luni lucrările au fost reluate 
cu promisiunea fermă că în au
gust 1972 vor fi. terminate. A tre
cut de atunci mai bine de un an 
și ..așa cum se înfățișează acum 
privirilor noastre cu zidurile cari 
sub năvala ploilor și ninsorilor a» 
început să se năruie, „magazinul" 
care se voia modem, pare o ră
mășița a unei multimilenare ce
tăți" — ne scrie Emil Popa din 
comuna cu pricina. Toațe materia
lele care ar fi fost necesare con
strucției s-au degradat, lăsate 
la-ntîmplare, neadăpoetite. „Cina 
va suporta pagubele ? Cine 
poate permite să disprețuiască 
efortul pe care miile de oameni 
îl fac pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan care stau în fața în
tregului popor r* — ne întreabă 
semnatarul scrisorii. Această în
trebare. împreună cu întreaga is
torie am înaintat-o spre rezolvare 
Consiliului popular al județului 
Galați. Așteptam cu nerăbdare 
răspunsul spre a-1 transmite apoi 
cetățenilor gatului Ungureni. $i 
istă ce am aflat : ..Din cercetările 
efectuate rezultă că potrivit pla
nului de investiții din fonduri 
proprii ale IJECOOP-U1U1 Galați, 
în anul 1973 este prevăzută con
struirea unul magazin sătesc cu 
bufet în saiul Ungureni, lucrare 
care se execută în prezent". Pînă 
aici nimic nou. Știam și noi că s® 
tot . execută în prezent" din 1972.

Am găsit totuși în finalul răs
punsului o propoziție care vrea 
cu rezonanțe mîngiietoare „va fi 
d&tâ (lucrarea) în folosință lâ fi
nele acestui an*4.

Cetățenii respectivului sat nu se 
vor entuziasma. Promisiuni au 
mai primit ei. dar, vorba pro- 
\ eroului ..vom trăi și vom vedea -.

(N. STEREA)
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REȚINEȚI
„TROFEUL CARTAȚI"

UN NUME: EIDIA STAN!
Nu putem vorbi despre cea 

de-a doua zi a turneului de la 
Pitești fără a sublinia dintr-un 
început bun numele Lidiei 
Stan. Pentru amatorii de hand
bal nu mai e nevoie de nici o 
precizare. Pentru neavizați însă, 
Lidia Stan este portarul primei 
echipe feminine de handbal, 
care, aseară, a făcut dovada ca
lităților ce au impus-o selecțio
nerilor și. dacă se poate. încă 
ceva pe deasupra. Adică a fost 
ceea ce ne doream, ceea ce 
trebuia „naționalei" feminine 
și — poate, cu puțin hazard în 
afirmație — ceea ce n-am mai 
avut de pe vremea Irinei. A 
scos tot ce era omenește posi
bil, realizind in repriza secundă 
o performanță mai rar întâlnită, 
neprimind gol timp de 20 de mi
nute. Și asta avînd în fața e- 
chipa Ungariei, medaliată cu 
bronz la ultima ediție a „mon
dialelor" și învingătoaroa cate
gorică din ziua precedentă a 
echipei Uniunii Sovietice.

De fapt, aportul ei în victo
ria echipei României (scor final 
12—8) a fost substanțial, el a- 
dăugindu-se și efortului gene
ral al echipei. Victoria a fost 
clară, meritată, iar scorul ne-a 
fost favorabil tot timpul, ajun- 
gind uneori la o diferență de 
5—6 goluri. Principalele realiza
toare (Arghir — 5 și Cojocaru 
— 4), au constituit în. perma

nență un real pericol pentru 
poarta adversă.

în celelalte două partide re
zultate contradictorii :

Dacă în prima partidă, victo
ria campioanelor mondiale asu
pra „secundelor" noastre era 
mai mult decît previzibilă, totul 
pledînd în favoarea echipei 
R. D. Germane, scor final 10—5 
(4—2), în cea de-a doua 
(U.R.S.S. — Iugoslavia)^ vict- 
campioanele lumii, după „re
miza" din prima zi porneau fa
vorite în fața sovieticelor în
vinse la scor de echipa Unga
riei. Dar. cum în sport nicio
dată nu există favoriți, la forțe 
aproximativ egale, calculele au 
fost răsturnate, echipa sovie
tică reușind o muncită, dar fru
moasă victorie la două puncte 
diferență : 10—8 (6—4).

• Miercuri, în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut 
loc la sediul C.N.E.F.S. din 
Capitală, Joao Havelange, pre
ședintele Confederației brazilie
ne a sporturilor (C.B.D.) și pre
ședintele Federației braziliene 
de fotbal, membru al C.I.O., a 
făcut o interesantă expunere în 
legătură cu dezvoltarea fotba
lului internațional și cu pregă
tirile echipei Braziliei, campioa
nă a lumii. în vederea partici
pării la noua ediție a Campiona
tului mondial.

Și iată că lucrurile se com
plică, noțiunea de superioritate 
valorică fiind pusă, în acest 
turneu, de multe ori în dreptul 
semnului egal. Dintre cele cinci 
echipe reprezentative, mei una 
nu se mai poate spune că por
nește favorită și, că, oricare 
poate intra in posesia trofeului, 
balanța înclinînd, un pic, în fa
voarea. reprezentantelor noas
tre, nu atît pentru avantajul 
terenului, cît pentru felul cum 
au evoluat aseară.

Astăzi, programul ite oferă, 
din nou. cel puțin două par
tide echilibrate : România (II) 
— Ungaria ; U.R.S.S. — R. D. 
Germană și România — Iugo
slavia.

S. UNGUREAN U

într-o convorbire cu un re
dactor al „Agerpres", Joao Ha
velange a declarat : „Am venit 
cu plăcere întotdeauna în fru
moasa dumneavoastră țară, 
unde am fost primit cu atenție 
și înconjurat cu multă căldură. 
Noi intenționăm ca în viitor să 
organizăm o dublă întîlnire 
amicală între echipele de fotbal 
ale României și Braziliei. în 
acest sens, am purtat discuții 
favorabile cu oficialitățile fot
balului dumneavoastră".

Pregătirile tricolorilor
în vederea ultimei partide din 

preliminariile Campionatului 
Mondial de fotbal, pe care o va 
susține duminică in Capitală, 
cu reprezentativa Finlandei, lo
tul național a susținut ieri, pe 
Stadionul ..23 August", un joc 
de verificare în compania for
mației divizionare B. Autobuzul 
București. ..Tricolorii" au în
ceput meciul in următoarea for
mație : Iordache — Sătmăreanu, 
Antonescu. Sameș. Deleanu — 
Dumitru, Dinu — Pantea. Dem- 
brovschi. Dumitrache. Marcu, 
..Buturile" echipei Autobuzul au 
fost apărate, în prima repriză, 
de Răducanu. La reluare, Nicu
lescu l-a înlocuit pe Sătmărea
nu. Beldeanu a trecut în locul 
lui Dumitru, iar Dudu Geor
gescu și Mircea Sandu i-au în
locuit pe Dembrovschi și. res
pectiv Dumitrache. „Tricolorii", 
au ciștigat cu 3—0 (0—0), prin 
golurile marcate de M. Sandu, 
de două ori, și Marcu.

Astăzi. Ia Snagov. lotul va 
susține un nou joc-școală. cu 
echipa de tineret-rezerve a clu
bului Dinamo.

Albania — Finlanda 1-0
Peste 15 000 de spectatori au 

urmărit miercuri la Tirana me
ciul internațional de fotbal din
tre echipele Albaniei și Finlan
dei contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial. 
Fotbaliștii albanezi au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin punctul marcat în minutul 
26 de Ragami din 11 m.

• La Barcelona au continuat 
întrecerile Campionatelor inter
naționale de tenis ale Spaniei, 
concurs contînd pentru „Marele 
Premiu — FTLT“.

In ..16-imile" probei de sim
plu bărbați a fost înregistrată 
o mare surpriză : suedezul Jo
hansson a reușit. să-I elimine cu 
6—0. 6—4 pe cunoscutul jucător 
olandez Tom Okker, unul dintre 
protagoniștii ultimelor turnee 
desfășurate in S.U.A. Campionul 
român Ilie Năstase. l-a întâlnit 

pe brazilianul Mandarine, pe 
care l-a învins în două seturi : 
9—7. 6—4. Iugoslavul Nikola 
Pilici a dispus cu 2—6, 6—3, 6—3 
de francezul N’Godrella, iar 
spaniolul Higueras l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4 pe australianul 
Keldie.

In proba de dublu bărbați (tu
rul II). Ilie Năstase și Tom 
Okker i-au învins cu 6—0. 3—6, 
6—2 pe Keldie (Australia) și 
Kaladis (Grecia), iar perechea 
Ion Țiriac (România)—Bjdrn 
Borg (Suedia) a cîștigat cu 
6—2, 6—1 în fața cuplului sue
dez Borbach—Eriksson.

• In stațiunea maritimă Caile 
Galdana din Ferrerias (Insula 
Minorca), au continuat întrece
rile din cadrul turneului inter
zonal feminin de șah.

După șase runde, clasamentul 
are o nouă lideră : Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.). care a acu
mulat 5.5 puncte. O urmează în 
clasament Marta Șui (U.R.S.S.) 

— 4.5 puncte și o partidă între
ruptă. Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.), și Katia Jovanovici, 
(Iugoslavia) — 4 puncte și cile 
o partidă întreruptă. In conti
nuare. un grup compact de ju
cătoare, toate cu cite 3.5 puncte, 
printre care se află și șahistele 
românce Alexandra Nicolau și 
Gertrude Baumstarck. Cea de-a 
treia reprezentantă a României 
la acest turneu, Elisabeta Poli- 
hroniade. are 2 puncte și o par
tidă întreruptă.

în ultimele două runde, A- 
lexandra Nicolau a remizat cu 
iugoslava Milunka Lazarevici și 
cu Jana Hartston (Anglia).

• După cum s-a mai anunțat, 
în zilele de 12 și 14 octombrie, 
la Miercurea Ciuc și. respectiv. 
București, se vor desfășura două 
demonstrații internaționale de 
patinaj artistic, la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi și 
sportive din U.R.S.S.. Cehoslo
vacia. R. D. Germană, Polonia 
și România.

Dintre concurenții străini se 
remarcă perechea sovietică Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev, 
campioni mondiali și europeni, 
cuplul Nadej da Gorșkova — Ev- 
gheni Sevalovski (U.R.S.S.), Pe- 
tar Augustovici (Cehoslovacia), 
Mario Liebers (R. D. Germană) 
și Ludwik Jankowski (Polonia).

Țara noastră va fi reprezen
tată la aceste atractive specta
cole pe gheață de Elena Moiș, 
Doina Mitricică, Simona Grigo
rescu, Mircea Ion, Octavian Go- 
ga. Atanasie Bulete, perechea 
Beatrice Huștiu — Dan Sâveanu 
și alții.

(Agerpres)

NOU ÎIP
DE EXCURSII

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 
RESTAURANTE BUCUREȘTI, a lansat un nou tip 
de excursii organizate în fiecare duminică pe 

itinerariile:

• București— Ploiești — Văleni — Cheia 
plecarea la ora 7,30 din cartierul Berceni, 
din fața centralei telefonice Bd. Metalurgiei. 
Preț lei 65.

• București — Sinaia — Bușteni — Predeal — 
Poiana Brașov
plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Alba 
— Titan complex A9 și din Piața Palatului 
R.S.R. din fața restaurantului CINA.
Preț lei 27.

• București — Pitești — Curtea de Argeș — 
Hidrocentrală
plecarea la ora 7,30 din cartierul Drumul 
Taberei din fața cinematografului Favorit. 
Preț lei 77

REȚINEȚI: Relații suplimentare la filialele de turism din Calea 
Victoriei nr. 100 și Bd. Repub licii nr. 68.

Telefon : 15 74 11 și 14 08 00.



Pentru solidaritate militantă cu poporul 
și tineretul chilian, pentru eliberarea de peste hotare

și salvarea vieții patrioților și democraților

Folosind prilejul întîlnîrii orga- 
nizațiilor de tineret din unele 
țări socialiste pe probleme ale 
tineretului muncitoresc, care se 
desfășoară la București, delega
țiile Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitorvist din R. P. Bulga
ria, Uniunii Socialiste a Tinere
tului din R. S. Cehoslovacă, U- 
niunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreeană, 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Republica Cuba, Tineretului Li
ber German din R. D. Germana, 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol din R. P. Mongolă, 
Federației Uniunilor socialiste 
ale Tinetetului Polonez din R.P. 
Polonă, Uniunii Tineretului Co
munist din R. S. România, Uni
unii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară, Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din U- 
niunea Sovietică. Uniunii Tine
retului Muncitor „Ho Și Min“ 
din R. D. Vietnam și Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat își axprimă în numele orga
nizațiilor respective, profunda 
îngrijorare și protestul față de 
evoluția situației din Chile, du
pă puciul militar reacționar să- 
vîrșit în cîrdășie cu imperialis
mul internațional, care a dus la 
înlăturarea guvernului legal al 
Unității Populare, la asasinarea 
mișelească a președintelui ales 
de popor, Salvador Allende Gos- 
sens.

întreaga omenire progresistă, 
milioane de tineri și tinere de 
pe întreaga planetă protestează 
hotărît împotriva complotului din 
Chile, sprijinit de forțele reac
ționare interne și internaționale, 
împotriva metodelor fasciste de 
represiune. Vocea de protest a 
tineretului devine pe zi ce trece 
tot mai puternică.

După complotul reacționar să- 
vîrșit de junta militară, au fost 

I înăbușite în sînge tradițiile de
mocratice, și-au pierdut viața

numeroși fii ai clasei muncitoare, 
țărani, s tu den ți, intelectuali, o 
seamă de personalități ale vieții 
politice, sociale și culturale chi
liene, au fost călcate în picioare 
Constituția țării, drepturile fun
damentale ale omului. în fie
care zi, în fiecare oră sînt re
primați și împușcați patrioți și 
democrați chilieni.

Nu avem dreptul să pierdem 
nici o clipă !

Exprimîndu-și, împreună cu 
opinia publică progresistă mon
dială, deplina solidaritate cu 
lupta forțelor patriotice și de
mocratice chiliene, participanții 
cer cu hotărîre să înceteze ime
diat valul de teroare, persecuțiile 
și arestările, să se pună capăt re
presiunilor, oricăror acțiuni care 
încalcă drepturile fundamentale 
ale omului, unanim recunoscute 
de comunitatea internațională.

Protestând în mod ferm împo
triva arestării și reprimării mili- 
tanților comuniști, socialiști și 
progresiști din Chile, patrioții 
își ridică glasul cu putere pen
tru eliberarea și salvarea vieții 
lui Luis Corvalan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist, 
personalitate de seamă a vieții 
politice chiliene, a mișcării co
muniste, muncitorești și antiim- 
perialiste, luptător consecvent, 
pentru pace, înțelegere și cola
borare internațională, pentru e- 
liberarea tuturor democraților și 
militanților întemnițați, printre 
care se află numeroși tineri și 
studenți, care s-au consacrat în- 
înfpătuirea idealurilor poporului 
chilian pentru dezvoltarea sa 
liberă, independentă, pe calea 
progresului social.

Sprijinind recentele acțiuni de 
solidaritate cu cauza poporului 
și tineretului chilian, inițiate de 
către Federația Mondială a Ti
neretului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților, de 
alte organizații internaționale și

naționale de tineret și studenți, 
adresăm un apel tinerilor1 din 
lumea întreagă, să ne unim prin 
acțiuni energice, astfel ca forța 
mișcării de tineret, împreună cu 
opinia publică progresistă mon
dială, să contribuie activ ia în
cetarea campaniei sălbatice de 
prigoană, de persecuție și urmă
rire a forțelor progresiste și de
mocratice. Să contribuim cu toa
te forțele Ia succesul campaniei 
organizate în cadrul lunii de 
solidaritate, desfășurată în peri
oada 4 octombrie — 4 noiembrie 
1973, să inițiem scrisori de pro
test, să desfășurăm ample și e- 
nergice acțiuni, mitinguri și alte 
adunări de solidaritate cu po
porul și tineretul chilian.

în aceste momente de grea în
cercare pentru națiunea chili
ana, participanții la întâlnire, în 
numele organizațiilor respective, 
care au susținut în mod con
stant din primul moment cauza 
/a justă, cer să înceteze ime
diat persecuțiile, arestările, te
roarea și metodele fasciste de 
represiune și își reafirmă solida
ritatea militantă cu tineretul și 
poporul chilian pe care îl asi
gură de întregul lor sprijin, în
crederea fermă că nici o forță 
nu va putea infringe lupta ti
neretului, a maselor populare 
chiliene pentru restabilirea drep
turilor și libertăților democratice, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporului chi
lian.

Va rămîne mereu vie aminti
rea lui Salvador Allende
sens, a tuturor patrioților chi
lieni !

Să fie salvați și eliberați ime
diat Luis Corvalan, ceilalți pa
trioți chilieni!

Cauza poporului chilian, cauza 
umanismului și progresului vor 
învinge !

Victorie poporului și tineretu
lui chilian !

Gos-

Lucrările Conferinței
pentru securitate și

CAMBODGIA 10 (Ager- 
pres). — în cursul luptelor 
purtate în jurul Pnom Pen- 
hului și pe șoseaua numărul 
5, în perioada 27 septembrie 
— 9 octombrie, forțele de 
eliberare au scos din luptă 

militari lonnoliști.

cooperare în Europa
subcomisia pentru proble- 
cooperării tehnico-științi- 

delegații care au luat cu-

Evoluția evenimentelor 
din Orientul Apropiat

Sosirea delegației României 
la ceremonia instalării noului

■

CAIRO 10 (Agsrpres). — Un 
comunicat militar egiptean, di
fuzat miercuri de agenția 
M.E.N., relevă că forțele teres
tre egiptene, susținute de avia
ție, continuă să-și consolideze 
pozițiile lor avansate pe malul 
răsăritean al Canalului Suez 
și să înainteze în Peninsula Si
nai. Referindu-se la operațiuni
le din zonă, generalul Saaded- 
dinc El Shazli, șeful Statului 
major al armatei egiptene, a 
declarat, potrivit agenților Fran
ce Presse și United Press In
ternațional, că „acestea se des
fășoară conform planului sta
bilit de comandantul militar 
egiptean". El a menționat, de

egiptene 
linia Bar 

Is-
asemenea, că trupele 
„au distrus și ocupat 
Lev", construită de către 
rael pe malul răsăritean al Ca
nalului Suez.

Potrivit comunicatului militar 
transmis de agenția M.E.N., for
țele egiptene au capturat, 
miercuri, alte 15 blindate și au 
luat un număr de prizonieri is- 
raelieni. Totodată, postul de 
radio Cairo a anunțat că avioa
ne egiptene au bombardat, 
miercuri, posturi de comandă 
și unități militare israeliene 
staționate pe coasta de nord a 
Peninsulei Sinai, provocînd ina
micului pierderi grele în oa
meni și echipament de luptă.

Bateriile de artilerie antiaeria
nă și aviația egipteană au 
doborit șase avioane israeliene 
care au încercat să atace pozi
țiile egiptene.

Dezbaterile Consiliului
de Securitate

în Consiliul de Securitate au 
continuat, marți după-amiază, 
dezbaterile asupra crizei din 
Orientul Mijlociu.

Miioș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, secretar federal pen
tru afacerile externe, a declarat 
că situația de război la care s-a 
ajuns se datorează perpetuării 
ocupației de către Israel a teri
toriilor acaparate prin forță, în 
urma războiului din 1967. Solu
ționarea actualei crize — a sub
liniat el — poate interveni nu
mai prin aplicarea integrală a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

Ambasadorul Louis de Gui- 
ringaud, reprezentantul Franței, 
sublinia că nu trebuie uitat 
faptul că ostilitățile au loc pe 
teritoriile arabe ținute sub ocu
pație de către Israel timp de 6 
ani. Ca atare, ar fi inutil să se 
impună părților în conflict mă
suri cu caracter provizoriu sau 
angajamente neînsoțite de ga
ranții. Subliniind în acest con
text că Franța nu se opune 
adoptării unei rezoluții de înce
tare a focului, vorbitorul a ară
tat că a sosit timpul să fie ana
lizate cauzele profunde ale con
flictului și să se promoveze a- 
jungerea la o soluție definitivă.

Pe-Reprezentantul Austriei, 
ter Jankowitsch, a declarat că 
actuala situație de război din 
Orientul Mijlociu reclamă din 
partea O.N.U. acțiuni urgente 
pentru a preveni extinderea 
ariei ostilităților.

Mohammad Zakaria Ismail, 
adjunct al ministrului de exter
ne al Siriei, a declarat că sta
tele arabe au avertizat în repe
tate rînduri Consiliul de Secu
ritate asupra faptului că pre
lungirea situației de tensiune 
create în Orientul Apropiat de 
ocuparea prin forță de către 
Israel a teritoriilor arabe poate 
avea consecințe dintre cele mai 
grave asupra păcii și securității.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., Iakov Malik, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, care a condamnat bombar
darea de către aviația Israelu
lui a cartierului diplomatic din 
Damasc, soldată cu numeroase 
pierderi de vieți omenești, in
clusiv în rîndurile personalului 
ambasadelor străine, între care 
și a Uniunii Sovietice.

Data următoarei ședințe a 
Consiliului va fi stabilită prin 
consultări între reprezentanții 
statelor membre.

DAMASC 10 (Agerpres). — 
Agențiile France Presse și Asso
ciated Press, citind un purtă
tor de cuvînt militar sirian, 
anunță că trupele siriene au 
reușit să încercuiască localita
tea Kuneitra, centru districtual 
din Platoul Golan. O contrao
fensivă israeliană — a mențio
nat purtătorul de cuvînt — a 
fost oprită de forțele siriene, 
după lupte violente. Aviația si
riană a atacat poziții și concen
trări israeliene de pe Platoul 
Golan. Se anunță, pe de altă 
parte, că avioane israeliene au 
efectuat miercuri raiduri îm
potriva unor obiective civile din 
orașele Homs, Tartous și Latta
kia, soldate cu victime în rîn- 
dul populației civile. Un alt co
municat militar sirian a anun
țat că formații de avioane ina
mice au încercat să bombarde
ze aeroportul internațional din 
Damasc și alte aerodromuri 
siriene. Aviația și forțele de a- 
părare antiaeriană au interve
nit, doborînd 14 aparate israe
liene.

președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres). — Miercuri a sosit la 
Buenos Aires, delegația Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, pentru a partici
pa la ceremonia instalării nou
lui președinte al Republicii 
Argentina, general-locotenent 
Juan Domingo Peron.

La aeroportul Ezeiza 
gația a fost întâmpinată 
Leopoldo Tettamante,

dele- 
de 

minis-

Sesiunea

tru subsecretar de stat la Mi
nisterul Relațiilor Externe al 
Argentinei, Alberto F. Diumont» 
ministru, Alberto E. Prosperi, 
secretar la Ministerul Relațiilor 
Externe, alți funcționari supe
riori.

A fost prezent ambasadorul 
României al Buenos Aires, Mi
hai Bălănescu și membri ai 
ambasadei române.

La sosirea delegației, o gardă 
militară, aliniată pe aeroport, 
a prezentat onorul.

O.N.U.
ÎNTREVEDERI ale ministrului 

AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

în 
mele 
fice, _ . 
vîntul pînă în prezent s-au re
ferit la experiența acumulată 
de țările lor in cursul ultimi
lor ani în cooperarea tehnico- 
științifică pe plan bilateral și 
multilateral. Totodată, in lumina 
acestei experiențe, vorbitorii au 
prezentat unele observații preli
minare în legătură cu principiile 
și obiectivele cooperării tohnieo- 
științifice, pe plan, european, cu 
formele și metodele practice 
care ar putea contribui la dez
voltarea acestei cooperări, pre
cum și cu domeniile de cerce
tare prioritare pentru o coope
rare multilaterală.

Luind cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, delegatul țării 
noastre, Claudiu Ionescu-Bujor, 
a evidențiat necesitatea exami
nării problemelor cooperării teh- 
nico-științifice ca parte inte-

grants și componentă de bază 
a securității și cooperării euro
pene. Cooperarea tehnico-știin- 
țifică pe plan european, a spus 
el. trebuie să ofere tuturor sta
telor participante accesul la cele 
mai recente cuceriri ale științei 
și tehnicii. O atenție prioritară 
trebuie să se acorde țărilor în 
curs de dezvoltare, in vederea 
eliminării cit mai curînd a de
calajului existent în ce privește 
nivelul de dezvoltare economică 
a țărilor continentului. Delegații 
Iugoslaviei. Finlandei și Greciei 
au susținut ideea expusă în in
tervenția românească 
sprijinirea țărilor în 
dezvoltare din Europa, 
în cursul dezbaterilor 
dențiat necesitatea
cu alte state ale lumii, avînd în 
vedere că, în zilele noastre, pa
cea, securitatea și cooperarea 
sînt indivizibile.

privind 
curs de 
Totodată, 
s-.a evi- 

cooperării

R. P. Bulgaria : blocuri noi de locuințe în cartierul Iztok din Sofia.

TEL AVIV 10 (Agenpres). — 
Un comunicat militar difuzat 
la Tel Aviv a anunțat că avia
ția israeliană a reînceput, 
miercuri dimineața, o activitate 
intensă, în sprijinul unităților 
de infanterie și blindate care 
operează pe fronturile din Sinai 
și Golan.

Referindu-se la situația gene
rală a operațiunilor, generalul 
Aharon Yariv, consilier al șe
fului statului major al armatei 
israeliene, a arătat, la o confe
rință de presă, că trupele israe
liene au evacuat cea mai mare 
parte a fortificațiilor de la li
nia Bar Lev din Sinai și că ele 
și-au stabilit liniile de luptă Ia 
o distanță de 3 pînă la 6 kilo
metri de Canalul Suez. „Răz
boiul, a spus el, este foarte di
ficil, diferit de cele anterioare". 
El a menționat, potrivit agen
ției U.P.I., că aproximativ 400 
de tancuri egiptene se află în 
Sinai și că numărul acestora 
poate fi sporit.

Un purtător de cuvînt militar 
israelian. a declarat, pe de altă 
parte că avioane siriene au în
cercat, în mai multe rînduri, să 
atace formații de blindate is
raeliene, dar au fost respinse 
de avioanele israeliene. care au 
doborit 17 aparate. Purtătorul 
de cuvînt a anunțat că avioane 
israeliene au atacat, miercuri, 
obiective militare și strategice 
din Egipt și Siria.

în continuarea contactelor 
sale diplomatice cu miniștri de 
externe ai diverselor state, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste 
George Macovescu, șeful 
gației române la 
de-a 28-a sesiuni 
Generale, a avut 
la sediul O.N.U., 
de externe al Indiei, 
Singh.

în cursul convorbirii care a 
avut loc au fost evocate bunele 
relații de colaborare dintre cele 
două țări, la dezvoltarea cărora 
o contribuție de cea mai mare 
importanță au avut-o discuțiile 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele V. V. 
Giri, cu ocazia recentei vizite 
întreprinse în tara noastră de 
șeful statului' indian.

S-a făcut, de asemenea, 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme internaționale 
aflate în atenția celor două 
verne.

România, 
dele- 

lucrările celei 
a Adunării 

o întrevedere, 
cu ministrul 

Swaran

un

gu-

ex- 
șe- 
ac- 
ex-

tleea fundamentală 
care se impune la 
actuala fază — de 
negocieri minuțioa
se și active — a 
Coferinței pentru

securitate și cooperare în Euro
pa este aceea a necesității dc a 
se trece de la principii la elabo
rarea unor măsuri efective și 
eficiente în direcția înfăptuirii 
securității și dezvoltării coope
rării pe continentul nostru. Ca 
un corolar firesc, a căpătat o 
largă adeziune poziția exprima
tă de țara noastră că securitatea 
europeană trebuie concepută ca 
un sistem de angajamente liber 
consimțite, clare și precise din 
partea tuturor statelor, însoțite 
de măsuri concrete, de natură 
să ofere tuturor țărilor garanții 
depline că se află Ia adăpost de 
orice act de agresiune, că se 
pot dezvolta liber, in concor-» 
danță cu voința și interesele lor, 
colaborind între ele pe temeiul 
principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional..

în acest stadiu, care marches* 
ză o preocupare calitativ supe* 
rioară a statelor europene de a 
se păși de la declarații de in« 
tenție la măsuri practice pe tă« 
rîmul securității și al cooperă
rii, apare evident locul impor
tant pe care-1 ocupă in ansam
blul măsurilor menite să promo
veze securitatea continentului 
nostru, problemele dezarmării și 
ale dezangajării militare. Este 
absolut clar că nu se poate vor
bi de securitate europeană în a- 
devăratul sens al cuvintului fără 
a se aborda cu deplină respon
sabilitate problemele dezanga
jării militare și dezarmării in 
Europa, ca parte integrantă a 
dezarmării generale.

Angajîndu-se intr-un efort fă
ră precedent de edificare a unui 
sistem de securitate pe conti
nent, statele europene își pro
pun, în primul rînd, să stabileas
că un nou tip de relații între 
ele, astfel incit să fie efectiv eli
minate folosirea forței și ame
nințarea cu forța, să se ofere 
fiecărei națiuni garanții depline 
că se poate consacra integral 
muncii pașnice, într-o atmosferă

de încredere, respect reciproc și 
cooperare. Dar a vorbi despre 
securitate în Europa fără a avea 
în vedere adoptarea unor ma
suri de dezangajare militară și 
dezarmare, seamănă cu a 
cerca să stingi’’un incendiu 
mai pe dinafară, lăsind ca 
interior să mocnească jarul 
riculos al unor noi vilvătăi. E- 
xistența pe continentul nostru a 
unor importante aglomerări de 
trupe, de arme și instalații mi
litare, constituie un pericol pen
tru toate popoarele Europei. In

in- 
nu- 

în 
pe-

cizie rolul și finalitatea fiecărei 
acțiuni care se întreprinde, de la 
necesitatea elaborării și trans
punerii in practică, pas cu pas, 
a unui program complex și cu
prinzător de măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare, atit 
pe întregul continent cit și în 
diferite zone ale sale. Firește, 
acesta este un proces îndelun
gat, acțiunile respective puțind 
fi eșalonate pe etape, pe mă
sură ce se vor crea condiții pro
pice pentru înfăptuirea fiecăreia 
și a programului în ansamblu.

complex și cuprinzător de mă
suri vizînd dezangajarea mili
tară și dezarmarea în Europa. 
In concepția țării noastre, pe 
primul plan al acestui program 
trebuie să stea interzicerea ar
melor nucleare și a tuturor ce
lorlalte arme de distrugere in 
masă și, în ultimă instanță, eli
minarea întregului arsenal de 
mijloace de nimicire în masă. 
Programul ar putea cuprinde, de 
asemenea, măsuri ca reducerea 
și, în cele din urmă, retragerea 
tuturor trupelor străine de pe

componente esențiale ale securității 
europene

mod obiectiv, excluderea forței 
și amenințării cu folosirea for
ței în raporturile dintre statele 
europene, instaurarea unui cli
mat de colaborare, înțelegere și 
pace între toate popoarele con
tinentului, sînt direct legate de 
realizarea unor măsuri efective 
de dezangajare militară și de 
dezarmare.

România acordă o mare aten
ție problemelor dezangajării mi
litare și dezarmării și consideră 
că soluționarea lor interesează 
toate țările europene, că trebuie 
să fie rezultatul eforturilor co-, 
mune ale tuturor statelor conti
nentului și să se facă in inte
resul tuturor, pornindu-se de la 
imperativul realizării securității 
efective și egale a tuturor na
țiunilor europene. In ce privește 
modul de abordare a acestor 
probleme, țara noastră socotește 
necesar să se pornească de la o 
viziune de ansamblu — singura 
de natură să definească cu pre-

Tocmai de aceea, România con
sideră că, pentru început, pot fi 
adoptate unele măsuri parțiale, 
care, urmate de altele, în aceeași 
direcție, să conducă la reduce
rea încordării militare și, în ul
timă instanță, la lichidarea in
strumentelor politicii de forță și 
dominație, de intervenție în tre
burile interne ale altor state.

Vădind același spirit construc
tiv, de inițiativă, ca și în lucră
rile pregătitoare și în desfășu
rarea primei faze a Conferinței 
securității și cooperării^ euro
pene, și în actuala „fază Gene
va" reprezentanții țării noastre 
își aduc o substanțială contri
buție la elaborarea unor măsuri 
eficiente în toate domeniile pro
movării securității și cooperării 
pe continentul nostru. în subco
misia pentru aspectele militare 
ale securității, România a pre
zentat un proiect de document 
care prevede elaborarea de că
tre conferință a unui program

teritoriul altor state în limitele 
frontierelor lor naționale ; lichi
darea bazelor militare aflate pe 
teritoriile altor state ; reducerea 
bugetelor militare, începîndu-se 
cu bugetele țărilor mari, puter
nic înarmate, și încetarea cursei 
înarmărilor ; trecerea treptată 
la reducerea trupelor și arma
mentelor aflate în dotarea arma
telor naționale ; crearea de zone 
denuclearizate în diferite părți 
ale Europei și asumarea de că
tre puterile posesoare de arme 
nucleare a obligației de a nu 
folosi aceste arme împotriva 
statelor care fac parte din ase
menea zone ; pregătirea condi
țiilor pentru desființarea blocu
rilor militare și, în ultimă in
stanță, lichidarea acestora. In a- 
celași context delegația română 
a prezentat propunerea ca, în 
ansamblul măsurilor preconizate 
pe planul sporirii încrederii și

consolidării stabilității pe con
tinent, să fie incluse atit noti
ficarea prealabilă a manevrelor 
și mișcărilor de trupe, cit și re
nunțarea la amplasarea de arme 
nucleare pe teritoriul altor sta
te (această din urmă măsură 
puțind constitui un început în 
domeniul dezarmării nucleare).

Pe poziția de a se examina în 
cadrul actualei faze a conferin
ței un cerc cit mai larg de pro
bleme vizînd obiectivul dezan
gajării militare și al dezarmării 
s-au situat și o serie de alte de
legații.

Trebuie, desigur, semnalat 
faptul că în lucrările de pînă a- 
cum ale „fazei Geneva" a Con
ferinței securității și cooperării 
europene s-au manifestat unele 
tendințe de a se limita sfera 
dezbaterilor în problemele mi
litare pe motivul că alte reuni
uni au în atenție asemenea as
pecte cum ar fi, de pildă, redu
cerea forțelor armate din Eu
ropa Centrală. După cum se 
știe, împreună cu numeroase 
alte state, țara noastră, apreci
ind că actuala conferință este 
singurul for plenar european, 
consideră de o deosebită impor
tanță examinarea în acest cadru 
a întregii problematici legate de 
dezangajarea militară și dezar
marea în Europa. Examinarea 
intr-un cadru specializat a unei 
probleme privind reducerea for
țelor armate într-o anumită re
giune, nu trebuie să micșoreze 
cu nimic rolul esențial ce revine 
Conferinței europene în aborda
rea tuturor aspectelor privind 
dezangajarea militară și dezar
marea atât pe plan continental 
cit și pe plan regional.

Opinia publică românească, a- 
semeni opiniei publice din toate 
țările continentului nostru, iși 
exprimă năzuința ca, în toate 
domeniile vizînd promovarea 

’securității și cooperării europene
— inclusiv în ce privește dezan
gajarea militară și dezarmarea
— să fie realizați la actuala fa
ză a conferinței pași concreți, să 
fie elaborate măsuri eficiente.

P. NICOARA

• LA NICOSIA S-AU RE
LUAT marți, după o lună de 
întrerupere, negocierile dintre 
reprezentanții comunităților 
greacă și turcă, în încercarea de 
a soluționa problema cipriotă.

In aceeași zi, ministrul de 
terne român s-a întîlnit cu 
ful delegației Israelului la 
tuala sesiune, ministrul, de 
terne Abba Eban. în cadrul con
vorbirii avute, s-a procedat la 
un tur de orizont asupra prin
cipalelor probleme internaționa
le care confruntă Națiunile 
te. O atenție particulară a 
acordată actualei situații 
Orientul Apropiat.

Uni- 
fost 
din

tării 
sesiunii a 

avut o întrevedere cu ministrul 
de externe al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, 
Mohammed Saleh Mutee’A. Cei 
doi miniștri au examinat unele 
aspecte ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale, exprimîndu-se satis
facția pentru evoluția lor pozi
tivă, în interesul ambelor țări.

Conducătorul delegației 
noastre la lucrările

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, șeful dele
gației țării noastre la lucrările

celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut 
la sediul Organizației Națiunilor 
Unite din New York o întreve
dere cu ministrul de externe al 
Republicii Arabe Egipt, Moham
med Hassan El-Zayyat.

Cei doi miniștri au abordat 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale, acordînd o 
atenție deosebită chestiunii con
flictului din Orientul Mijlociu. 
In context, a fost exprimată 
speranța că, în cele din urmă, 
pacea și justiția vor prevala în 
această regiune și că soluția co
respunzătoare atingerii acestui 
obiectiv va avea la bază respec
tarea principiilor relațiilor, in^ 
ternaționale și a normelor-Me 
drept internațional.

Marfî, ministrul afacerilor ex
terne al României a oferit un 
dejun in onoarea președintelui 
Adunării Generale. Leopoldo 
Benites (Ecuador), și a secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Au participat Peter Janos, mi
nistrul de externe al Ungariei, 
Iacov Malik, ministru de exter
ne adjunct, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Milous Vejvoda, ministru de ex
terne adjunct al Cehoslovaciei, 
Ewald Moldt. ministru de exter
ne adjunct al Republicii Demo
crate Germane. Huan Hua. loc
țiitor al șefului delegației Re
publicii Populare Chineze la 
O.N.U., John Scaii, ambasadorul 
S.U.A.. Otto Borch. ambasadorul 
Danemarcei, Edotiard Longer- 
staey, ambasadorul Belgiei. Ol of 
Rydbeck, ambasadorul Suediei. 
Walter Gehlhoff, ambasadorul 
Republicii Federale Germania, 
Narciso Reyes, ambasadorul Fi- 
lipinelor, Robert Fack, ambasa
dorul Olandei, și Jacques Le- 
compt, reprezentantul perma
nent adjunct al Franței.

în cursul dejunului, ministrul 
George Macovescu, Leopoldo 
Benites si Kurt Waldheim au 
rostit toasturi.

FERMA
A APARTHEIDULUI

STÂZI este Ziua 
de solidaritate in
ternațională cu lup
tătorii împotriva 
politicii rasiste a 
regimului sud-afri-

can, supuși măsurilor represive 
ale autorităților de la Pretoria 
și de sprijinire a cauzei legiti
me a militanților pentru liber
tate din Africa de Sud. Ea a 
fost proclamată de către Comi
tetul special al O.N.U. pentru 
problemele de apartheid și are 
semnificația împlinirii unui de
ceniu de cînd Adunarea Gene
rală a Națiunilor Unite a votat 
rezoluția în favoarea militanți
lor sud-africani supuși persecu
ției regimului de la Pretoria.

După cum se știe, apartheidul 
înseamnă dezvoltare separată a 
raselor și a fost ridicat la ran
gul de politică oficială de stat 
în Republica Sud-Africană în 
1948. 
preluat puterea. El 
formă specifică de 
și exploatare, în 
populația africană . _ _ 
de cele mai elementare drep
turi politice, economice și cul
turale, fiind obligată să trăiască 
în bantustane, adevărate lagăre 
de concentrare situate în zonele 
cele mai puțin prielnice vieții. 
Copiii nu-și pot însoți părinții, 
soțiile soții, unele regiuni fiind 
deschise exclusiv muncitorului 
contractual nu și familiei aces
tuia. Aproximativ 15 milioane 
de africani trăiesc ca prizonieri 
în propria lor țară. „Poarta in
fernului" cum a fost denumită 
Republica Sud-Africană oferă 
un exemplu paradoxal pentru 
secolul al XX-lea. 15 000 de 
negri — să dăm numai un sin
gur exemplu — trăiesc în ghe
toul de la Sada, deoarece, con
form terminologiei oficiale, au 
devenit „de prisos", uzinele și 
fermele albilor nu mai au ne
voie de ei. Apartheidul afectea
ză în mod deosebit tineretul 
african. Potrivit statisticilor ofi
ciale, un sfert din numărul co
piilor mor din cauza subnutri
ției înainte de a împlini vîrsta 
de zece ani. Instruirea elevilor 
de culoare se face în puținele 
școli separate, Ia un nivel mult 
mai scăzut, față de școlile albi
lor. Pentru școlarizarea unui 
elev alb, guvernul alocă 250 de 
dolari pe an, iar pentru un 
elev negru numai o zecime din 
această sumă. Pentru albi învă
țămîntul este gratuit, pe cînd 
un african trebuie să plătească

90 de dolari pe an. Calificarea 
la locul de muncă este o pro
blemă greu de rezolvat, cei mai 
mulți rămin in stadiul de mun
citori necalificați, mină de lu
cru ieftină, exploatată la maxi
mum de societățile străine.

în învățămîntul superior situa
ția este asemănătoare. La o 
populație africană de peste 15 
milioane, doar 4 500 de tineri 
pot beneficia de această pregă
tire, in timp ce numărul stu
denților albi este cu peste 70 de 
mii mai mult. în ciuda interdic-

Republica Sud-Africană
. cînd Partidul Național a 

constituie o 
colonialism 

baza căreia 
este lipsită

țiilor guvernului rasist din Pre
toria, in ultimul timp a luat 
amploare mișcarea grevista, de
monstrațiile și mitingurile mun
citorilor și studenților împotriva 
practicii segregaționiste. Expre
sie a revoltei firești, în vara 
anului trecut și începutul aces
tui an, mii de tineri albi, afri
cani și metiși 
într-o mișcare _ _____ ,,____
fără precedent, cerînd abolirea 
discriminărilor rasiale, libertăți 
egale pentru toți cetățenii țării, 
drepturi politice.

Instrumentul esențial al repre
siunii politice în Republica Sud- 
Africană pentru populația de 
culoare îl reprezintă internarea 
în diverse lagăre-închisoare pe 
termen adesea nelimitat și fără 
judecată. După unele statistici,

s-au contopit 
de o amploare

peste 500 000 de africani sînt 
anual victimele unor condam
nări la închisoare pe diferite 
termene ; 5 000 persoane biciui
te în public pentru încălcări 
minore ale legislației rasiste ; 
150 persoane condamnate la Pe
deapsa cu moartea și executate, 
regimului de la Pretoria reve- 
nindu-i 90 la sută din totalul 
condamnărilor cu pedeapsa ca
pitală pronunțate anual in 
lume. Un raport întocmit re
cent de un grup de experți ai 
Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului dezvăluie tratamen
tul inuman la care sînt supuși 
deținuțiî politici de către poliția 
sud-africană : ei sînt electrocu
tați, aruncați, uneori, din elicop
tere, loviți cu paturile armelor, 
sau hăituiți cu cîinii, in poli
goane special amenajate.

De la tribuna Organizației Na
țiunilor Unite și ale altor fo
ruri internaționale au răzbătut, 
în nenumărate rînduri, glasuri 
care au cerut cu hotărîre să se 
pună capăt acestor surse de 
amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale. Țara 
noastră a sprijinit la O.N.U. și 
în toate forurile internaționale 
propunerile și rezoluțiile, che- 
mînd la lichidarea apartheidului, 
a oricăror practici de discrimi
nare rasială. România socialistă 
se numără printre coautorii 
Programului Deceniului de lup
tă contra rasismului și discrimi
nării rasiale, adoptat de Comi
sia Organizației Națiunilor Uni
te pentru drepturile omului, ce 
va începe la 10 decembrie 1973, 
și care prevede importante mă
suri și pe linia educării tinere
tului în spiritul drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului, demnității, ființei uma
ne, egalității tuturor oamenilor.

„Poporul nostru — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
mesajul adresat Conferinței in 
ternaționale pentru sprijinire 
victimelor colonialismului ș’ 
apartheidului in Africa austr 
lă —- a acordat și va conținu: 
să acorde întregul său sprij- 
politic, diplomatic, moral și ma 
terial mișcărilor de eliberare 
națională, popoarelor care s 
mai află sub jugul colonial, în 
luptă pentru cucerirea dreptului 
lor sacru de a-și hotărî singure 
soarta, de a se dezvolta în mod 
liber, de sine-stătător“.

GH. SPRINȚEROIU

✓
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