
IN NUMĂRUL DE AZI
Proletari din toate țările, uniti-vă!

Inițiative U.T.C.
• FIII UZINEI —FIII SATULUI

Un bogat program de activități educative 
pentru tinerii navetiști

Adunări generale în asociațiile 
studenților comuniști

UN „NU" HOTĂRlT FORMALISMULUI

ANUL XXIX. SERIA II. Nr. 7605

LOTRU
al optulea
anotimp, al

încercărilor

în industria ușoară
O ecuație simplă: ȚESĂTURI DE CĂLI 
TATE = CONFECȚII DE CALITATE

Fotoreportajul zilei
CEI MAI TINERI UTECIȘTI

Lucrările de montaj la conducta de refulare sînt în plina 
desfășurare

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Nu știu de ce — poate pentru 
că s-a născut in prag de toam
nă, cu toate ploile în spate — 
în acest anotimp, acum al op
tulea, Lotrul mi se pare mai 
frămîntat ca niciodată. Chipu
rile oamenilor sînt mai preocu
pate, gesturile și vorbele lor 
mai economice. Presimți o taini
că și unită acțiune pe care o aș
tepți să explodeze în surpriză. 
Poate numai din coincidență, 
poate pentru că acum reperele 
de bilanț sînt mai dense. Lotrul 
își trăiește toamnele în eveni
mente ce nu trec mai niciodată

LA EXIGENȚELE
ANGAJAMENTULUI
• - . ’• - '

ASUMAT
Combinatul de prelucrare a 

lemnului din Suceava are 
un colectiv cu numeroși ti
neri și rezultate economice „la 
zi" dintre cele mai bune : 8 mi
lioane lei peste plan la produc
ția globală, 13 milioane lei la 
producția marfă, toate sorti
mentele realizate cu depășiri im
portante și un beneficiu supli
mentar de peste 4 milioane lei, 
adică de 10 ori mai mare decit 
angajamentul anual. Dar tinere- 

; tul, organizațiile U.T.C. s-au 
manifestat intr-adevăr ca fac
tor activ în obținerea acestor 
rezultate ? Sau aportul tinerilor 
se calculează după regula ară
tată mai sus ? Care este situa
ția la I.P.L. Suceava ? Secreta
rul comitetului U.T.C. — ing. 
Ion Dobrescu — ne prezintă o lis
tă cu angajamentele organizații-

ATRACȚIA
MATE
M ATI (II

lor U.T.C. pe secții, precizînd că 
ele reprezintă suma angajamen
telor tinerilor, a inițiativelor lor 
menite să mărească volumul pro
ducției, să ridice calitatea etc. 
O evidență amănunțită, ținută la 
nivelul organizațiilor și centra
lizată la comitet, arată că tine
rii s-au ținut de cuvint. Ei nu 
dat peste plan însemnate canti
tăți de mobilă, placaj, plăci În
nobilate și binale, valorînd îm
preună peste un milion de lei. 
Intrăm mai întîi în secția înno
bilare pentru că aici sint foarte 
mulți tineri. Media de vîrstă a 
salariaților secției nu depășește 
26 de ani.

— Inițial ne-am angajat să 
dăm 100 de mii de metri pă- 
trați de plăci înnobilate peste 

' plan, dar pe parcurs am văzut 
că se poate mai mult, ne spune 
maistrul principal, loan Dănică, 
șeful secției. Pînă acum am rea
lizat deja in plus 300.000 m.p. 
plăci înnobilate. Sîntem cu a- 
proape 3 luni în avans. Oricum, 
pînă la sfîrșitul anului vom face 
în plus producția unui tri
mestru. La început, credeam că, 
fiind așa de mulți tineri, o să 
avem necazuri atît la discipli
nă, cit și la calitate. Dar, toc
mai ei, tinerii, au făcut pînă la 
urmă să obținem aceste rezul
tate. Avem aici un secretar 
U.T.C. destoinic — pe Nicolae 
Cucoradă — și o organizație 
U.T.C. foarte bună. Mai întii au 
fost lichidate absențele nemoti
vate și întirzierile de la pro
gram. Jumătate, aproape, dintre 
ei sînt fie seraliști, fie studenți 
la Facultatea de subingineri. 
Dar asta nu-i împiedică să fie 
în același timp, și foarte buni 
muncitori.

— Este foarte ușor să delimi
tăm contribuția tinerilor în rea
lizarea depășirilor de la secția 
noastră pentru că, la noi, orga
nizația U.T.C. a venit cu obiec
tive concrete, pe care le-am dis
cutat de la început împreună, 
ne spune ing. Nicolae Goran, șef 
adjtinct al secției mobilă. în pri
mul rînd, tinerii s-au angajat să 
realizeze lunar o garnitură de 
mobilă din materiale economi
site. Ideea ni s-a părut foarte 
bună și acțiunea a cuprins pe
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Privirile scrutătoare ale lui Gheorghe Rusu, secretarul comitetului U.T.C. de la 
barajul Galbenu, caută locul unei intervenții operative pentru accelerarea ritmului 

de lucru Fotografiile GH. CU CU

toamnelorneobservate. „Rodul" .
Lotrului sînt trecute însă în pe
numbra luminii primei turbine 
intrate în funcțiune. în 1966 se 
deschidea organizarea de șan
tier, se atacase accesul princi
pal în uzina subterană și lucră
rile la Castel, Mănăileasa, bara
jul Vidra. Toamna următoare 
era marcată de începerea lucră
rilor la cota 821 și la conducta 
forțată, pentru ca după un an 
să înceapă electromontajul și 
spre viitorul șantier de la Petri- 
manu să-și facă drum cea din
ții mașină. Șantierul se extin
sese mult, alături de problemele 
de producție apăreau în prim 
planul preocupărilor „comanda
mentului general" de la Voineși- 
ța. și cele de viață .socială. Așa 
se face că în toamna lui ’69 
plenara organizației U.T.C. ana
lizează, într-un înalt spirit com
bativ, modul în care tineretul 
participă la procesul de produc
ție (ridicarea calificării, discipli
nă, activitate patriotică, asigu
rarea frontului pe timp de iar
nă etc.), iar secretarul comite
tului de partid pe I.C.H.. tovară
șul Ion Bolnavu, își notase în 
agenda sa o serie de observații 
privind extinderea grădiniței de 
la Voineasa. Un an mai tîrziu, 
Lotrul, atins de inundații, se 
refăcea încă. Tot acum este 
străpuns primul tronson de pe 
aducțiunile Nord, Goața Mică — 
Streaja, lung de 1 646 m., și in
tră în acțiune alte puncte. de 
lucru : Galbenu, Oltețu, Bistri- 
cioara, Sterpu, Uria, Jidoaia, 
etc. „Anul marilor străpungeri" 
(1971) deschide perspectiva lu
crărilor intense și recordurilor 
la finisările în galerii. Un în
ceput timpuriu de iarnă îi pune 
în alertă pe constructorii care 
pregăteau, printre altele, intrarea 
la Luncavăț. Penultima toamnă 
este reperată de străpungerea 
galeriei Petrimanu — Oltețu

VASILE RĂVESCU

• Ambasadorul (Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, miercuri, 31 octombrie, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So-

vietice la București, V. I. Droz
denko, la cererea acestuia.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire tovărășească.

• Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Miercuri, 31 octombrie, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe Iso Njegovan, am-

basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.S.F. Iugosla
via la București.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovă
rășească, a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au realizat sarcinile 
de plan pe primii 3 ani 

ai cincinalului
• PlNĂ LA ACEASTA DATA, UN NUMĂR DE ZECE 

UNITĂȚI ECONOMICE ARGEȘENE — printre care în
treprinderea județeană de industrie locală, întreprinderile 
de poduri metalice și prefabricate din beton și cea fo
restieră de exploatare și transport din Pitești, fabrica de 
confecții de la Curtea de Argeș — au raportat îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan pe primii trei ani 
ai cincinalului.

Avansul astfel creat va permite acestor unități să în
scrie în bilanțul realizărilor lor, încheiat la finele perioa
dei amintite, o producție suplimentară estimată la aproape 
500 000 000 lei.

• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ MINIER PETRO
ȘANI a anunțat îndeplinirea înainte de termen a sarci
nilor de producție pe primii 3 ani ai cincinalului.

Se estimează că cele șase colective industriale din ju
deț, care au realizat pînă acum sarcinile pe primii trei 
ani ai cincinalului, vor obține, pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie, o producție suplimentară în valoare de aproxi
mativ 280 milioane lei.

DOI ANI DE IA PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 3-5 NOIEMBRIE 1971

CONCRET, DIVERSIFICAT, 
ARGUMENTAT — atribute

esențiale ale
De atunci, din vara anului 

1971, cînd secretarul general al 
partidului nostru adresa orga
nizațiilor U.T.C. îndemnul de a 
deveni colective de luptă pen
tru educarea comunistă a tine
retului, îndemn ce se integra 
unui moment în care întregul 
popor era chemat să-și înmul
țească eforturile în vederea îm
bunătățirii; activității politico- 
educative. 'dezvoltării conștiin
ței socialiste. — de atunci pei
sajul politic al întregii țări, a- 
șezat pe principiile eticii, și e- 
chității comuniste, a căpătat 

• dimensiuni noi, îmbogățindu-și 
structurile și mijloacele de ac
țiune. Cîteva luni mai tîrziu, 
plenara din noiembrie și pro
gramul adoptat de partid pen
tru educarea socialistă a mase
lor făceau deja un prim bilanț 
al procesului început și trasau 
direcțiile sale de evoluție, sub
liniind insistent caracterul său 
de preocupare esențială, perma
nentă, care 1 trebuie să însoțeas-

că în perspectivă strădaniile 
depuse pe toate planurile de 
oamenii muncii, în opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ceea ce se poate evidenția 
astăzi, după doi ani de la a- 
doptarea și trecerea la trans
punere în fapte a programului 
partidului, este în primul rînd 
ciștigul obținut în diversificarea 
mijloacelor și modalităților de 
lucru ale muncii politice. Pe 
agenda de preocupări ale. co
lectivelor de uteciști au apărut, 
ca o expresie a dorinței una
nime a tinerilor de a dovedi că 
hotăririle partidului sînt pro
priul lor program de muncă și 
de viață, numeroase inițiative 
al căror unic obiectiv, consec
vent urmărit, era dezvoltarea 
unor înalte trăsături politice și 
morale în rîndul tuturor tine
rilor comuniști. Enumerarea a- 
cestor inițiative sau încercarea 
de a le sistematiza n-ar izbuti, 
tocmai datorită numărului

muncii politice
mare, să le cuprindă pe toate. 
In schimb, ecourile lor cu ră
sunet în conștiința tinerilor, în 
întreaga lor pregătire pentru 
muncă și viață, pot fi descifra
te pe planul consolidării unei 
atitudini înaintate față de mun
că, ai respectului pentru făuri
torii bunurilor materiale. în 
cîștigarea unor poziții comba
tive, intransigente, caracterizate 
printr-un înalt spirit revoluțio
nar, ce se resimt în întreaga 
activitate educativă desfășurată 
de multe organizații U.T.C. Re
zultatele pe care le putem în
registra astăzi se datoresc în 
mare măsură unei munci de la 
om la om mai susținute, pre
lungite pînă la nivelul fiecărui 
membru al colectivului, unei 
munci de agitație mai active, 
care face apel la toate posibi
litățile de influențare vizuale 
și auditive, precum și unui în- 
vățămint politic mai bine an
corat în realitățile specifice 
fiecărui loc de muncă, mai le-

gat în același timp de marile 
comandamente ale epocii înseși. 
Toate acestea se adaugă firesc 
nenumăratelor inițiative de care 
am amintit, lărgind simțitor 
aria de instrumente de lucru 
ale organizațiilor U.T.C. prin- 
tr-o, gamă de modalități variate 
și, în același timp, sporindu-și 
capacitatea de pătrundere în 
profunzime.

Se cuvine, de asemenea, men
ționată în continuare creșterea 
caracterului concret al muncii 
politice, ale cărei rezultate ob
ținute in ultimul timp sint ’ o 
consecință obiectivă tocmai a 
unei legături directe între ac
tivitatea de propagandă și ce
rințele procesului de produc- 
ție.Subordonarea nemijlocită a 
formelor specifice muncii poli
tice sarcinilor economice ale 
locului de muncă este un act

D. NATALA

în fața mea, elevul caporal 
Constantin Petrișor, student 
în anul doi, secția radio-elec- 
tronica din Academia milita
ră. Subțirel, finuț, băiat atră
gător, cu ochii albaștri scrută
tori, aidoma unor celule 
fotoelectrice gata să recepțio
neze orice mișcare. Minte or
donată, riguroasă. Atent, 
chiar foarte atent, îți dă ob
sesia că întrebările tale sînt 
undeva „cuantificate" pentru 
că răspunsurile vin prompt, 
axiomatic. Un viitor matema
tician ? Poate. Cert este că 
locul al doilea pe țară ocupat 
în cadrul concursului studen
țesc „Traian Lalescu", promi
te. A te ști al doilea, dintre

Maior ION NICOLAE

(Continuare in pag. a ll-a,

(Continuare tn pag. a ll-a)
(Continuare tn pag. a V-a) (Continuare tn pag. a 111-a)

I. MORARU

In zootehnia argeșeană

Pregătirile
pentru iarnă

trebuie urgentate

OV. PĂUN

(Continuare in pag. a V-a) -J

In pagina a 4-a

LSĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI"

Vikingii de plastilină
Cînd, în 1910, Henri Coandâ a efectuat primul din lume un 

zbor cu un aparat aeroreactiv conceput, proiectat și construit 
de el însuși, celebrul inventator român abia împlinise 24 de ani. 
La 23 de ani Pușkin scrisese „Fîntîna din Baccisarai", iar Schiller 
publicase „Hoții", Labiș avea numai 17 ani cind a semnat poe
mul „Moartea căprioarei",

Sint cîteva, puține, din exemplele care pot demonstra câ 
virsta tinârâ e o virstâ a originalității creatoare, o virstâ a fap
telor de seamă, o virstâ a afirmării și a succesului. Alte sute și 
mii de exemple ne stau la indeminâ oricind, le putem culege 
fără efort foiletind pur și simplu paginile ziarelor. Constructori 
de prestigiu, inovatori talentați, muncitori de elită sau artiști si 
scriitori de mare valoare se circumscriu vîrstei tinere ori foarte 
tinere, își exprimă personalitatea printr-o originalitate utilă, va
lidată și premiată ca atare de societate.

Cei cinci „vikingi" pe care am 
avut neplăcerea să-i cunosc la 
Complexul Borșa din inima Ma
ramureșului sînt tineri : Ionel 
Lemnariu, Karol Soos. Adrian 
Gabor, Eva Gabor și Traian 
Celu. Ei au virsta zecilor și su
telor de mii de tineri prezenți 
zi de zi pe marile fronturi ale 
muncii, gîndirii, creației mate
riale și spirituale.

Au, din păcate, însă, o cu to
tul altă modalitate de a gindi 
și de a-si exprima originalita
tea.

De a-și manifesta „personali
tatea".

In acea zi de început a lui

septembrie cvintetul cu pricina 
a poposit cu mare tărăboi la. in
trarea complexului. Primul din
tre „vikingi", un soi de șef al 
grupului — Lemnariu, și-a pur
tat cu mîndrie coama roșcată 
pînă în biroul administratorului, 
etalînd un bust al cărui unic 
acoperămînț era... o basma ro
șie, ștearsă de ploi. A solicitat 
și i s-a acordat cazare pentru 
întregul grup. „Ei, niște tineri 
în excursie" și-a zis șeful com-

Atitudini — opi
nii — dezbateri: 
PROZA FĂRĂ FIC
ȚIUNE
Literatură: CALI
TATEA PERSONA
JULUI
Teatru: „CITITO
RUL DE CON
TOR"
Film : DESPRE O 

ANUME FERICIRE
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AR TREBUI
UNEORI

de ȘTEFAN DIMITRIU

Sînt greșeli și 
unele aparținînd 
de o multitudine 
ționate de rude, 
de Codul penal, 
câ o și admitem, 
șeală, că nu ne 
ne administra, măcar din cînd în cînd, cîte o strașnică auto
critică. Și, iarăși, constatînd existența greșelii, nu înseamnă 
că putem trece cu ușurință pe lingă ea, că o putem ignora, 
diminua, neglija atunci cind o descoperim, la noi sau Io 
alții. Dar, în același timp, conștienți fiind de existența gre
șelii, nu avem dreptul în multe, în Toarte multe cazuri, să nu 
admitem posibilitatea de îndreptare a ei, de recuperare a 
celui care a săvîrșit fie și o greșeală gravă. Pentru că, fără 
a fi o regulă generală, greșeala poate însemna uneori, 
pentru unii, un moment dramatic, hotârîtor al devenirii lor 
ca oameni și, de ce nu, al tentativei lor spre perfecțiune

Tinerii, nu spunem o noutate, greșesc și ei? și poate chiar 
mai mult decît ceilalți, pentru câ marea, imensa majoritate 
a greșelilor, mai cu seamă a greșelilor grave, au la bază 
lipsa de experiență. însă pentru cei mai mulți dintre ei, o 
greșeală descoperită la timp, o critică intransigentă dar 
dreaptă sau, în cazuri extreme, o măsură disciplinară în
seamnă un ajutor neprețuit, o dovadă a fermității celor din 
jur, o experiență de viață cîștigată, o invitație la exigență și 
autoexigență.

Mă gîndeam la toate acestea ascultind, deunăzi, confe
siunile unui tînăr. Cazul lui este, de bună seamă, un caz 
izolat dar, după părerea mea, nu lipsit de semnificație. Pen
tru o greșeală mai veche - nu voi intra în prea multe amă
nunte - tînărul acesta a stat cîțiva ani într-o școală de 
corecție. Acolo și-a înțeles cu luciditate greșeala, a avut o 
comportare excepțională, a învățat o meserie care-i face 
cinste. Repartizat într-o fabrică, el s-a dovedit a fi un lu-

(Continuare în pag. a 11-a)

greșeli, unele mai mici, altele mai mari, 
în exclusivitate individului, altele depinzînd 
de factori sau de împrejurări, unele sanc- 
prieteni, colegi de muncă, altele înfierate 
Constatînd existența greșelii, nu înseamnă 
nu înseamnă că nu putem trăi și fără gre- 

simțim bine fără a fi puși în situația de a
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Pe harta economică a județu
lui Teleorman au apărut în anii., 
din urmă numeroase unități in
dustriale — cum ar fi. de pildă.. 
întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice, întreprinderea 
de aparataje și accesorii, ambele 
în Alexandria, Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Turnu 
Măgurele și încă multe altele. 
Lor li se vor adăuga noi uni
tăți industriale — o fabrică de 
rulmenți, o țesătorie etc. — ce 
vor intra in funcțiune in anii, 
cincinalului actual sau în peri
oada imediat următoare. In noi
le întreprinderi sint atrase con
tingente de cadre, în special ti
neri, eare provin din mediul 
rural și. ca urmare, locuiesc în 
comunele și satele din apropie
rea zonelor industriale. Această 
stare de lucruri ridică numeroa- 
•se probleme ce solicită realizări 
operative, eficiente, menite să 
asigure navetiștilor posibilita
tea integrării organice în activi
tatea complexă a unităților, 
pentru a contribui din plin și 
cu întreaga lor capacitate la 
realizarea sarcinilor de plan, la 
desfășurarea întregii activități 
politico-educative. Iată deci că 
integrarea profesională a nave
tiștilor. cuprinderea lor în for
mele organizate de pregătire 
profesională, ideologică și cul- 
tural-educativă. precum și creș
terea contribuției lor la viața 
spirituală și economico-socială 
a comunelor natale sint tot atî- 
tea deziderate cărora trebuie să 
li se găsească soluții adecvate. 
De toate aceste considerente au 
tinut. seama Comitetul județean 
Teleorman al U.T.C. și Consi
liul județean al sindicatelor 
atunci cind au conceput cadrul 
de acțiune al unei noi inițiative 
pe eare au intitulat-o ..Fiii uzi
nei — fiii satului“.

Inițiativa a pornit de la trei 
dintre organizațiile U.T.C. și 
anume : întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice și în
treprinderea de aparataje și ac
cesorii din Alexandria și Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele. „în întreprin

O ecuație
- .... - - -   - —1

simplă:

ȚESĂTURI DE CALITATE = 
CONFECȚII DE CALITATE

Zilnic, serviciul „recepția ma
teriei prime" din fabricile de 
confecții primește, verifică și 
sortează zeci sau poate sute de 
mii de metri de țesături. De 
aici, valurile de mătase, stofă, 
sau bumbac iau drumul secții
lor productive, unde mîini în
demânatice croiesc viitoarele 
noastre articole de îmbrăcămin
te. Țesătoriile „Dorobanțul", 
..Ploiești". „Postăvăria română", 
București — pentru stofe, „Mă
tasea roșie", Cisnădie și „Fla
mura roșie". București — pen
tru mătase. „Aurora". București, 
„Tirnava", Mediaș și „30 De
cembrie", Arad — pentru bum
bac. sint numai cîteva dintre 
firmele care constituie o ade
vărată garanție a calității.

Din păcate, mai există si fir
me ale' căror nume au căpătat o 
faimă de cu totul altă natură. 
Ne vom oori la un singur exem
plu — „întreprinderea textilă, 
Pitești" (filatură, țesătorie, fi
nisaj bumbac).

O singură întreprindere — 
..Fabrica de confecții București", 
reclamă, într-o singură lună, 
calitatea deosebit de slabă a 
mărfii trimise, care face inuti
lizabilă o cantitate de 20.000 
metri tercot-poplișor și 8 096 
metri terocel poplișor.

Știți ce repercusiuni au a- 
ceste defecte asupra activității 
muncitorilor din confecții și 
asupra produselor lor ? Adre
săm întrebarea furnizorilor de 
materie primă, nu întotdeauna 
de cea mai bună calitate. (Se 
pot socoti vizate, alături de în
treprinderea textilă Pitești si 
..Moldova". Botoșani, „Victoria", 
Iași, „Integrata". Constanța și 
altele). Datorită nerespectării 
dimensiunilor, sau a defectelor 
de țesătură, croitul mecanic 
est* înlocuit cu croitul manual : 
modalitate care, pe lingă o mare 
risipă de timp și de energie 
conduce în mod inevitabil și la 
risipă de material (secția res
pectivă nemaiputînd să se 
încadreze în consumurile plani
ficate). Bineînțeles, că nici croi
tul manual nu poate ocoli toate 
defectele și atunci ele își arun
că amprenta neplăcută și asupra 
calității produselor finale. Ne-am 
referit oină aici, la neplăcerile 
provocate de acele valuri de țe
sături care pot fi totuși recu
perate. dar sint cazuri cind ma
terialele împovărate de defecte 
trebuie pur și simplu -respinse : 
consecințele : schimbarea tehno
logiilor. ore suplimentare, scă
derea productivității muncii 
etc-

Am amintit toate acestea pen
tru a demonstra că traducerea 
calității slabe a țesăturilor în 
„doar" cîteva sute de mii de lei 
(cit reprezintă bonificațiile acor
date de-către țesătorii fabricilor 
de confecții, sau pierderile înre
gistrate prin respingeri, este o 
socoteală mult prea îngădui
toare.

Dar, să revenim La exemplul 
nostru — întreprinderea textilă 
Pitești. Cele două respingeri, a- 
mintite in începutul articolului, 
reprezintă doar o picătură într-o 
cupă de mult plină. Mărturisim 
că ne-a surprins părerea șefului 
serviciului C.T.C., Constantin 
Beșiiu, potrivit căreia „cea 
mai mare parte a sesizărilor și 
refuzurilor se datoresc unor 
pretenții exagerate ale controlo
rilor de calitate din fabricile de 
confecții". Insistăm asupra a- 
cestei afirmații, doar pentru că 
sîntem convinși că în ierarhia 
motivelor, care au condus la in
staurarea unei frecvente destul 
de mari a defectelor, un aseme
nea filtru al calității, cu „ochiu

derea noastră, ne relata tovară
șul inginer Ion Sălăjan, direc
torul întreprinderii de aparataje 
și accesorii, lucrează nu mai 
puțin de 480 de navetiști. Acest 
mare număr al muncitorilor 
care fac naveta a ridicat în fața 
noastră, a organizațiilor de par
tid, U.T.C. șî sindicat foarte 
multe probleme și de cea mai 
diferită factură, începînd, de 
pildă, cu transportul și termi- 
nind cu cele ale calificării sau 
formării disciplinei muncito-

INITIATIVE U.T.C.
Fiii uzinei — 
fiii satului

Un bogat program de activități educative 

pentru tinerii navetiști
rești. De aceea am fost de acord 
cu propunerea comitetelor U.T.C. 
și sindical de a se crea o aso
ciație a navetiștilor menită să 
desfășoare o activitate comple
xă pentru rezolvarea tuturor 
problemelor navetiștilor și a na- 
vetismului în general".

„La întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice, menționa 
Marin Nîculcea, secretarul co
mitetului U.T.C.. lucrează aproa
pe 400 de navetiști, toți tineri.

ri" prea îngăduitoare, nu poa
te să ocupe decit un loc de 
frunte.

încercăm împreună cu tovară
șul director, ing. Traian Țîrlea, 
să descoperim și celelalte cauze 
ale unei „tradiții" nedorite de 
nimeni.

— Calitatea depinde și la țe
sături de cei trei factori „con- 
sacrați" : omul, mașina și mate
ria primă : toate condiționate, 
evident, de modul de organi
zare.

Ne-am oprit rînd pe rînd la 
fiecare factor. Materia primă : 
„în general bună". Utilajele : 
„Moderne, cu excepția unei sin
gure secții vechi : fabrica a 
trecut în ultimii 10 ani prin trei 
modernizări succesive, una în
cheiată de curînd". Oamenii : 
„sint cel mai important factor, 
pot conferi calități superioare 
chiar unor utilaje și materii pri
me slabe". Luînd drept puncte 
de reper calitatea bună a mate
riei prime și a utilajelor și ca-

• „OCHIURILE" PREA ÎNGĂ
DUITOARE ALE FILTRULUI CĂLI- 
TAflI • MODERNIZAREA CARE 

ADUCE... PAGUBE • IN CĂU
TAREA UNOR SOLUȚII PE CARE 

ALȚII LE-AU GĂSIT DEMULT • 

INTENȚIILE SINGURE N-AU 

CONTRIBUIT NICIODATĂ LA RE
DUCEREA DEFECTELOR • SINT 

NECESARE MASURI EFICIENTE 

Șl OPERATIVE.

litatea deseori slabă a produc
ției. la I.T.P.. lucrurile se pre
zintă oarecum invers decit în 
definiția directorului. Dar să-i 
dăm cuvin,tul -:

— Defectele se datorează în 
special greșelilor de execuție, 
și întreținerii defectuoase a uti
lajelor. Avem un nucleu de oa
meni cu exoerientă. dar în ju
rul lor. noii veniți se schimbă 
precum apa la moară. încercăm 
să găsim mijloacele cele mai 
bune pentru a diminua fluctua
ția. pentbu a-i atașa pe acești 
tineri de întreprindere, pentru 
a le ridica nivelul de calificare.

Iată-ne ajunși și la ultimul 
factor : modul de organizare. 
Ne vom referi la cîteva dintre 
rezultatele sale. „Modernizarea 
din urmă, ni se spune, a con
tribuit și ea la obținerea unor țe
sături de slabă calitate". Cum 
știm că scopul modernizării lor 
se află de fapt la antipodul celor 
afirmate, nu ne putem ascunde 
uimirea : dar sîntem lămuriți : 
„Știți, modernizarea s-a făcut 
din mers (parcă s-ar face în 
alte părți altfel ’). Trebuiau 
luate o serie de măsuri pentru 
a se împiedica stînjenirea pro
ducției. O parte s-au luat..." Ne 
putem convinge că și în alte 
cazuri organizarea s-a oprit la 
jumătatea drumului sau doar 
Ia intenții : s-au introdus tehno
logii noi. dar introducerea lor 
n-a fost însoțită de o bună fa
miliarizare a muncitorilor cu 
noile procedee ; s-au adus uti
laje moderne, dar atelierul-școa- 
lă se reduce tot ța 12 războaie, 
restul utilajelor fiind cunoscute 
elevilor mai mult din vedere și 
din putinele momente de lucru 

Ni s-a părut firesc să le acor
dăm întreaga noastră atenție, 
să căutăm forme și modalități 
adecvate de activitate. Formula 
la care am recurs, înființarea 
asociației navetiștilor, cred că 
răspunde în bună măsură ce
rințelor, condițiilor concrete. 
Navetiștii sint membri ai colec
tivului nostru de muncă, ai or
ganizației noastre U.T.C. Aso
ciația navetiștilor, condusă și 
îndrumată direct de comitetul 
U.T.C., își propune să inițieze

unele acțiuni specifice, îmbogă
țind astfel activitatea organiza
ției. completind programul ei de 
activități".

Spuneam că inițiativa a por
nit de la trei dintre organiza
țiile U.T.C. ale județului, care 
au și trecut. înainte de genera
lizarea ei. la realizarea practică 
a celor ce și-au propus. De 
pildă, locuitorii din comunele 
Storobăneasa. Poroschia. Nanov, 
au găzduit deja întîlniri cu re-

permise de muncitori, care nu
mai grija ucenicilor n-o au ; 
există cursuri de perfecționare 
dar rezultatele obținute le cali
fică singure drept superficiale.

Ce măsuri va lua pentru a 
pune capăt acestei situații con
ducerea întreprinderii și orga
nizația U.T.C. ?

— întocmim un program de 
acțiune — ne spune Niculina 
Vasilescu. secretara comitetului 
U.T.C.. — care să conducă la o 
mai bună integrare a tinerilor 
în fabrică, începînd cu modul 
în care sint primiți. Nu am sta
bilit exact programul dar in 
curind vom avea prima întîlnire 
cu noii angajați și vom putea 
trage concluzii.

Acțiunea „Prietenii noului an
gajat" este cunoscută și aplicată 
cu bune rezultate intr-un mare 
număr de întreprinderi dar, din 
motive greu de înțeles, organi
zația U.T.C., de la Textila Pi
tești preferă să bîjbîie in cău
tarea unor soluții de mult gă
site. Același lucru și în privința 
măsurilor care se cer luate îm
potriva indisciplinei, de produc
ție și tehnologică, cunoscută și 
recunoscută atît de conducerea 
fabricii, cit și de U.T.C.

— Trebuie să organizăm niște 
acțiuni pentru întărirea disci
plinei și pentru ridicarea cali
tății...

— în ce vor consta aceste ac
țiuni ?

— Cu „autocontrolul" de 
exemplu n-am organizat nimic... 
N-am avut niei acțiuni direct 
legate de calitate...

Mărturisim că pare de necre
zut că intr-o întreprindere care 
primește sesizări asupra calită
ții produselor de ani de zile, 
organizația U.T.C. se află la sta
diul „trebuie să facem ceva, dar 
nu știm ce. ar trebui și asta și 
asta..."

Ua plan de măsuri mai riguros 
întocmit, ne prezintă directorul 
fabricii.

— Pentru a putea soluționa 
operativ problemele ivite, cite 
un membru al conducerii va 
răspunde direct de cite o sec
ție. Introducerea noului tip de 
țesături — bumbac cu poliester 
sau celofibră, va fi însoțită, pe 
lingă acțiuni mai eficiente, de în
sușire a tehnologiilor și de ceea 
ce numim „sectorizarea" produ
selor. adică, concentrarea ace
luiași produs într-un sector al 
secției. în acest mod. muncitorii 
se vor deprinde mai bine cu 
tehnologia respectivă și sperăm, 
calitatea se va îmbunătăți. în 
plus, ne ocupăm atit de îmbu
nătățirea condițiilor de muncă — 
experimentăm niște antifoane 
— cît și de cele de viață, am 
deschis recent finanțarea pen
tru construirea unui cămin de 
300 de locuri, care se va adăuga 
celor 150 existente.

Așteptăm ca planul de ma
suri amintit să fie aplicat și 
să-și prezinte roadele, dar aș
teptăm mai ales, ca organizația 
U.T.C., să-și depășească faza de 
căutări și să treacă hotărît la 
treabă. Este de datoria sa. să 
acționeze în așa fel. încît tine
rii țesători să înțeleagă că mun
ca lor. uneori indisciplinată, 
produce neplăceri mari și cole
gilor lor din fabricile de con
fecții, că buna calitate, a țesă
turilor constituie o verigă im
portantă în obținerea unor pro
duse de calitate, sarcină deose
bită pentru toți lucrătorii indus
triei ușoare.

MONICA ZVIRJINSCHI 

prezentanții întreprinderilor din 
Alexandria în care lucrează 
multi dintre tinerii lor consă
teni.

Care a fost programul acestor 
întîlniri ? Să ascultăm ce spun 
organizatorii :

„în primul rînd, preciza Pe
tre Cioabă, secretarul U.T.C. de 
la întreprinderea de aparataje 
și accesorii, ne-am orientat spre 
acele localități din care provin 
mai multi tineri navetiști. S-a 
luat legătura cu comitetul U.T.C.

din comuna respectivă și, de co
mun acord, am stabilit programul 
acțiunii, sarcinile concrete ale 
fiecărei organizații in parte. Noi 
am depistat pe tinerii din co
muna respectivă ce lucrează la 
noi. le-am analizat comportarea 
Ia locul de muncă șî în afara 
lui. Am realizat, de asemenea, 
panouri în care am prezentat 
întreprinderea, sarcinile si reali
zările ei, preocupările actuale, 

In laboratorul de chimie al Liceului agricol Malu Mare-Dolj
Foto: T1NJALA EMANUEL

ATRIBUTE ESENȚIALE ALE MUNCII POLITICE
(Urmare din pag. I)

car® se răsfrlnge pozitiv asu
pra ambelor laturi de activi
tate, făcind din ele componen
tele unuia și aceluiași proces. 
Conștiința că munca nu este 
posibilă fără o atitudine de în
țelegere a sa ca singurul teren 
de afirmare a personalității u- 
mane, că faptele noastre de 
muncă și de viață nu pot fi 
cintărite altfel decit cu aceeași 
unitate de măsură este impe
rativul pe care îl formulează 
explicit proiectul de norme ale 
vieții și ■ muncii comuniștilor și 
la care sîntem datori să ne ra
portăm cu toții. O asemenea in
terpretare oferă, totodată, o di
recție unică de canalizare a e- 
forturilor noastre, perimetrul 
concret de manifestare a acti
vității noastre cotidiene, în vir
tutea supremului argument că 
atît realizările cit și neîmplini- 
rile fiecărui colectiv de uțeciști 
se află sub semnul gradului de

AR TREBUI
(Urmare din pag. I)

crâtor capabil, cu simț de răspundere, un om pe care se 
poate conta. Dar, îmi spunea el, aproape câ nu7 exista zi 
fără ca cineva sâ nu-i aducâ aminte, intr-un fel sau altul, 
momentul acela greu din viața lui, moment pe care ctcum, 
dupâ atîția ani, îl regretă cu toată sinceritatea : „vezi că 
aici nu ești la școala de corecție", „mă-nvață pe mine ăsta, 
care vine de la pîrnaie ?" etc, etc... Și, ceea ce este mai 
curios, chiar la ședințele unde eforturile și realizările lui 
sînt lăudate, formula introductivă a devenit stereotipă : „Cu 
toate că tovarășul provine de la o școală de corecție...".

„Oare toată viața va trebui să mi se pună în față gre
șeala aceea, atît de veche acum, de parcă ar fi fost să- 
vîrșită de altul mă-ntreba el, sugrumat de ciudă și ne
putință.

Ascultîndu-I, mi-am adus aminte o întîmpldre care se pe
trecea zilnic la spitalul unde un reputat chirurg reușise, 
printr-o operație senzațională, să facă bărbat, în toată pu
terea cuvîntului, dintr-un ins ce suferea de o anume infirmitate. 
Mîndru nevoie mare de reușita lui, ilustrul chirurg își plimba 
peste tot pacientul, explicînd în dreapta și-n stingă de ce su
ferise acesta și cum izbutise el să-l vindece. Ceea ce nu avea 
darul, firește, să stimuleze amorul propriu al unui bărbat.

Ar trebui să fim cîteodată mai subtili, mai discreți, mai 
înțelegători Altfel, putem greși noi înșine, iar greșelile aces
tea, în aparență minore, pot fi de o nemeritată, inutilă și 
ucigătoare cruzime

condițiile de calificare, muncă 
și viafă pe care le oferim. Am 
mobilizat, totodată, formațiile 
artistice, am stabilit programul 
lor, am hotărît cărora dintre ti
nerii fruntași să le dedicăm 
unele numere ale cintecelor in
terpretate de soliștii noștri. Am 
mobilizat echipele sportive ale 
întreprinderii care urmau să 
participe a doua zi la duminica 
cultural-sportivă din comuna 
gazdă".

Așadar, pe scena căminelor 
culturale din comunele amintite 
s-a vorbit despre întreprinderile 
industriale, despre preocupările 
și sarcinile lor. despre condițiile 
de muncă și viață, despre cum 
se comportă acolo tinerii ple
cați din sat. în sală se aflau 
tocmai acești tineri, Iar alături 
de ei se aflau părinții, vecinii, 
prietenii șî prietenele'. Au aflat 
cine-i harnic, cine-i leneș. Au 
aflat ce, cit și cum lucrează 
muncitorii din fabricile județu
lui. Au povestit și arătat ce fac 
ei, ce realizări are comuna, ce 
necazuri mai întîmpină încă. Au 
vizionat programul artistic, au 
fost prezenți a doua zi pe baza 
sportivă a comunei.

Eficiența acțiunii ?
„E greu să faci o apreciere de 

acest gen. Sîntem abia la înce
put, ne spunea Constantin Ca- 
zacu, președintele comitetului 
sindical de la întreprinderea de 
aparataje și accesorii. Cu toate 
acestea au și fost luate o serie 
de măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea pregătirii profe
sionale a navetiștilor, a condi
țiilor lor de muncă și viață". 
„Eu aș vrea să remarc un sin
gur fapt, intervine secretarul 
U.T.C. de la întreprinderea de 
nanouri și tablouri electrice, 
în fața noastră s-au pus în ul
timele zile sarcini deosebite 
pentru realizarea suplimentară 
a unor produse. Printre cei care 
au răspuns cu entuziasm apelu
lui se numără si tinerii nave
tiști din Ștorobăneasa și Poros
chia".

AL. DOBRE

percepere a semnificațiilor po
litice pe care le conține actul 
muncii.

Dar poate că cel mai impor
tant atribut cucerit in acești 
ultimi ani, și care le înglobea
ză în egală măsură pe cele
lalte două, este acela al carac
terului argumentat pe care și-1 
adjudecă in prezent activitatea 
politică educativă. Am fost pre
zent, de curînd, la lucrările u- 
nei plenare a Comitetului ju
dețean Alba al U.T.C. — și mă 
refer la ea nu pentru că ar fi 
singurul exemplu, ci pentru că 
este cel mai recent. Pe ordinea 
de zi se afla un subiect care 
este întotdeauna de mare ac
tualitate : analiza conținutului 
activității politico-ideologice, a- 
șezat în lumina îndeplinirii sar
cinilor economice. Am regăsit, 
pe parcursul acestei singure 
manifestări, toate cele trei tră
sături pe care le implică o ac
țiune politică bine gîndită, de-

Adunări generale în asociațiile studenților comuniști

UN ,,NU“ HOTĂRlT 
FORMALISMULUI!

Uneori realizările, deficiențe
le, viața unui colectiv studențesc 
sint mult mai sugestive decit 
reușesc să le prezinte și să le 
analizeze, în adunările A.S.C., 
dările de seamă. Materialele 
prezentate se referă uneori, mai 
ales la „preocupările biroului 
A.S.C.", iar nu ale studenților 
din an. Reflexul unei asemenea 
delimitări l-am intîlnit și la a- 
dunarea A.S.C. a anului III, A- 
gronomie, Cluj, și anume in cu
vin tul participanților la discu
ții. Aceștia au reușit să prezin
te un întreg mănunchi de inte
rese și frămîntări proprii stu
denților din acel an, unele spe
cifice poate unei mai largi ca
tegorii de tineri. Astfel, este 
dorința de a comunica mai 
mult unii cu alții, de a se cu
noaște mai bine, de a depăși 
cadrul acestui dialog, integrîn- 
du-se mai profund in viața uni
versitară a orașului . Corelată 
cu acest aspect este nevoia acut 
exprimată față de biroul A.S.C. 
de a întreprinde mai mult pe 
linia dezvoltării orizontului de 
cultură generală a studenților, 
pe linia diversificării activități
lor ideologice, culturale, turisti
ce. Au fost prevăzute o serie 
de excursii, care în cele din 
urmă nu au mai avut loc ; nu
mărul biletelor la spectacole nu 
a fost niciodată Îndestulător ; 
dezbaterile tematice au suferit 
din cauza deficiențelor organi
zatorice, arăta Iulian Burtan. 
Au existat desigur și unele rea
lizări, dar numărul și calitatea 
lor sint inferioare posibilităților 
de care dispun studenții și 
A.S.C. din acest an III. Bilanțul^ 

monstrînd în același timp atît 
varietatea procedeelor de lucru, 
cit și caracterul lor concret și 
argumentat. Se observă, în ul
tima vreme, nevoia de a argu
menta afirmațiile, de a le or
dona sub criteriul convingător 
al demonstrației științifice, ri- 
dicînd astfel nivelul interven
ției pe trepte calitative mal 
înalte. în repertoriul unor do
menii poate mai puțin supuse 
înnoirilor și inovărilor apar, to
tuși. alături de verigile obișnui
te — raportul de analiză, dis
cuțiile — și alte procedee cum 
sînt filmul sau expoziția, iar în 
aceste încercări trebuie căutată 
nu în primul rînd moderniza
rea cu orice preț, ci dorința de 
a argumenta cit mai temeinic 
subiectul propus spre analiză și 
soluționare. într-o plenară ast
fel concepută, ceea ce nu izbu
tește să înfățișeze mai explicit 
materialul, se încumetă să fa
că filmul imediat prezentat, iar 
ceea ce îi scapă, eventual, și

(Urinare din pag. 1)

cei peste 1 500 studenți 
participant este o performan
ță, un început care atestă 
reale perspective.

— Greu, ușor ?
— Greu nu pot să zic. Îmi 

place matematica. De fapt, 
în liceu nu am lipsit de la 
olimpiadele școlare. A fost 
totuși un concurs în care a 
trebuit făcută dovada Unei 
pregătiri temeinice, asimilarea 
deplină a programei analitice, 
clar și puterea de judecată. 
Subiectele au fost foarte dife
rite • unele la care se cerea 
calcul enorm, altele cu „chi
țibușuri* pentru o gîndire 
rapidă.

— Cui îi datorezi succesul ?
— Profesorilor din catedra 

de matematica pentru cunoș
tințele predate, pentru logi
că, sistematizare și abstracti
zare, pentru deprinderile de 
muncă independentă ce ni le 
stimulează, și firesc, muncit 
pasionante pe care am depu
s-o suplimentar. Am luci al 
mult. Am fost ajutat și în
țeles.

— Era nevoie ?
— Desigur. Aici nu e 

profesional pozitiv cu care s-a 
încheiat anul universitar trecut, 
aprecierile foarte bune pentru 
pregătirea practică și munca 
patriotică, seriozitatea cu care 
un mare număr de studenți au 
analizat la adunare diferite as
pecte ale activității politice și 
educative ale colectivului lor, 
hotărirea cu care a fost acuza
tă izolarea unor colegi reprezin
tă o dovadă că resursele umane 
existente aici sint esențiale 
pentru a defini un mediu ex
trem de propice educației, iar 
nu constringerii. Motiv pentru 
care, pe drept cuvînt, Ion Zuga 
și alți studenți au criticat biroul 
de an care n-a avut răbdarea 
să lucreze cu oamenii, să-i con
sulte, să le atragă atenția din 
timp asupra greșelilor și a ho- 
târit să propună sancționarea 
unora dintre ei pentru neparti- 
ciparea la unele activități — 
după cum s-a arătat — neinte
resante. Lipsa de colaborare în
tre organul ales și studenți a re
prezentat principala cauză a de
ficiențelor existente în munca 
A.S.C. Tocmai această izolare 
poate genera suspiciuni cu pri
vire la obiectivitatea biroului în 
luarea unor decizii, conchidea 
Ilie Țeicu, referindu-se la mă
suri în privința cărora, adunarea 
generală nu fusese consultată. 
Și ca un reflex mai îndepărtat 
al acestui stil de muncă, Ion 
Socaciu distingea absența sau 
inconsistența unor preocupări 
care să angajeze întregul colec
tiv studențesc, să cultive temei
nic spiritul de colegialitate și 
receptivitatea față de programul 
activității de perspectivă a 
A.S.C.

în alte situații, această cola
borare nu se realizează pentru 
că unele obiective generale ale 
asociației — cum ar fi mobili
zarea studenților la obținerea 
unei bune pregătiri generale și 
de specialitate — nu sint expri
mate în termenii și cerințele 
specifice unui colectiv sau altul, 
pentru a reprezenta o perspec
tivă de lucru reală, integratoare. 
Urmărirea unei asemenea pers
pective ar fi trebuit să însemne 
și la anul II, Fizică, Univer
sitatea Cluj nu numai procla
marea ci și concretizarea ei 
într-un lanț de activități care 
se corelează, se completează, 
conduc spre scopul formulat. Or. 
la acest an de studii, după cum 
au arătat și darea de seamă și 
unii studenți care au luat 
cuvîntul — s-au constatat difi
cultăți serioase în însușirea 
cunoștințelor la discioline fun
damentale — Matematică. Elec
tricitate. Termodinamică ș.a. 
Ceea ce a determinat un procent 
scăzut de promovare în sesiu
nile din iarnă și vară, greutatea 
căzînd mai ales pe. sesiunea din 
toamnă. Era inevitabilă această 
situație ? Nu, a reieșit din dez
baterile adunării generale: dar 
s-a acționat tardiv, constatativ, 
A.S.C. din an oierzînd din ve
dere perspectiva promovării 
pentru că s-au ignorat „micile** 
insuccese, absenței? de la cursuri, 
slaba pregătire a seminari- 
ilor. discuția promptă cu fiecare 
student după primele absențe, 
după primele seminariî nepre

filmului, poate fi întîlnit, în
tr-o altă formă,. în expoziția 
ce-i însoțește lucrările. în felul 
acesta, participanții cîștigă prin- 
tr-o mai bună cunoaștere a fe
nomenului, iar concluziile vor 
fi, și ele, cu atit mai mult la 
obiect, mai utile procesului de 
perfecționare. Dincolo de amă
nuntele organizatorice sau de 
imperfecțiunile unui exemplu 
limitat, experimentul se reco
mandă deja ca un instrument 
de lucru, cu bune rezultate. El 
se situează pe linia ciștigurilor 
obținute în activitatea educa
tivă a organizațiilor U.T.C.. de- 
monstrînd necesitatea ca în mun
ca politică locul afirmațiilor ge
nerale să fie luat de argumen
tarea practică, de competența 
pe care o dă întotdeauna cu
noașterea exactă.

Bineînțeles, cele spuse pînă 
aici nu fac decît să pună în 
discuție cîteva din atributele 
pe care activitatea educativă 
le-a dobîndit îndeosebi in ulti

voi ba numai de mine, re
prezentam o instituție cu un 
prestigiu recunoscut. Condi
țiile de învățătură, calitatea 
învățămîntului clin Academia 
militară obliga, mai ales în
tr-o confruntare în „de
plasare*.

ATRACȚIA 
MATE
MATICII

— Cum te-ai simțit între 
„civili*.

— M-am împrietenit repe
de cu mulți. E drept, la în
ceput mă priveau cu o anu
me curiozitate. După proba 
de dimineață și mai ales, 
după aceea de seară, am de
venit de-al „casei*.

— Cucerirea locului doi a 
fost o surpriză ?

— în nici un caz. Din dis
cuțiile anterioare cu ceilalți 

gătite, intoleranța colectivului 
studențesc față de indisciplină. 
Biroul A.S.C. din anul II Fizică 
va trebui să folosească cu mai 
multă pricepere resursele exis
tente în organizația pe care o 
conduce pentru a mobiliza și 
sprijini întregul an la o pregă
tire ritmică, serioasă. Astfel, 
studenții sînt interesați de ac
tivitatea în cercurile științifice 
studențești, dar A.S.C. trebuie 
să colaboreze cu cadrele didac
tice în a-i ajuta pe studenți 
să-și evalueze lucid posibilități
le, să insiste pentru, dar să nu 
cocheteze cu activitatea știin
țifică, adică să le cultive sti
ma pentru acest gen de mun
că, să stimuleze mai mult acum, 
în prima etapă a studiilor, in
teresul pentru însușirea cu
noștințelor teoretice și practi
ce de bază. Studenții au par
ticipat la multiplicarea cursu
rilor, și-au spus părerea în le
gătură cu conținutul lor, cu efi
cacitatea predării într-un son
daj efectuat la nivel de facul
tate. dar spiritul de opinie 
trebuie să fie cultivat în con
tinuare. Dezbaterile n-au reu
șit întotdeauna pentru că stu
denții nu s-au pregătit sau pen
tru că acestea s-au menținut 
la nivelul generalităților ? Iată o 
dilemă pusă în discuție de Olga 
Rusnac. Sau altele au fost cau
zele, s-au întrebat alți studenți. 
A.S.C. trebuie să se sesizeze — 
așa cum a făcut în adunare și 
Ladislau Papp, de absenta cadre
lor didactice de la acele mani
festări care se constituie și reu
șesc tocmai prin dezbaterile, 
prin opiniile studenților: ei 
simt nevoia să-și verifice opini
ile, dar pentru aceasta trebuie 
să găsească parteneri dispuși să 
discute, să fie îndrumați, corec
tați dacă este nevoie.

Se mai intimplă însă uneori 
ca formalismul, lipsa de colabo
rare constantă a organului ales 
cu masa studenților să se mani
feste și la ani de studii mai 
mari, unde este de aștepta* ca 
experiența în munca de organi
zație să fie mai bogată. O ase
menea așteptare a fost contra
zisă de fapte la adunarea anu
lui V, Geologie, Cluj. A fost 
citită o dare de seamă expozi
tivă, în care ghicești spațiile 
rămase libere pentru exemple 
concrete; a urmat o invitație la 
discuții, rămasă fără vreun răs
puns. S-a citit un proiect de 
program de activități față de 
care s-a păstrat aceeași indife
rență: s-a trecut la alegerea 
noului birou A.S.C. și. cu aceas
ta, adunarea s-ar fi încheiat da
că nu intervenea, insistind pen
tru Unele discuții (în cele din 
urmă plicticoase și incoerente), 
îndrumătorul de an, conf. univ. 
Ion Mîrza. Formalismul și-a pus 
pecetea pe această ultimă adu
nare de dare de seamă a anu
lui V: 18 oameni care au stat 
alături în amfiteatru. în labo
rator, la practică, pe teren, îm
preună patru ani n-au avut ce 
să-și spună, n-au avut ce să-și re
proșeze. nici să-și mulțumească, 
nu au avut de rememorat nimic, 
nu au avut de evocat nimic ?

GEORGETA RUȚA

mii doi ani. ea urmare < che
mărilor lansate de partid pen
tru ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și educației socia
liste a maselor. Ele probează 
promptitudinea și receptivitatea 
cu care au răspuns organizații
le U.T.C., însă nu se confundă 
cu sfîrșitul eforturilor, deoare
ce Însuși procesul este nelimi
tat, permanent perfectibil. Plă
mădirea profilului politic și mo
ral al tînărului comunist este 
o îndatorire izvorîtă din înal
tele comandamente pe care și 
le propune societatea însăși, 
din nevoia firească de a situa 
omul și conștiința sa pe același 
plan cu cerințele fiecărei etape 
a construirii socialismului. Din 
acest simplu argument derivă 
și preocupările majore ale or
ganizațiilor de tineret, datoria 
lor de a desfășura o muncă 
politică vie, . corespunzătoare 
încrederii . pe care partidul o 
acordă întotdeauna tinerei ge
nerații.

studenți mi-am dat seama că 
un loc pe „podium* e al 
meu. Sigur am fost însă după 
a doua probă. Puteam foarte 
bine să obțin locul întîi; cu 
tot efortul nu mi-am putut 
aduce aminte un artificiu de 
calcul învățat anul trecut.

— Momentul cel mai „di
ficil*, să-i spunem astfel ?

— Așteptarea pînă am pri
mit subiectele. Șj, bineînțeles, 
bucuria cu care m-au primit 
colegii, „festivitatea* ce mi-a 
rezervat-o organizația U.T.C.

— Din cîte cunosc, acest 
concurs a însemnat pe lingă 
o verificare a cunoștințelor 
asimilate, adtncirea acestora 
și un competent criteriu de 
orientare către munca, știin
țifică, spre activitatea de cer
cetare. Te preocupă un ase
menea gînd ?

—- Întîi să cinstesc prin 
rezultate instituția în care 
învăț, cariera pentru care mă 
pregătesc. Să termin o a doua 
facultate — matematica, dar 
mai ales să aplic cele învă
țate. Sînt multe domenii în 
care matematica este chema
tă să-și spună mai serios cu
vîntul. Este totuși prea de
vreme să fiu concret.
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în zootehnia argeșeană:

PREGĂTIRILE PENTRU IARNĂ
CONSTRUCȚIILE

ȘCOLARE, 
investiții neonorate 
așa cum se cuvine

TREBUIE URGENTATE

Este firesc, Văzând cum zona 
industrială a lașului crește zi 
de zi prin apariția unor noi 
unități industriale sau a unor 
noi capacități care de fapt du
blează sau triplează capacitatea 
întreprinderilor existente, să te 

; gîndești și la acei care vor 
mînui aceste fabrici sau .capaci
tăți. O asemenea relație fireas
că explică dealtfel și adevăra
tul cartier al școlilor profesio- 

i nale din preajma zonei indus
triale a lașului, a căror ușă de 

I ieșire este în cele mai multe 
dintre cazuri una și aceeași cu 
poarta de intrare a întreprinde
rii. Altfel, nici nu putea să fie. 
Raportul între nevoile de cadre 
ale întreprinderilor și capacita
tea de pregătire a școlilor fi-a 
impus întotdeauna direct și bine 
proporție nat, depășind adesea
doar interesul pentru școala 
profesională sau liceul de spe
cialitate ; întreprinderea intrînd 
direct în legătură cu școala de 
C’tltură generală din zona geo- 
grdtfică înconjurătoare.

Importanța acestui raport di
rect, calitativ șl cantitativ 
dintre necesarul de cadre și 
capacitatea de pregătire a 
școlilor e ilustrată și de in
vestițiile făcute în acest do
meniu an de an, de numărul 
și de profilul obiectivelor pla
nificate. Nu-i cazul să teoreti
zăm. Un raid-anchetă la locurile 
de amplasare a acestor obiec
tive nu dovedește însă că și cei 
răspunzători de, realizarea aces
tor obiective acordă aceeași ith- 
portanță unei probleme atît de 
însemnate pe care nevoile de 
perspectivă ale economiei o im
pune. Afirmația poate părea 
cam dură aici la început. Dar 
s-o luăm pe îndelete.
Școala-i gata, 
mâi băieți, 
N-are uși, n-are 
pereți

In mediul rural sînt planifica
te să intre în folosință pînă la 
finele acestui an, 135 de săli de 
clasă, care se vor construi prin 
contribuția bănească a popu
lației cu sprijin din fond cen
tral și credite rambursabile. 
Menționăm că din aceste 135, 
31 trebuiau să intre in folosință 
încă din 1972. Și, n-au intrat. 
Menționăm, de asemenea, că 
restul de 104 au avut asigurat 
front de lucru tot din 1972 și... 
nu s-au terminat decit doar 8. 
Ritmul de lucru se deduce de 
la sine. Nu întâmplător în curtea 
școlii de la Mogoșești-Siret, pla
nificată a fi dată în folosință 
încă din 1972 (în situația aces
teia s-au aflat și cele de la Tu- 
fești, Voinești, Scobinți și Hol- 
boca) am auzit copii cîntind : 
„Școala-i gata, măi băieți / 
N-are uși, n-are pereți / N-are 
uși cum să intrăm / Haideți iute 
s-o lucrăm". In parte, cîntecul 
a corespuns și corespunde cu 
realitatea. In parte, pentru că 
ultimului vers doar rareori cîte 
un consiliu popular comunal îi 
dă crezare. Justificările înre
gistrate pe teren la fața locului 
ne^< ocupa, redîndu-le, ziarul 
pe cel puțin o săptămînă. In 
rezumat, mai fiecare director de 
școală sau primar, au motivat 
că vara au fost copiii în va
canță, toamna a fost campanie, 
în iarnă a fost frig și primăva
ra a plouat.

Motivele adevărate sînt desi
gur cuprinse în proasta organi
zare a muncii pe aceste șan- 

■ tiere unde se lucrează chipu
rile în regie și unde, de fapt, 
nu lucrează mai nimeni în ma
joritatea cazurilor, deși au fost 
constructori nu numai angajați, 
ci și plătiți. Așa se face că 
din cele 104 săli de clasă pla
nificate să intre-n folosință in 
acest an calendaristic, doar ju
mătate sînt într-un stadiu ceva 
mai avansat, la obiective cum 
sînt cele de la Dagîța, Erbioeni 
și Schitu-Duca lucrările aflin- 
du-se abia la temelii, iar la Co- 
vasna, Ruginoasa, Scheia și la 
Valea Seacă nefiind făcut nici 
barem începutul.

De neînchipuit e situația în 
care se află cele 31 săli de clasă 
care, menționam la început, ur
mau să intre în folosință încă 
în 1972. Au fost planificate a 
se construi în localitățile cala
mitate de vitregiile anului 1971 
din fonduri alocate de stat. 
Fină în prezent însă nu au 
început lucrările la nici un 
obiectiv ; factorii de răspun
dere, așteptând încă cu o pasi
vitate incredibilă „avizele sis
tematizării" care anume parcă 
nu mai vin pentru a se putea 
totuși odată și odată stabili am
plasamentul.

Cînd însăși macaraua- 
turn devine catarg al 
nepăsării

O macara Ph 80 care își odih
nește brațul de vreo patru săp- 
tămini pe șantierul Centrului 
școlar de chimie, planificată să 
lucreze în două schimburi, pre- 
tinzind pentru odihnă 300 de lei 
pe oră a devenit deja în Iași 
simbol pentru felul în care se 
Lucrează, sau mult mai bine- 
zis, nu se lucrează la realiza
rea investițiilor făcute de către 
ministerele tutelare de școli 
profesionale.

Am venit pe șantierul acesta 
pentru a sta cu cineva de 
iforbă în repetate rinduri. Și 
n-am avut cu cine. Macaraua 

a fost adusă aici pentru că 
acum o lună a apărut la 
fața locului o comisie hotă- 
rită să pună piciorul în prag 
stării de lucruri existente ; a- 
ceasta nefiind deloc în concor
danță cu importanța sumei de 
20 de milioane alocată de Mi
nisterul Industriei Chimice pen
tru extinderea localului de 
școală, construirea laboratoa
relor și a căminelor pentru 
elevi. Ce a realizat acea comi
sie despre care cu toate inves
tigațiile făcute nu am reușit să 
aflăm decit că era complexă, 
formată din tovarăși veniți pe 
toate liniile, iarăși nu am pu
tut vedea. Am putut vedea nu
mai că T.L.C.-ul (Trustul lo
cal de construcții Iași) care a 
angajat lucrarea își utilizează 
capacitățile de lucru și pentru 
păcăleli ; cu mici excepții, 
aflîndu-se în aceeași situație și 
cei douăzeci de muncitori neca
lificați care, nesupravegheați 
de nimeni, lucrează într-un 
ritm de parcă ar fi venit la 
săpături arheologice.

ANCHETĂ 
IN JUDEȚUL 

IAȘI
Același constructor, T.L.C. 

Iași, are angajate și la Școala 
profesională a Uzinei metalur
gice lucrări în valoare de 14 mi
lioane lei, investiții din care 
urmează a se construi localul 
școlii, laboratoarele, atelierele, 
căminul și cantina. Și nici a- 
ceștea nu merg prea strălucit 
în comparație cu cele de la 
Centrul școlar chimie. întârzie
rea de 3 luni care se recunoaște 
e de fapt mai mare, în ciuda 
străduințelor beneficiarului care, 
într-un anume fel, totuși exa
gerează transformîndu-și în 
masă elevii școlii în construc
tori, deși aceștia urmează ca 
într-o perioadă destul de scurtă 
să devină totuși metalurgiști. 
Tot anul acesta urma să intre 
în funcțiune atelierul Liceului 
industrial energetic, precum și 
cantina Școlii profesionale pen
tru materiale de construcții dar 
pînă în prezent n-a fost tur
nat la nici unul din obiectivele 
amintite măcar un centimetru 
cub de temelie. Nu a fost mă
car eliberat terenul. Pentru 
primul abia au fost întocmite 
formele, iar pentru al doilea se

(Urmare din pag. I) 

(1 470 m. 1.) și intensificarea 
pregătirilor pentru punerea în 
funcțiune a grupului I, eveni
ment înregistrat la 23 noiembrie. 

1973...

„Secundarele" sau 
„Bătălia pentru apă"

j Și totuși, în această toamnă, 
la 30-septembrie, exact in pra
gul aniversărilor, un fapt trece 
neobservat : devierea apelor La- 
toriței în lacul de la Galbenu. Și 
chiar dacă în cuvintele tovară
șului Ion Bolnavu („Curge, 
curge frumos în noua sa albie") 
am deslușit satisfacția împlini
rii, bucuria nu mai era expri
mată atît de deschis ca altă
dată. De ce oare ? Am găsit răs
punsul în înseși lucrările plena
rei comitetului P.C.R. pe hidro
centrală (27 septembrie a.c.), 
care au prilejuit o analiză pro
fundă a cauzelor și măsurilor 

. privind rămînerile în urmă la 
excavații, cu aproape 5 kilome
tri pe primele trei trimestre, 
față de angajamentul asumat — 
40 km de galerie în acest an.

Tocmai de aceea, la Lotru o 
singură preocupare a devenit do
minantă : mărirea avansamente- 
lor în galerii, cît „Secundarele" 
sînt acum la ordinea zilei. La 
toate punctele de lucru s-au 
adoptat măsuri de folosire cît 
mai rațională a forței de muncă 
și de dotare tehnică, pentru ca 
străpungerile pe captările se
cundare să se facă cît mai 
repede.

Eforturi deosebite se cer în 
acest sens minerilor de pe șan
tierul Captări-Sud, care au de 
învins dificultățile de ordin 
geodezic. Trei fronturi (Oltețu, 
Mușetoiu, Luncavăț aval) tra
versează zone cu foarte mari 
infiltrații și rocă slabă. La Cer
na amonte, ortacii lui Gheorghe 
Fasole, în majoritate tineri, se 
luptă din greu cu roca curgă
toare. La Luncavăț — amonte 
oarflenii inginerului Ștefan Cab- 
debo și ai lui Constantin Hres- 
tic, cei care străpungeau în mar
tie 241 m.l. sînt pe punctul să 
atingă un nou record. In ulti
mele zile, pe acest front s-a 
înaintat cu 10 m.l. Sint premi
sele unui salt calitativ, hotărî- 
tor pentru încadrarea în grafice. 
Pentru asta, așa cum spunea in- 
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lucrează intens abia la... întoc
mirea formelor. Măsuri călduțe, 
luate cu îngăduință, anume par
că pentru preîntâmpinarea ier
nii.

Tehnica amînării — o 
nouă tehnică în 
construcfii ?

Paradoxal și de neînchipuit, 
dar în timp ce tot mai mulți 
oameni ai muncii, întreprinderi, 
unități economice și șantiere de 
construcții, și județe chiar, 
trăiesc de pe acum în anul 
1974 constructorii obiectivelor 
școlare, în principal același
T.L.C. Iași, se străduiesc să a- 
mîne sfîrșitul anului 1973, pla
ni ficindu-l, incredibil pe 1974 să 
înceapă, cu mici excepții, odată 
cu primăvara pe care o aștep
tăm.

Spunem aceasta, pentru că la 
obiective de mare importanță, 
cum sînt construirea Liceului de 
informatică din Iași, a Școlii 
profesionale Tehnoton și a ate
lierelor Școlii profesionale a U- 
zinei metalurgice, lucrări care 
totalizează investiții în valoare 
de aproape 30 de milioane lei, 
abia s-a reușit pînă în prezent 
să se întocmească documentația 
și să se încheie contractul cu 
constructorul, deși acestea tre
buiau deja să fie atacate.

Am fost pe locul unde este 
prevăzută amplasarea lor. Ace
leași barăci, patru la număr, pe 
strada Căminelor unde urmează 
să fie Liceul de informatică, a- 
celeași case ale fostei mahalale 
pe spațiul Școlii profesionale 
Tehnoton și aceiași ciulini și 
baghine unde trebuia să ni se 
înfățișeze încă de pe acum te
meliile atelierelor Școlii profe7 
sionale metalurgice și liceului 
energetic.

Lucrurile, așa cum lesne se 
poate observa, ’ vorbesc și sin
gure și comentariile ni s-ar pă
rea în plus și de prisos, ca și 
motivele prea multe și pretutin
deni invocate. Rămîne evident 
că, atâta vreme cît pentru inte
resele majore ale acestor obiec
tive se vor zbate numai direc
torii de școli în timp ce facto
rii direct răspunzători — con
structorul și consiliile populare 
comunale și orășenești — vor 
alerga după motive, rămînerile 
în urmă nu vor fi recuperate 
ci dimpotrivă vor deveni și mai 
considerabile. Și dacă ar fi 
vorba doar de-o școală, doar 
de-o clasă două de elevi, ar 
mai fi cum ar mai fi. E vorba 
însă de mult mai mult, de a- 
proape cîteva zeci de obiective, 
de cîteva mii de elevi și se-n- 
telege de mii de muncitori ca
lificați, de care noile întreprin
deri ieșene și noile capacități 
nu vor putea să se lipsească 
nici un ceas.
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ginerul Mihai Tarta, șeful șan
tierului Captări Sud, se cer re
zolvate unele probleme de apro
vizionare ritmică, completare de 
efective, organizare mai bună a 
întreținerii dotării și piese de 
schimb pentru utilajele moder
ne. Și mai ales, accentua dînsul, 
o permanentă instruire și califi
care a oamenilor în concordanță 
cu tehnologiile noi. Sînt, de 
fapt, expuse exact punctele ac
tivității pe care șeful șantieru
lui și ceilalți factori de răspun
dere, inclusiv organizația U.T.C., 
le au în vedere zi de zi.

La Groapa Seacă III (Captări 
Vest), ambițiosul și experimen
tatul tînăr inginer Florea Moise 
s-a angajat să realizeze în 
această lună, pe cele trei fron
turi, un ritm de înaintare de 
12 m.l. zilnic.

LOTRU
Urcăm pe Valea Jidoaiei spre 

ramura de nord a captărilor. 
Este o zi neverosimil de fru
moasă, ca și cele anterioare. 
„Anul trecut își amintește ingi
nerul Constantin Sandu, șeful 
șantierului, pe întîi octombrie a 
nins, pe 4 aici s-au produs inun
dații, în noaptea de 5 spre 6 tre
buia să-mi duc soția la mater
nitate. De atunci s-au născut în 
colonie încă vreo 14—15 copii, 
ultimul acum trei zile, fetița lui 
Constantin Haidău..." Dar discu
ția alunecă tot spre... secun
dare.

— Pentru urgentarea lucrări
lor de excavații pe galeria Nord 
gravitațional s-a deschis Rînjeu 
Mare. Se lucrează pe două di
recții. Din amonte brigăzile lui 
Petre Gheorghiu, Constantin To- 
mescu și Aurel Iliescu. Din aval 
„familia" fraților Ion și Toader 
Paloșanu și a cumnatului lor 
Toader Mocanij. Necazurile sînt 
și la noi tot cu roca. De aceea, 
concomitent se betonează porta- 
lele și tronsoanele unde sînt 
presiuni și infiltrații mari de 
apă.

Pe amonte se depășesc deja

LA PANOUL DE ONOARE AL „SCÎNTEII TINERETULUI"

Cunoașteți metoda
J J

Stefan Preda ?>
Am început dialogul cu inginerul Ștefan Preda, între- 

bîndu-l ce mai e nou în cadrul lotului pe care îl conduce, 
care e stadiul lucrărilor. Am consemnat cu conștiincio
zitate cifre, nume de oameni, avansuri substanțiale la 
aproape toate lucrările prevăzute în plan. Nici un cu- 
vînt insă despre ceea ce a făcut dumnealui, despre con
tribuția sa la succesele obținute de colectiv. Nici măcar 
despre rezervorul castelului de apă... Despre asta vorbesc 
însă toți ceilalți.

Pe masa tinărului inginer observăm un caiet. îl des
chidem : e plin de schițe și de calcule. Reiese de aici în 
ce constă noua soluție de executare a pîlniei rezervorului 
înalt de 42,75 m de la castelul de apă de 2 000 m.c. Re
ies de aici toate fazele conceperii unui cofraj special de 
tip cățărător care a permis betonarea rezervorului nu 
într-un an, ci numai în 3 luni, asigurînd totodată și obți
nerea unor importante economii: 40 tone metal, 30 me
tri cubi material lemnos, o economie valorică de circa 
350 000 lei. La prima vedere, sistemul preconizat de ingine
rul Ștefan Preda părea imposibil. Să stai în aer, la 42 
m înălțime și să torni beton fără eșafodajul prevăzut de 
metoda clasică ?! Unii colegi i-au spus chiar că... gîn- 
dește prea mult. N-a, descurajat. „Șeful de șantier, șefii 
de echipă, muncitorii, mărturisește el, acum m-au încura
jat. Trecînd la execuție, au venit și ei cu. idei care 
m-au condus la unele corectări, la definitivarea soluției. 
Așa am reușit să executăm pilnia rezervorului în mai 
puțin de 3 luni. Desigur, la o nouă lucrare asemănătoare 
ne vom strădui să reducem timpul de execuție la două 
luni. Acum avem deja experiență".

Privirile tînărului inginer șef de lot la șantierul 61 din 
cadrul Întreprinderii de construcții și montaje side
rurgice din Galați, sînt îndreptate spre viitor.

Cînd i-am părăsit pe constructorii oțelăriei electrice și 
am intrat în perimetrul altor obiective ce se înalță pe 
platforma siderurgică din Galați, cel care m-a însoțit pe 
drumurile de aici mi-a atras atenția spre un loc anume: 
„Priviți acolo, constructorii de pe un alt șantier execută 
o lucrare asemănătoare, tot un rezervor pentru castelul 
de apă. L-au început acum un an și încă nu l-au termi
nat. Lucrează după metoda clasică. Curînd insă vor lucra 
și ei după metoda lui Ștefan Preda".

ION CHIRIC

graficele. Aici se acordă o asis
tență tehnică sporită (a fost re
partizat de la uzină pentru 
această problemă inginerul Cor
nel Săvulescu), se verifică încă 
o dată cunoștințele profesionale 
ale tuturor oamenilor. Au mai 
rămas circa 200 m.l. pe galeria 
Jidoaia—Rînjeu—Sting, la cota 
1354 pînă la ieșirea în Valea 
Rînjeului. Datorită acoperirii 
mici ce există pînă la suprafață, 
acum intervin mai multe greu
tăți (desprinderi, surpări, infil
trații puternice de apă). Pe un 
alt tronson, Jidoaia—Voineșița, 
străpuns în primăvară cu un 
avans de 17 zile, lucrările de 
susținere definitivă în inele de 
beton și șpriț beton, coordonate 
de maistrul Constantin Bulacu 
și Iorgu Asaftei, au intrat în
tr-un ritm bun.

Sînt argumente, și nu singu
rele, că Lotrul va traversa cu 
aceeași bărbăție și curaj această 
grea încercare la care este supus.

Sărbătoare la cota 
1293

Cei care au participat, la 28 
octombrie 1973, la sărbătoarea 
constructorilor barajului Vidra 
nu pot să nu ia parte la bucu
ria bărbătească a temerarilor 
care au pus in opera acestei 
îndrăznețe lucrări o soluție teh
nică nouă. Ce poate să prezinte 
reporterul la acest eveniment 
din cei 7 ani de muncă încordată 
a celor 450 de oameni care au 
plămădit colosul de anrocamen- 
te și argilă din munții Lotrului ? 
Apelul la cifre devine aproape 
inevitabil. In octombrie 1969 
s-au depus primii metri cubi 
de anrocamente și argilă. Dar 
pînă atunci au fost necesare o 
serie de alte lucrări care au 
solicitat eforturi deosebite.

S-a lucrat efectiv 36 de luni 
de zile în condiții care au pus 

din plin la încercare forța și 
experiența oamenilor conduși 
de ing. Soli Kamelitzer, ur
mat, după preluarea de către 
acesta a lucrărilor de pe Sebeș, 
de ing. Stelian Mazilu și mais
trul Ion Gigoveanu. Pomenind 
numele lui nu putem să-i ui-- 
tâm pe ceilalți, ca Dorin Fră- 
sincari, secretarul organizației
U.T.C. de aici, pe artificierul' 
Remus Moiciu, prezent la lucrări 

în centrală, cel de-al doilea grup este gata. Se așteaptă numai transformatorul de la „Electro- 
vutere" Foto : GH. CUCU

de la „primul țăruș", pe ing. 
Dumitru Doroșneac și pe maiș
trii Aurel Biro, Ion Rădulescu 
și Mihai Tuțu, pe deserventul 
competor Nicolae Iordache, in- 
jectorul Constantin Ionașcu. 
Numele șoferilor Ion Dănciucu, 
Iuliu Fabian, Dumitru Bulai, 
Vasile Costelianu se leagă de 
cele ale excavatoriștilor Con
stantin Munteanu, Nicolae 
Grigoraș, Marton Kelemen. Sint 
doar cîteva nume de „barajiști", 
care simbolizează colectivele, în 
marea lor majoritate tineri, ce 
au conlucrat la această realizare 
dificilă dar de neîntrecută min- 
drie. Cei mai mulți au plecat la 
Sebeș, pe Olt sau în aval pe

Deși meteorologii prevăd o 
toamnă lungă și frumoasă peste 
țară, bunul gospodar știe că va 
veni o vreme cînd mercurul 
termometrelor va coborî sub 
zero grade. Evident, preocupa
rea nr. 1 pentru anotimpul care 
bate la ușă constă în asigurarea 
animalelor cu cele necesare 
pentru iernat. „Principala noas
tră grijă — ne declara, din 
capul locului, tovarășul ing. 
Nicolae Călin, director ge
neral adjunct al Direcției jude
țene agricole — se îndreaptă 
spre sectoarele taurin, în special 
vacile cu lapte, și ovin. Celelalte 
animale — porci, pui, găini — 
au fost „centralizate*', ca să zic 
așa, în complexe industriale. In 
mare, trei sînt direcțiile de 
efort : pregătirea adăposturilor, 
depozitarea hranei, ridicarea 
calității cadrelor care lucrează 
în acest domeniu, de la îngriji
tor la specialist. în ultimul 
timp, au fost construite sau re
construite peste 200 de graj
duri. Totodată, am intro
dus adăpatul mecanic ; în
cepută cu doi ani în urmă, ac
țiunea se încheie în aceste zile. 
Multe din adăpătorile automate 
sînt construite pe plan local, pe 
baza unor prevederi de autouti- 
lare, la S.M.A. Costești. Cu nu
trețul ne aflăm, însă, într-o si
tuație mai dificilă. La nivelul 
județului avem nevoie de : 
45 000 tone de fîn (cantitate care 
se poate asigura) ; 130 000 tone 
de suculente — porumb siloz, 
sfeclă, tăiței de sfeclă (am reu
șit să înmagazinăm pînă acum 
70 000 tone ; acțiunea continuă) ; 
50 000 tone de concentrate. Aici 
este o problemă ; dacă izbutim 
să asigurăm 15 000 tone, e bine, 
în județ, din 48 000 hectare cul
tivate cu porumb, 22 000 au fost 
calamitate. De aceea, deviza la 
zi este : strîngerea din cimp a 
tot ce poate fi de folos mai tîr- 
ziu, semănatul la timp a între
gii suprafețe de masă verde, 
hrană a anului viitor. în pri
vința cadrelor, a celor peste 
2 000 de îngrijitori și încă pe 
atâția antrenați în activitatea 
zootehnică, în urma măsurilor 
din primăvară, mi-aș permite să 
susțin că stăm mult mai bine 
decît în anii trecuți. Pentru a-' 
ceasta ar trebui să vă vorbesc 
despre noile noastre asociații 
inter cooper atiste".

Notăm și exemplificăm. în 
județul Argeș, o bună parte din 
sectorul zootehnic cooperatist 
devenise „o problemă". Fie da
torită unor concepții... nepriel
nice (din partea conducerii unor 
cooperative agricole), fie dato
rită modului defectuos de orga
nizare a activității de profil, cert 
este că zootehnia rămăsese o 
rudă săracă a celorlalte îndelet
niciri agricole. S-a hotărît 
atunci înființarea unor asociații 
intercooperatiste de creșterea 
vacilor — în special în zonele 
cu slabă productivitate — șapte 
la număr, la nivelul județului, 
fiecare reunind 6—8 cooperative. 
Acțiunea este, în primul rînd, 
dovada unei mai bune organi
zări. Reținem, în acest sens, 
două opinii.

Gheorghe Enache, președinte
le cooperativei agricole din Bu- 
zoiești : „Dacă pînă acum o 
mai „scăldam" cu zootehnia, de 
cînd cu asociația nu se mai 
poate. Iată de ce am ținut să 
semănăm — în același timp cu 
celelalte acțiuni — terenuri în
tinse cu plante valoroase, aco
perind ' bine necesarul pentru 
cele 400 de vaci : 112 ha griu, 
60 ha orz și 28 ha secară. Cu un 
an în urmă, sincer să fiu, treaba 
asta o mai amînam".

Lotru, lăsînd inima lor să bată 
încă aici, la pieptul' barajului, 
în pulsațiile celor 86 de izvoare 
ce vor acumula 340 milioane mc 
de apă pentru plămada de aur 
a luminii.

Baraj după baraj...
în vreme ce la Vidra — îm

brăcat in haina festivă a sărbă

toririi încheierii lucrărilor — co
tele lacului cresc, Galbenu tân
jește după apă. „Invidia" sa 
sporește și mai mult cu cît a 
ajuns la turnarea ultimelor be
toane. La cota finală numai o 
singură macara, dirijată de Ana 
Gypyos, mai pendulează ritmic, 
așezind cu precizie zilnic cîte 
70 m.c. de beton. Șeful lotului, 
tinărul inginer Fraenk Gersch 
(28 de ani) a mai co- 
borît și a mai urcat încă 
o dată cu mașinile ce transportă 
betonul zorind operațiunea. 
Gheorghe Rusu, secretarul orga
nizației U.T.C. de la baraj, îmi 
arată, desenînd cu mina în aer, 
locul în corpul barajului unde

Dr. Aurelian Zaharescu, di
rectorul asociației Pădureți : 
„Producția de lapte a anului 
trecut am realizat-o în numai 
două luni de la înființarea aso
ciației. Cum ? Evident, printr-o 
mai bună organizare a muncii, 
printr-o hrănire judicioasă a 
animalelor". în această privință 
putem să mai adăugăm un 
exemplu : toate vacile fermei 
Rătești (nu menționăm, din 
jenă, numărul ; el șste, oricum, 
de ordinul zecilor) abia dădeau 
un bidon de 25 de litri de lapte ; 
în prezent este depășită cu mult 
mia.

Așadar, inițiative valoroase, 
rezultate pe măsură. Și, totuși... 
Mai întîi, în ceea ce privește 
adăposturile. Da, s-au construit 
peste 200 de grajduri. Printre 
beneficiari se numără și asocia
ția intercooperatistă Costești, 
de care aparțin fermele zoo
tehnice din Buzoiești, Cornățel, 
Broșteni, Țuțorești Suseni, Io- 
nești și, desigur, Costești. 
Anul acesta s-au înălțat aici 5 
grajduri moderne, cu adăpă
tori automate. Pentru cele
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peste 2 500 de bovine iarna poa
te cădea în voie. Mai mult,
S.M.A. Costești a confecționat și 
patru mori cu ciocănele necesare 
pregătirii hranei. La o altă aso
ciație, însă — Pădureți — lucru
rile își pierd culoarea roză. Di
rectorul ei, doctorul Aurelian 
Zaharescu, ne declară : „Stăm 
prost cu acoperămîntul. Iată si
tuația pe ferme : Pădureți — 
trei grajduri cu o capacitate to
tală de 360 capete pentru 500 de 
animale deja existente ; Mirghia 
— 2 grajduri, capacitate — 240 
capete, iar animale sînt cu mult 
mai multe". La fel stau lucrurile 
la Silișteni, Fîlfani și Stolnici. 
Iar ele nu pot sta mult mai 
bine la nivelul județului. To
varășul doctor Nicolae Iri- 
mia, șeful serviciului zootehnic 
din cadrul Direcției județene a- 
gricole ne informează că pînă 
la sfîrșitul anului numărul bovi
nelor trebuie să crească, pe în
treg ' județul, cu 3 244 capete. 
Unele asociații și cooperative a- 
gricole — Costești, Izvoru, 
Humele, Ștefan cel Mare — tre
buie să-și sporească efectivul cu 
sute de animale, (Și chiar își 
sporește. Personal l-am însoțit 
pe doctorul Irimia la Cimpulung 
Muscel unde, cu ajutorul spe
cialiștilor. avea loc selectarea 
animalelor în vederea cumpără
rii). Cum vor fi cazate, însă, 
noile achiziții ? în multe locuri 
am întîlnit preocuparea pentru 
extinderea — uneori improviza
tă — a grajdurilor existente, 
pentru redistribuirea spațiului 
existent. Sigur, este o soluție 
în extremis, care s-ar putea să 
dea^ rezultate bune. Credem, 
îpsă, că problema adăpostului 
merită să stea, cu acută exigen
ță, pe agenda „la zi" a preocu
părilor factorilor de răspundere, 
atît pe plan local, cit și la ni
velul conducerii județene.

se află o „lamelă a tineretului", 
de 90 m.c. turnată de brigadieri 
prin muncă patriotică in 12 ore. 
Mecanicii Nicolae Schemna și 
Constantin Rău sînt numai cu 
ochii pe utilaje gata să intervi
nă la cel mai ușor semn de obo
seală al acestora. Pe corona
ment alți tineri execută finisări 
la ploturile terminate. în toam
na trecută barajul era abia la 
început. Acum el este aproape

în exclusivitate opera tinerilor ; 
conducerea — pe toată filiera 
este în mina cadrelor sub 30 de 
ani — a făcut totul ca lucră
rile să fie aduse în graficele 
angajamentelor. în curînd vor 
coborî și ei pe firul apei, unde 
se fac deja pregătiri pentru tur
narea primelor betoane la un 
nou baraj — Petrimanu.

La Jidoaia, unde barajul de 
aici va colecta apele din ramu
ra Nord, s-au turnat betoanele 
de la cota de fundare 1134 la 
1140, de la 1140 la 1144. Ploturile 
7 și 9. betonate în cofraje meta
lice glisante, sînt gata. în plo
turile 6 și 10 ritmul de turnare 
a crescut. Continuă zi și noapte

excavațiile și betonările la con
ducta de refulare, cit și lucrări
le de construcții-montaj la esta
cada de rulare a celor două ma
carale MT 100 (tip Bocșa). Rit
micitatea acestor lucrări, ca și 
a celor anexe, este, cum afirma 
șeful șantierului, același Con
stantin Sandu, numai o ches
tiune de organizare a propriei 
activități. Se pare că șefii echi
pelor de dulgheri-betoniști Ște
fan Puscașu, Constantin Gete, 
Constantin Șumilă, cit și tinerii 
brigadieri Constantin Urezeanu, 
Mihai Costin, Gheorghe Asan- 
dei. Constantin Cățea și toți cei
lalți au găsit cele mai potrivite 
măsuri în acest sens, din mo
ment ce au obținut în ultima 
perioadă cote tot mai ridicate 
ale ritmului de lucru. Tot aici 
sînt in avans luerările pregăti
toare pentru perioada de iarnă : 
montarea cazanului de aer la 
stația termică și a instalațiilor 
de încălzire în stația de beto- 
nare, silozuri de agregate, labo
ratoare, baraj.

O nouă promoție în 
„școala" subterană de 
la Ciungei

Cobor și acum cu emoție „bu
levardul" subteran spre Centrală. 
N-am mai venit aici de mult, 
dar oameni cunoscuți pe care-i 
întâlnesc și acum mă fac să mă 
simt din nou „acasă". Inginerul 
Mircea Criveanu, șeful lotului, 
mă întîmpină amical, apoi mă 
întreabă cum e toamna pe afară, 
încercăm să ne amintim cum au 
fost cele anterioare. Scoate de 
pe deget verigheta, arătîndu-mi 
anul 1968, cînd s-a căsătorit și 
cind s-a „logodit" definitiv cu 
cele trei turbine. Toamna asta va 
fi marcată de învîrtirea celei de 
a doua turbine. Practic lucrări
le de montaj sînt încheiate.

Printre montorii din echipa lui 
Dumitru Grigore zăresc căștile 
cărămizii, în alt ton decît ce
lelalte, a cinci băiețandri. Sînt 
Marin Renghea, Constantin Plop- 
șoreanu, Florentin Mișu, Vasile 
Militaru și Benone Mănăilă, ab
solvenți ai școlii profesionale din 
Craiova veniți abia de o săptă
mînă să deprindă și să desă- 
vîrșească, în această invidiată 
„școală" subterană, meseria de 
lăcătuș-mecanic, pe care toți cei 
de aici, o poartă brățară din 
aurul cu cele mai multe carate.

A doua direcție a efortului — 
în ordinea anunțată la începu
tul acestor rinduri de tovarășul 
director general adjunct — o 
constituie preocuparea pentru 
asigurarea hranei. Fiecărui ani
mal matur trebuie să-i revină 
7 tone de siloz și 1 200 kg fin. 
în multe locuri, însă, este foar
te greu de atins această cifră ; 
oamenii se declară mulțumiți și 
dacă pot asigura jumătate din 
cantitățile prevăzute. Așa este 
situația în cooperativele unde 
s-au concentrat forțe serioase 
pentru aducerea din cîmp a tot 
ceea ce poate servi drept ali
ment. Dar am întîlnit și locuri 
— Stolnici și Fîlfani sînt numai 
două exemple, din mai multe 
posibile — unde nepăsarea făcea 
casă bună cu lipsa de organiza
re. Nu s-a acționat cu Mpidita- 
te. alteori produsul a fost băgat 
sub brazdă, odată cu aratul. 
S-a intervenit și aici în extre
mis. Chiar cînd ne aflam în 
Argeș, o delegație a acestui ju
deț pornea spre Insula Mare a 
Brăilei, în vederea unor trata
tive pentru trimiterea in 
transhumantă a 40 000 de oi. Dar 
argeșenii au 104 000 oi și peste 
40 000 vaci. Pentru soarta lor se 
cuvine o mai mare preocupare 
din partea celor 113 cooperative 
agricole. Ni se pare nocivă con
cepția că, odată asociațiile in
tercooperatiste înființate, con
ducerile unităților agricole sînt 
scutite de orice grijă. Susținem 
aceasta și datorită faptului că 
încă în cîmp mai există recoltă 
ce poate servi drept hrană ani
malelor în iarnă.

Cîteva cuvinte, în sfîrșit, în 
legătură cu personalul care lu
crează în zootehnie — peste 
4 000 de cooperatori și specia
liști. Ne-a șocat, de pildă, dis
crepanța existentă intre re
zultatele cooperatorilor din 
nordul județului față de cei 
din sud. în nord, roadele 
sînt foarte bune. Cooperati
vele agricole din Domnești, 
Boteni, Budeasa, Juguru, Poe- 
nari de Muscel produc anual în 
jur de 2 000 litri de lapte de la 
o vacă. In sud s-a atins și per
formanța de... 616 litri, în a- 
ceeași unitate de timp (asociația 
intercooperatistă Căteasca). Am 
crezut, inițial, că totul se dato- 
rește unei hrane mai substan
țiale, asigurată în zonele de deal 
și munte. Dar lucrurile stau 
întrucîtva... invers. In unitățile 
de nord, totul se dato- 
rește unei bune organizări a 
muncii, în mod deosebit respec
tării cu strictețe a regulilor 
zoo-veterinare, a modului de 
pregătire a hranei, a programu
lui de alimentație. Or, aceasta 
ține de oanierii. De aceea, deși 
nu sîntem adepții acțiunilor fes- 
tiviste, propunem un schimb de 
experiență între zootehniștii din 
sud și cei din nordul județului.

★
Acestea sînt cîteva din obser

vațiile reieșite din raidul între
prins. Evident, oamenii locului, 
argeșenii, cunosc mai multe lu
cruri decît am reușit noi să 
desprindem în cîteva zile ■'pe
trecute printre ei. O concluzie, 
însă, se impune : aceea de mo
bilizare a tuturor eforturilor 
pentru o mai bună soartă a sec
torului zootehnic. Atît în pre
gătirea spatiilor de cazare, cît 
și în asigurarea hranei necesare 
animalelor. Cîmpul încă mai are ., 
ce oferi, dincolo de... învățămin
te pentru anul viitor. Iar înain
te de „anul viitor", vine iarna. 
Pe Argeș, poate fi ea așteptată 
în liniște ?

ION ANDREIȚA
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PROZA
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FICȚIUNE
După unele constatari ceea ce primează în preferințele li

terare ale cititorilor este, pe scurt exprimat, documentul. Car
tea de istorie foind de informație, memoriul abundind și ei 
in situații inedite, cartea de călătorie care constituie un con
tact cit mai puțin falsificat cu mediul care a inspirat-o. Lite
ratura o pierdut într-o anumită măsură teren în fața acestei 
categorii de scrieri. Romanului îi este preferată cartea de 
istorie contemporană, cărții de istorie - reportajul de război, 
ficțiunii geografice - jurnalul de călătorie autentic, manua
lului sec - cartea de memorii. Preferințe în care trebuie să 
vedem și un refuz al literaturii de ficțiune sau al unei anume 
literaturi de ficțiune core nu mai garantează prin nimic au
tenticitatea si prospețimea substanței. S-ar părea că cititorul 
trăiește un proces de radicalizare a gustului și a opțiunilor 
lui literare și fenomenul merită toată atenția. Cititorul tinde 
să facă din literatura citită propria lui experiență și cere de 
la aceasta o implicare pe care literatura de ficțiune nu i-o 
oferă.

Preferința pentru documentar, orientarea către o literatură 
care să refuze ficțiunea și să constituie un contact nemijlocit 
cu evenimentul și să-l capteze fidel nu este numai a cititori
lor. Ea poate fi regăsită și la scriitori, la prozatori cu deo
sebire, și se manifestă în predilecția lor către reportaj. Re
portaje s-au mai scris și probabil se vor mai scrie, dar ceea 
ce vrem să subliniem aici este că în preferința, recentă, a 
prozatorului pentru reportaj nu vedem doar o concesie pe 
core acesta o face reportajului ci chiar semnele unei alte 
orientări literare. Vechiul scriitor de reportaje nu făcea alt
ceva decît să trateze în registru propriu o situație sau alta 
în marginile aceleiași rețete. Uniformitate care a și com
promis specia și 
taților ei. Chiar 
apreciați azi au 
se disting cu 
promis printr-o

a aruncat o nefastă lumină asupra posibili- 
prozatori dintre cei mai cunoscuți și mai 

în spate experiența unor reportaje care nu 
mult de celelalte. Oricit de com- 

rea destinație reportajul rămîne o posi
bilitate literară cu resurse excepționale. Condiția este ca 
autorii să refuze rețeta și să nu se conformeze schemei. Ma
rile reportaje nu atestă o abdicare a autorilor lor de la ți
nuta proprie. Scriitorii puternici și orignali rămîn la fel de 
puternici și originali în reportaj ca în orice pagină bună pe 
care au scris-o. Multe din paginile lui Sadoveanu sint pa
gini de reportaj, dar de o calitate artistică neobișnuită. Re
portaj scrie fără a-și pierde panașul și G. Călinescu care se 
exersa cu plăcere în domenii variate. Prejudecata „coborîrii* 
la reportaj n-a funcționat și rezultatele sînt cu totul memo
rabile. Folosim aici o accepție mai largă și mai liberă a 
termenului de reportaj singura care-i arată adevărata di
mensiune și noblețe. Noua generație încearcă reportajul 
și adesea nu fără succes. Tentativa este cu atit mai intere
santă cu cît vine de la acei scriitori care în volumele de 
debut s-au situat la o subliniată, ostentativă chiar, distanță 
față de literatura rețetelor, punînd un antitetic accent pe de
zinvoltura mijloacelor literare, pe virtuozitatea scriiturii. E 
limpede că un scriitor care a debutat ca Mihai Peiin cu o 
cstfel de carte (Redactori și pianiști) urmată de o alta foarte 
asemănătoare (Inaderență) nu poate fi bănuit de o reîntoar
cere la formula reportajului comun atunci cînd publică Mio
rița nu s-a născut lingă stele, deși culegerea nu scapă în 
întregime de influența vechii formule. E mai curînd o revizuire 
de program''literar, o trecere către sondajul nemijlocit al vie
ții, aspirația către pagina de proză cît mai substanțială, cit 
moi densă, cît mai concretă. Prozatorul se orientează către 
„documentar* în înțelesul superior al cuvîntului. Reportajele 
Sînzienei Pop mărturisesc și ele aceeași orientare : prozei 
de ficțiune îi este preferat reportajul, concretețea materiei. 
Slăbiciune față de o veche formulă ? Credem că mai curînd 
credința în virtuțile regeneratoare ale contactului netrucat 
cu realitățile. Sînt mai multe volume care ne fac să tragem 
aceste concluzii : Vine istoria de Radu Mareș, N. Prelip- 
ceanu și V. Sălăjan, Cinstire patriei - care colecționează re
portaje semnate de 10 scriitori, Țara Lotrului de Valentin 
Hossu Longin, Miorița nu s-a născut lingă stele de Mihai 
Pelin, Caractere de Alexandru Monciu Sudinski. Dacă Vine 
istoria nu s-a scuturat cu totul de deprinderile reportajului 
gazetăresc, de prezentările facile și superficiale de oameni și 
situații ca și de un anume lirism care îneacă faptele găsim 
în celelalte volume dovezile unei înțelegeri superioare a re
portajului. Și Cinstire patriei este o culegere inegală în care 
tendința de o colora realitatea, de a dinozauriza situațiile și 
sentimentele, inerție a vechiului reportaj, nu lipsește cu totul. 
Dar e semnificativ că interesul principal al reporterilor merge 
către oameni mai ales, către portretul moral și către mediile 
umane de excepție. Refuzul cifrei de plan, al statisticii, mai 
puțin revelatoare decît aspectul omenesc al chestiunii este 
ceea ce caracterizează majoritatea acestor reportaje, din care 
nu lipsesc e adevărat, stîngăciile și chiar șabloanele. Țările 
de SUS ale merilor de Radu Anton Roman, O biografie de 
Alexandru Monciu Sudinski, Minerii din Țara Moților de Du
mitru Honciuc ilustrează această fructuoasă tendință. O în
cercare foarte îndrăzneață, este cartea 
Longin Țara Lotrului în care reporterul 
fizionomia unui șantier, prin fizionomiile 
reprezentative. Reportajul este scris cu 
oamenilor de pe șantier alternează cu 
mente cheie, totul într-un ton patetic potrivit cu măreția mun
cii celor de acolo. Dacă exceptăm insă formula modernă a 
relatării nu putem ocoli observația că Țara Lotrului nu se deo
sebește întru totul de vechea manieră reportericească obosi
toare prin încercarea de a se păstra numai în regiunea subli
mului si a faptului patetic. Caracterele lui Al. Mon
ciu Sudinski sînt o încercare portretistică de alt tip. Deși 
eroii săi sînt muncitori de la Combinatul siderurgic din Galați, 
singura dimensiune care interesează pe autor este cea umană. 
Nu vom intîlni nici informații specioase, nici cifre, nici lozinci, 
nici angajamente, ci părerea unor muncitori despre munca 
lor, despre viața lâr, despre colegii de muncă, despre șefii 
lor, despre aspirațiile lor. Calea aleasă este interviul fără nici 
o descripție, fără nici o paranteză. O întrebare, un răspuns 
și atît. Nu știm cum arată acești muncitori, nu știm decît ce 
spun și cum îi cheamă, (uneori nici atît). Al Monciu Su- 
dirski se apropie cel mai mult de ideea literaturii document 
prin aceste fișe captivante pe cdre le face. Dialogul se des
fășoară ca într-un cinema al adevărului. Ceea ce-l intere
sează este reacția cit mai autentică, cît mai puțin contrafă
cută. Limbajul muncitorilor este păstrat pe cît posibil nealte
rat, deși anume ticuri ale autorului se suprapun pe ici pe 
colo. Mai ales autenticitatea reacției este pusă în lumină. 
Felul cum gîndesc și se exprimă acești oameni, fără a-și pune 
probleme de expresie, este memorabil. Ei merg mereu la 
esența lucrurilor chiar dacă limbajul le este lipsit de strălu
cire. Autorul își lasă interlocutorii să se lanseze in lungi ex
plicații sau digresiuni fără impacientare, cu încredere că 
din discursul aparent inform șl deloc protocolar se va des
prinde o idee și o imagine. Deși reporterul nu intervine cu 
paranteze sau digresiuni finalul dialogului ne lasă în posesia 
unui portret conturat de chiar interlocutor. Acesta se portre
tizează de două ori : vorbind desore sine și prin felul cum 
vorbește despre sine. Ingenuitatea reacției, absența sofisticii 
în gîndire, limbajul particular dau o notă specială cărții lui 
Al. Manciu Sudinski. Imaqinea rezultată ne arată că această 
lume este la fel de sensibilă și de tensionată ca altele, la fel de 
plină de surprize, la fel de bogată în reacții umane de toate 
registrele, la fel de candidă și la fel de încercată de 
experiențe grele. Cum gîndește un muncitor ? Cartea 
lui Al. Monciu Sudinski ne-o spune. în nici un caz în formule 
prestabilite, chiar dacă vocabularul său este invadat de 
cuvinte neașteptate Invazie lexicală care face desfășurarea 
discursului cu atît mai autentică pentru câ și ea exprimă o 
stare de fapt caracteristică. Caractere este o mostră a lite
raturii document, o încercare de a infringe inerția atitudinii 
față de reportaj. Și o demonstrație indiscutabilă. Reportajul 
poate fi viu dacă refuză orice grilă modelatoare între ochiul 
reporterului si realități. Orientarea către acest fel de repor
taj a noii generații de prozatori este plină de promisiuni.

C
îteva din cărțile de 
proză apărute în 
ultima vreme. li
nele pretinzând să 
aparțină speciei 
romanești, pun o 
problemă asupra căreia vrem 

să ne oprim în cele ce urmea
ză. Ea se referă la rolul și na
tura personajului. Ce are de 
rezolvat acesta și ce semnificație 
trebuie să acordăm raporturi
lor lui cu ceilalți, cu lumea ? 
Sigur că nimeni nu se așteaptă 
la eroi fără cusur însă capaci
tatea personajului de a se ridica 
la o semnificație mai generală 
și. oricum, dincolo de „caz” spu
ne mult despre valoarea litera
turii. despre puterea ei de a 
pune întrebări, de a ridica pro
bleme ale timpului, ale reali
tății actuale. Prima impresie 
pe care ne-o produc române ea 
Aproapele nostru aproape de 
Platon Pardău, Deruta de Vir
gil Duda ori schitele din Deza
corduri de Valentin Șerbu este 
că autorii știu foarte multe lu
cruri despre eroii lor, în orice 
caz atîtea cite sînt necesare 
pentru a face o carte cel puțin 
interesantă. Cantitatea informa
țiilor despre personaje și pro
blemele lor este chiar impre
sionantă în cazul unui proza
tor talentat și puțin luat în sea
mă ca V. Șerbu. El ne dă im
presia cft-și cunoaște bine e- 
roii, le știe obiceiurile, tabie
turile, modul de a conversa, 
temele preferate, drumurile 
parcurse etc. O primă condiție 
a realismului este deci satisfă
cută. însă cu toate acestea per
sonajele nu devin memorabile 
ba chiar se confundă ușor unele 
cu altele tinzînd spre o unitate 
de tip monografic : provincia
lul. Schița de caracter ar avea 
oarecari șanse de a deveni 
frescă de moravuri. Autorul se 
oprește la jumătatea drumului 
înțelegînd se pare că fresca ar 
cere și eroi corespunzători, de 
negăsit în galeria ..provinciali
lor" din schițele sale. In orice 
caz, senzația de monotonie și 
repetiție uniformă a personaje
lor conferă prozei lui V. Șerbu 
un caracter minor. Insistența a- 
supra acelorași manii sub regi
mul acelorași mijloace stilistice 
în general bine utilizate face 
ea bogăția informațiilor despre 
eroi să se întoarcă Împotriva 
ei înseși. Galeria de „suflete 
moarte" din Dezacorduri se pla
sează de la sine aproape la 
nivelul minim al realismului. 
Răutatea, prostia, ignoranța, 
spiritul de răzbunare sînt sur
prinse în împrejurări ce n-au

nimic excepțional. ..Eroii" sint 
urmăriți de la mică distanță, 
lăsați sâ se compromită in si
tuații cu desăvirșire banale, le 
sint subliniate automatismele 
mărunte, suspiciunile, gîndurile 
sumare, neliniștile disproporțio
nate, reacțiile de generozitate 
întoarse adesea în gesturi de a- 
caparare. Prin inconsistența 
lor umană ai zice că sint făp
turi ca și inexistente, ireale. 
Autorul supralicitează efectele 
ce se pot obține din acorda
rea unei importanțe în fond 
nemeritate. Lipsa de măsură 
este defectul cel mai grav. 
Dezacordurile, miniile. avîn- 
turile și revoltele eroilor sint 
produse de mize ridicol de mici. 
Lipsa de aderență la realitate 
este incredibilă. Făcînd apologia 
ceaiului, domnul Baltazar cade 
într-o adîncă deprimare cind 
nu este înțeles și urmat în cre
dința sa itl virtuțile miraculoa
sei băuturi. Oricît ne-ar amuza 
absurdul și ridicolul nu ne pu
tem reține scepticismul : sînt 
absurduri care pur și simplu 
nu ne interesează. Există un 
anume prag al inconsistenței 
care nu ne mai trezește curio
zitatea. Mizeria personajului

sează atît cit poate și nimeni 
nu-i poate programa vise mai 
înalte. Interesant într-o anu
mită măsură — ce Se cade «ă 
fie respectată — poate fi și 
faptul că în realizarea „visului" 
individul pune exact ceea ce 
pune și un altul pentru atin
gerea unui ideal veritabil : ne
obișnuită putere de a perse
vera. voință ieșită din comun 
etc. însă visul este de fapt do
rința de a avea un obiect. Sâ-

milară celei a eroului dintr-un 
român ca Deruta, de Virgil 
Duda — aici, în cartea lui Pla
fon Pardău. raportul dintre e- 
rou și întîmplare este schimbat. 
Toți eroii sînt prinși intr-o in- 
timplare fără ieșire, pe care 
n-au cum să o evite, căreia tre
buie să-i facă față cu mai mult 
sau mai puțin curaj. Un tren 
secundar, pe o linie secundară 
este prins noaptea de inunda
ții. în el se găsesc personaje

Dezacorduri

LITERATURĂ

cării unui teritoriu interzis — 
semne ale inconsistenței și slă
biciunii. ale mizeriei personaje
lor înseși — in Aproapele nos
tru aproape avem sentimentul 
că descrierea întîmplării, ea în
săși foarte pregnantă, ocupă 
mult din locul pe care trebuie 
să-l dețină analiza situației e- 
roilor. Reacțiile in. fața întîm
plării prin care trec sint insu
ficiente. Autorul știe dinainte 
cam ce ar trebui să se petreacă 
cu eroii săi — gazetarul se vede 
în prima împrejurare, aventură 
proprie în fața căreia dispare 
problema vocației, a relatării, 
dorin’d să trăiască el pentru el 
însuși ceea ce i se intimplă, 
Țabrea meditează pentru prima 
oară — de ce o face abia acum, 
nu știm — la diferența dintre o- 
mul care este și exponentul pro
priei funcțiuni ș.am.d. — însă 
formularea problemei este â- 
proape similară și cu închide
rea ei. în orice caz punerea 
personajelor într-o poziție nouă 
nu doar prin împrejurare ci 
prin ecoul ei imediat în conști
ința fiecăruia nu este puțin lu
cru. Măreția eroilor constă în 
conștiința propriei lor umanități. 
Oamenii din tren, fiecare cu 
meseria și funcția lui, sint fi
xați intr-o condiție din care u- 
nii se smulg cu dificultate și, 
cel puțin o vreme, ei joacă ro
lul funcției și mai puțin pe al

CALITATEA PERSONAJULUI
este și așa prea mare și prea 
netedă pentru ca sporirea ei 
prin mijloace „literare" să mai 
prezinte interes. Știm, desigur, 
că toți oamenii visează. însă a- 
bia cind aflăm obiectul, ținta 
visului ne declarăm dispuși 
sau nu să cunoaștem chinurile, 
frămîntările eroului. Abia a- 
tunci vedem dacă ne intere
sează ori nu. „Fostul magazio
ner Popa își văzu visul împli
nit. Cu ajutorul a două țevi și a 
două vase de tablă, după în
delungate și dificile experi
mente izbuti să pună la punct 
instalația pentru fabricarea ra
chiului". Este destul de clar : 
sfintele aspirații sînt coborite 
la nivelul derizoriilor obiective 
care li se dau. Calitatea „visu
lui" este degradată prin mize
ria spirituală sau lipsa de 
imaginație a individului. Vi-

tisfacția realizării obiectului ia 
proporțiile unei mari afirmări 
de sine ce trebuie sărbătorită, 
înțelegem că visul acesta este 
o meschină formă de compensa
ție și nu un ideal autentic. Lu
crurile sint relativ simple, mi
zeria spirituală a personajelor 
este de o asemenea factură și 
grad incit reluarea în diverse 
ipostaze a aceleiași scheme, cu 
același scop, devine inutilă și 
neinteresantft. Prea mult con
sum de mijloace literare pen
tru o asemenea miză.

Alta este Situația într-un ro
man ca Aproapele nostru a- 
proape de Plâton Pardău. Dacă 
dincolo, la V. Șerbu, avem de-a 
face cu personaje care fug din 
fața întîmplărilor și vieții re
ale. speriate de istorie, de re
lațiile autentice cu oameni au
tentici — situație oarecum si

de tot soiul, ai zice că atît im
portante, principale, cît și ne
importante, secundare. însă ra
porturile se pot răsturna, unele 
personaje pot lua. în această 
împrejurare specială, locul al
tora, proces în care ordinea e- 
roilor poate să nu mai respecte 
ierarhia reală. Ce eâtO însă real, 
care sînt criteriile ierarhiei, 
cind conțin ele cel mâi înalt grad 
de adevăr? Sînt întrebări pe car* 
romanul izbutește să ie pună, 
premise pentru o carte de un 
înalt și substanțial realism, cu 
eroii vii, interesanți nu doar 
prin chipul sumar sub care 
sînt văzuți la un moment dat. 
Dacă in cazul Dezacordurilor 
lui V. Șerbu personajelor le 
lipseau întîmplările caracteris
tică fiind retragerea, ocolirea, 
mișcarea in cadrul concret al 
lumii reale cu sentimentul căi

lor înșile. Interesant ar fi fost 
de a urmări acest proces, fazele 
apropierii fiecăruia de el în
suți. Date fiind condițiile. în
tr-un asemenea moment func
țiile se golesc d« conținut, nu 
dispun de mijloacele prin care 
să schimbe situația. Solidarita
tea se realizează aici tocmai 
prin gradul de umanitate al 
fiecăruia, prin efortul fiecăruia 
de a fi el însuși și nimic mai 
mtilt. Premisele unei dezbateri 
care ar fi putut atribui o cali
tate superioară realismului 
cărții sînt, cel puțin in parte, 
puse; Ca $i în Ore de dimi
neață, celălalt român âl iui Pla
ton Pârdău. Ce le împiedică să 
se transforme într-o veritabilă 
dezbatere de idei ? Cred că in
decizia autorului, a prea mare 
acoperire a problemei eroului 
de simpla descriere a situației. 
Relatarea trece prea ușor și

prea direct din planul faptelor 
petrecute în conștiința eroilor. 
Dezbaterea, meditațiile, discu
țiile au un supărător aer dis
cursiv. Ceea ce nu ne poate 
împiedica de a observa bunele 
premise ale romanului, calita
tea problemelor puse în discu
ție, starea de conflict lăuntric, 
e drept, abia schițată. Dacă de
finim curajul eroului prin ca
pacitatea de asumare a întâm
plărilor prin care trece nu vom 
da o mâi mică importanță ca
pacității intelectuale de a-și a- 
suma împrejurările, timpul ca- 
re-1 asaltează cu imprevizi
bilele lui modificări. întimpla- 
rea neprevăzută, catastrofa 
nu suspendă problemele ci mă
rește, în cazul lui Țabrea. de 
exemplu, dilema personajului. 
Ideea este sumar expusă, indi
cată oarecum cantitativ : perso
najul resimte dificultatea pro
vocată de prelungirea chinului, 
de mărirea timpului de aștep
tare pînă cînd la întîlnirea 
cu Maria va putea să ia o de
cizie. Natura și calitatea dile
mei lui sînt deci oarecum indi
ferente față de situația în care 
se găsește prins eroul. Aceasta 
revine la a spune Că pentru 
dilema lui nu era necesară o- 
prirea trenului, că situația ne
prevăzută nu aduce nimic nou. 
nimic important în destinul 
personajului. între erou și si
tuația specială în care se gă
sește el nu există la urma ur
mei o legătură semnificativă.

. între om și întîmplare nu «e 
constituie un raport de o cali
tate nouă. Întîmplarea accen
tuează. pune în lumină 
ceea ce personajul ar fi putut 
Spune ori gîndi și fără ea. A- 
cesta este de altfel un neajuns 
mai general al unor romane : 
faptele nu se ridică la o sin
teză semnificativă pentru des- 
tinul eroilor, iar paralelismul 
acesta nu eete decît o formă de 
ilustrativism întîlnită încă frec
vent. Calitatea realismului con
stă, între altele, și în sentimen
tul creat de personajele litera
turii realiste că își merită pe 
deplin întîmplările. Or, adesea 
între eroi $i fapte există o gra
niță prea evidentă pentru a nu 
pune la îndoială necesitatea de 
a li se fi întimplat. întîmplările 
nu iau chipul oamenilor iar a- 
ceștia nu se ridică la semnifi
cațiile pe care împrejurările le 
pot avea pentru viață lor. Ră- 
mîi cu impresia că deși autorii 
știu foarte multe lucruri despre 
personaje sînt depășiți de can
titatea purei informații.

C. STĂNESCU

In Teatrul de stat-Oradea FILM
k a

0 nouă producție a studiourilor românești

lui Valentin Hossu 
țintește sâ contureze 
lui umane cele mai 
pricepere, portretele 
descrierea unor mo-

M. UNGHEANU

„Cititorul de contor“
Ca -y/ alte texte dramatice sem

nate de Paul Everac, „Cititorul de 
contor", comedie tragică în două 
părfi, are o substanță și o struct 
tură eseistică. Această constatare 
nu este, desigur, surprinzătoare, 
mai ales că autorul însuși și-a in
titulat un volum „Trei piese 
eseu', afirmîndu-și astfel mani
fest apetența pentru un anumit 
mod de a scrie teatru. E drept, 
textul la care ne referim, nu fi
gurează în amintitul volum, deși 
este de o factură similară cu a 
pieselor incluse. O disociere de 
nuanță se impune totuși: dacă 
„Simple coincidențe" sau „Ape și 
oglinzi" erau mai degrabă eseuri- 
piese, această ultimă lucrare este 
intr-adevăr o piesă-Cseu. Vreau să 
spun că, înainte de toate, „Citi
torul de contor" este o piesă (le 
teatru și abia în al doilea rtnd 
o dezbatere ideatică. „Nimic din 
ce e uman, din ce investighează 
mai îndeaproape ființa umană, 
pentru a o pune într-o situație 
optimă față de viață nu trebuie 
considerat inoportun, sau nesem
nificativ, sau inutil — nota unde
va Paul Everac. Tot ce se leagă 
de om, de aspirațiile, de efortu
rile, de patimile lui — fizice, 
morale, spirituale, metafizice — 
constituie problemele noastre".

Consecvent cu acest mod de a 
privi lucrurile, dramaturgul S-a 
oprit asupra unui revelator Caz 
de conștiință, pe care l-a „dise
cat" cu artă, de pe o poziție 
ideologică lipsită de echivoc. A 
făcut-o fără ostentație, dar prin 
aceasta cu o și mai mare forță 
de convingere, probînd astfel 
printr-o realizare artistică grăi
toare adevărul, propriei aserțiuni 
exprimate cîndva în „Dialoguri 
contemporane", potrivit căreia 
„nu ceea ce pare mai ilustrativ, 
mai clișeu, mai exterior este mai 
„al nostru", ci ceea ce e mai 
adînc și mai eficient pentru con
știință, prin adevărul tulburător 
al vieții**. Dar deși realiză
rile în ceea ce privește con
strucția dramatică și arta por
tretizării sînt evidente, am avut 
sentimentul că nici de data a- 
ceasta dramaturgul n-a reușit 
să-l egaleze pe eseistul Everac, 
Poate pentru că acesta, din urmă 
are Intr-adevăr o ținută de ex
cepție.

Personajul central al piesei, 
arhitectul Cheorghe Ungă, tră
iește acea dificilă clipă, ca o 
scuturare și ca o regăsire, cînd 
„trebuie să tragem linie și 
să facem socoteala", cum 
Zice undeva Marin Sorescu. 
Criza, existențială de un dra
matism. violent pe care o par
curge personajul, confruntarea cu 
sine, cu alții, cu timpul și cu 
principiile este declanșată de â- 
păriția cititorului de contor, per-

de PAUL EVERAC

tonaj real și imaginar, concret și 
misterios totodată, un fel de 
ipostază inedită a arhitectului, 
un alter-ego sau mai degrabă 
o personificare a conștiinței lui 
ideale. Confruntarea este desigu> 
spectaculoasă. Rememorînd epi
soade din viața lui, reluîndu-le 
dintr-o altă perspectivă, con
struind ipoteze, apoi anulîndu-lc, 
arhitectul Jinga se eliberează 
treptat de negurile terifiante ale 
incertitudinilor, de sentimentul' 
chinuitor al culpabilității, ajunse 
la o înțelegere mai clară, mai 
nuanțată a vieții, a adevărurilor 
ei fundamentale.

Spectacolul tinerei regizoare 
Nicoleta Toia slujește în măre 
măsură dezbaterea de idei din 
piesă. Tensiunea presupusă de 
confruntarea nu o dată dură, a 
ceea ce este cu ceea ce a 
fost, cu ceea ce ar fi putut fi, 
sau ar putea încă fi, a fost rea
lizată cu mijloace expresive de 
calitate, chiar dacă dimensiunea 
tragică n-a fost pretutindeni a- 
tinsă. Dinamica relațiilor dintre 
personaje a fost descifrată atent, 
iar mișcarea a avut precizie și 
eleganță, vădind mina sigură a 
profesionistului.

în rolul titular, Ion Abrudan 
a avut aplomb și farmec, deși 
în două sau trei momente s-a lă
sat dominat — actoricește vor
bind — de partener. Jean Săn- 
dulescu, cu binecunoscuta-i, ex
periență. a conferit dramei arhi
tectului Jinga verosimilitate, ju- 
cînd sobru, interiorizat — re
flexiv 'și reușind astfel să evite 
alunecarea în melodramă.

Revelația actoricească a spec
tacolului orădean se numește 
Adrian Pintea. Proaspătul Stu
dent al Institutului de arta tea
trală și cinematografică din 
București a evoluat cu dezinvol
tură și cu o siguranță profesio
nală. absolut^ remarcabilă, punc- 
tînd discret momentele grave, cu 
o surprinzătoare intuiție; Daca 
înzestrării artistice native el va 
ști să-i adauge seriozitate și tra
valiul artistic necesar, la sfîrși- 
tul perioadei de studii vom avea 
în Adrian Pintea un mare actor.

Celelalte personaje au fost 
conturate cu mijloace și rezulta
te diferite de Către Simortâ 
Constantinescu (care i-a împru
mutat Aureliei Jinga căldură și 
distincție), Kati Gabor (o Neli 
frumoasă, dinamică, mobilă). An
ca Miere-Chiriiă (o Sevastă 
ridicolă, cu o necesară și bine 
realizată „pată de culoare"). 
Mia'- Popescu (bine distribuită fn 
Clara Mogoș, cam monocordă 
totuși), Eugen Țugulea (un Cos- 
mescu „lucrat" cu finețea a?ti- 
zanului)i Eugen HarizomCnov 
(excelent în Șerb an Halunga) și 
de Marcel Popa (dr. Negrin).

Decorul frumos, conceput de 
arhitect Liviu Răuteanu, ă ofe
rit spațiul de joc ideal, în care 
personajele au evoluat lejer, iar 
sonorizarea (Dorel Oleă) a sub
liniat discret momentele im
portante ale acțiunii.

tJn cuvînt bun pentru exce
lentul caiet-program realizat de 
Elisabeta Pop. >

DORU MOȚOC

Responsabilitatea este tema 
filmului de actualitate realizat 
de Mihai Constantinescu după 
un scenariu semnat de un 
cuplu în care întîlnim un 
scriitor : Constantin Chiriță și 
un cunoscut cineast, regizorul 
Andrei Blaier

Dacă cinematografia noas
tră a pietdut în ceea ce 
privește subiectul de ac, 

tualitate multe ocazii, fie din 
pricind mizei minore a scenarii
lor, fie din orgoliul steril al exer
cițiului de stil cu orice preț ăl 
unor regizori, ea reușește prin 
DESPRE O ANUME FERICIRE 
să recîștige încrederea publicu
lui dornic sa reîntilnească pe 
ecran autenticitatea unora din 
problemele realității imediate.

Pregenericul filmului, discuția 
dintre doi tineri absolvenți ăi 
Politehnicii bucureștene, enun
ță datele confruntării unor men
talități diferite de a înțelege îm
plinirea, condiție morală a exis
tenței. Fericirea unuia este 
comoditatea unui post adminis
trativ departe de frămîntările și 
eforturile implicate de activita
tea productivă din uzina pentru 
care optează al doilea — convins 
de intima legătură dintre feri
cire și împlinirea profesională. 
Premisele conflictului dramatic 
ne sînt foarte clare de la în
ceput, narațiunea desfășurîndu-se 
apoi în datele exacte ce nă înfă
țișează aspecte importante din 
viața unei întreprinderi aflate 
astăzi, ca multe altele, în plin 
proces de modernizare, de au- 
toutilare și de asimilare a unor 
noi tehnologii, proces ce implică 
în primul rtnd efortul nobil și 
generos al autodepășirii. Ceea 
ce era liniar în scenariu este 
suplinit în film — incontestabil 
merit al regizorului Mihai Con
stantinescu — de autenticitatea 
cadrului , în care sînt plasați e- 
roii. Uzina nu mai este un fun
dal neutru, bun să justifice la 
modul general profesiunea per
sonajelor, ci locul unde bio
grafia lor capătă relief, unde con
cepțiile lor despre viață, despre 
muncă, despre utilitate socială 
capătă sens.

„Eu povestesc punînd fâță-n 
față cele două ipostaze și las 
spectatorului posibilitatea să 
dea dreptate celui care consideră 
el că are mai multe argumente, 
celui care a găsit Opțiunea justă** 
— declară regizorul despre 6 
„anume fericire" a eroilor săi, 
cei doi tineri ingineri aflăți la 
începutul drumului în viață.

Argumentele conflictului sîht 
elocvente dar dincolo de prin
cipii există în film o dezbate
re a problemelor etice și pro
fesionale rezolvată de scenariu 
destul de declarativ. Antago
nismul eroilor principali este în
groșat, ei se „așează" prea de

DESPRE 0 ANUME 
FERICIRE

vreme, schematic aproape, la poli 
opuși, unul exclusiv pozitiv, al
tul negativ.

O mentalitate greșită asupra 
împlinirii profesionale desigur 
că lasă umbre asupra. compor
tamentului unui individ dar de 
aici și pînă la ă justifica, numai 
defecte — cinism, lașitate, me
diocritate — ni se pare prea 
mult forțat. Acestui personaj, in
ginerul Liviu Filimon, i se re
fuză astfel orice șansă de re
cuperare morală încă ''de la în
ceputul drumului în viață, dună 
cum inginerului Ion Mușat, tot 
de la început, i se oferă totul 
în a sa fel în cît și cele cîteva 
dubii pe care le are par false 
probleme. încercări de a forța. 
uși deschise. Chiar și idila sen
timentală a filmului nu ■ revre- 
zinfă din această cauză de^t 
un fel de obligatoriu detaliu 
afectiv de culoare.

Filmul suplinește. Mimai în 
parte, toate aceste slăbiciuni ale 
scenariului prin sinceritatea me
diului UZinal, prin notațiile au
tentice asupra ambianței ca
drului în care apăr eroii. Pr,in 
DESPRE O ANUME FERICIRE 
cinematografia noastră redesco
peră firescul locurilor de muncă, 
al străzilor și interioarelor, re
gizatul Mihai Constantinescu nu 
înfrumusețează realitatea fiind 
convins de fascinația cotidianu
lui și fiind convingător în pre
zentarea ei.

Filmul, amintea regizorul, 
„încă din faza scenariului a fost 
gîndit pentru un anume oraș

— Sibiu, pentru o anume între
prindere — „Independența", ș; 
filmat tot timpul cu obsesia au
tenticului. Am evitat platoul 
căutînd să filmăm pe viu și să 
surprindem aspectele de muncă 
și de viată cît mai aproape de 
realitate. Motiv pentru care am 
colaborat cu e.xperimentatul o- 
perator Grtgore lonescu. cu 
scenograful Vasile Rotaru".

De asemenea, dintre reușite1^ 
filmului DESPRE O ANUME 
FERICIRE amintim extraor
dinarele personaje secundare, 
muncitorii interpretați de Ernest 
Maffei, Boris Ciornei .și And^r: 
Codarcea. ultimii doi foarte 
tar distribuiți în ultimul deceniu 
de către regizorii noștri. în cm 
ce privește rolurile principale 
atît Ovidiu luîiti Moldovan cît 
și Ion Căramitru au făcut vi
zibile și meritorii eforturi de 
ă depăși liniaritatea rolurilor o- 
ferite de scenariu.

DESPRE O ANUME FERICI
RE reprezintă un debut exce
lent al unui cineast care de mai 
bine de un deceniu și jumătate 
„s-ă rodat" ca asistent de regie 
și regizor secund. Mihai Con- 
etantinescu a venit astfel la pri
mul său film cu o profesionali- 
taie Care i-a permis evidenție
rea unui talent în care credem 
cu atît mat mult cu cit „actua
litatea" reprezintă încă un exa
men greu pentru cineaștii noștri, 
un examen pe care acest regizot 
l-a trecut cu succes.

TUDOR STĂNESCU
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NlCOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului 
Revoluției al Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
HOUARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Sărbătorirea celei de-a XlX-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Algeriene Democratice și Populare îmi oferă plăcu
ta ocazie să adresez, în numele Consiliului de Stat, al poporu
lui român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări 
de sănătate și fericire personală pentru Excelența Voastră, de 
noi succese poporului algerian prieten pe calea progresului și 
bunăstării.

în această împrejurare fericită pentru poporul algerian, îmi 
exprim satisfacția pentru rezultatele deosebit de fructuoase ob
ținute în cadrul relațiilor de prietenie și colaborare statornicite 
intre statele și popoarele noastre, care se dezvoltă armonios, în 
interesul reciproc al popoarelor noastre, potrivit înțelegerilor 
stabilite cu ocazia vizitei efectuate anul trecut, în frumoasa 
dumneavoastră țară. Totodată, consider că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică și 
Populară constituie o contribuție importantă la întărirea păcii 
și cooperării internaționale, la lupta generală împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, la dezvoltarea 
independentă a popoarelor pe calea progresului economic și so
cial.

Miercuri după-amiază, tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe to
varășul Rubens Iscaro. membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ar
gentina, care, la invitația C.C, 
al P.C.R., și-a petrecut o parte 
din concediul de odihnă în țara 
noastră.

A participat tovarășa Ghizela
Vass, membru al C.C. al P.C.R. 

în cadrul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, s-a efectuat o 
informare reciprocă cu privire 
la preocupările actuale și la ac
tivitatea celor două partide și 
au fost abordate unele proble
me ale situației internaționale 
actuale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
De asemenea, a fost relevată 
dorința comună de dezvoltare 
pe mai departe a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidari
tate intemaționalistă dintre 
P.C.R. și P.C.A.

Miercuri, tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația Uniu
nii Africane a Poporului Zim
babwe — ZAPU — din Rhode
sia, alcătuită din Jason Moyo, 
președinte interimar, și Dumiso 
Dp.bendwa. secretar al Consiliu
lui revoluționar al ZAPU. care 
la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în țara noastră.

La întîlnire. desfășurată în- 
t.r-o atmosferă cordială, a par
ticipat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii s-au 
abordat aspecte ale relațiilor 
bilaterale dintre P.C.R. si ZAPU 
și ale luptei poporului Zim
babwe pentru eliberarea sa na
țională.

în Capitală s-au desfășurat, 
între 29 și 31 octombrie, lucră
rile primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
vest-germane de colaborare 
economică, industrială și teh
nică. * *»

Miercuri după-amiază. la sfâr
șitul lucrărilor, a fost încheiat 
Protocolul de colaborare și coo
perare pe anul 1974.

în cursul după-amiezil dele
gația economică guvernamen
tală a Republicii Federale Ger
mania a părăsit Capitala.

La exigentele 
angajamentului 

asumat '
(UiTiiai* dm pag. D

toți salariații secției. Așa se face 
că, după nici zece luni, am rea
lizat in plus nu 10 garnituri, 
cum era angajamentul, ci 70. in 
același timp, tinerii s-au anga- 
îat să recupereze piesele defec- 
.e pentru cel puțin 5 garnituri 
in fiecare lună. Această acțiune 
a avut ca efect reducerea con
siderabilă a defectelor de pre
lucrare. îmbunătățirea calității 
muncii tinerilor și, in final, creș
terea productivității muncii.

Tot de la conducerea secției 
mobilă aflăm câ deviza sub care 
lucrează tinerii nu este realiza
rea normei, ci depășirea ei pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen. Tinerii depășesc 
acum norma lunară cu cel puțin 
7 la sută. Secretarul U.T.C. de 
la mobilă — Gheorghe Aifto; 
cloaiei — a propus tehnologului 
secției ca toate capetele de ma
terial lemnos care pmă nu de
mult se tocau să fie folosite la 
fabricarea parchetului. în ace
lași timp, s-a declanșat o am
plă acțiune de croire mai judi
cioasă a materialului lemnos. 
Rezultatul se regăsește in cele 
70 de garnituri de mobilă obți
nute din materiale economisite.

La secția placaj găsim o altă 
inițiativă. Aici, prin reducerea 
cu 1 cm a supralățimii de la 
îmbinarea furnirelor — uteciștii 
au realizat piuă acum peste 
40 000 lei economii.

Cuvinte de laudă a avut des
pre activitatea organizației 
U.T.C. și inginerul Nicolae Ră- 
clucu, directorul combinatului. 
Dar și recomandări.

— în anul viitor, productivi
tatea muncii va trebui să crească 
cu 7,7 la sută, ne spune tova
rășul director. Trebuie să mă 
sfătuiesc cu secretarul comite
tului U.T.C. să văd ce s-au gin- 
dit ei să întreprindă în acest 
scop și să le fac citeva propu
neri. in primul rînd trebuie să 
acționeze mai ferm pentru în
tărirea disciplinei, pentru folo
sirea integrală și intensivă a ce
lor 480 de minute. Coeficientul 
de utilizare a timpului de lu
cru de 96,2 la sută atins lunile 
trecute este sub posibilitățile 
noastre. Pentru a putea reali
za fără dificultăți producția 
mult mai pretențioasă a anului 
viitor, va trebui, de asemenea, 
ca fiecare muncitor să poală 
deservi la fel de bine mai mul
te mașini. Tinerii aflați in curs 
de calificare vor trebui să se 
pregătească de pe acum în acest 
sens. Ceilalți, să-și perfecțione
ze pregătirea profesională. Este 
o problemă care va trebui să 
fie si în atenția organizațiilor 
U.T.C.

Cu prilejul celei de-a 56-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Am
basada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc, miercuri, 
o conferință de presă, la care 
au luat parte ziariști. repre
zentanți ai Uniunii Ziariștilor 
și Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au participat, de asemenea, 
atașați de presă ai unor misiu
ni diplomatice la București, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Luînd cuvtntul, V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și V. S. Tiku- 
nov, ministru consilier la Am
basada U.R.S.S., au relevat im
portanța istorică a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
succesele dobindite de Uniunea 
Sovietică în înfăptuirea socie
tății socialiste dezvoltate și a- 
sigurarea condițiilor pentru 
construirea cu succes a comu
nismului. A fost subliniată e- 
voluția mereu ascendentă a re
lațiilor prietenești româno- 
sovietice, evidențiindu-se în
semnătatea deosebită a întâlni
rilor dintre tovarășii L. I. Brej- 
nev și Nicolae Ceaușescu pen
tru continua întărire a colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și so
cialismului.

■*
La Liceul „Zoi a Kosmode

mianskaia" din Capitală a avut 
loc, miercuri după-amiază, o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 56-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. care se înscrie in suita de 
manifestări ce se organizează în 
țara noastră cu prilejul acestui 
eveniment.

în zilele de 30 și 31 octombrie, 
delegația militară bulgară, con
dusă de general-colonel Kirii 
Kosev. șeful Direcției superioa
re politice a Armatei populare 
bulgare, a avut intilniri de lu
cru cu activiști de partid ai ar
matei noastre din unele coman
damente și dintr-e școală mili
tară de ofițeri activi.

în după-amiaza zilei de mi
ercuri, în garnizoana Sibiu a 
avut loc un miting al prieteniei 
de arme româno-bulgare, la ca
re au luat cuvîntul general-ma
ior Constantin Opriță, adjunct 
al ministrului apărării naționa
le și secretar al Consiliului po
litic superior, și general-colonel 
Kirii Kosev. șeful Direcției su
perioare politice a Armatei 
populare bulgare.

Miercuri seara, a avut loc în 
circumscripția electorală nr. 5 
..Institutul Agronomic", județul 
Cluj, o adunare a cetățenilor, 
în cadrul căreia a fost desem
nat candidatul Frontului Uni
tății Socialiste ce urmează a fi 
ales deputat in Marea Adunare 
Naționala, în locul devenit va
cant.

în cadrul adunării, prof. univ. 
dr. docent Ștefan Pascu. recto
rul Universității ..Babeș Bolyai", 
a propus candidatura prof, u- 
niv. dr. docent Octavian Fodor, 
rectorul Institutului medico-far- 
maceutic din Cluj.

Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate de numeroșii cetă
țeni din această circumscripție 
electorală prezenți la adunare.

Astăzi, a apărut nr. 45 al 
revistei săptămînăie de politi
că externă „LUMEA", care 
coincide cu împlinirea unui 
deceniu de apariție, moment 
consemnat în editorialul re
vistei.

(Urmară din pag. I)

plexului, sperînd că exuberanța 
„vikingilor" e temporară.

Curînd o baladă răcnită pe 
patru voci și acompaniată de o 
ghitară care răsună pină jos, în 
vale, i-a dezmințit așteptările. 
Liniștea cabanei s-a spart în 
mii de cioburi și numai inter
venția organelor de miliție i-a 
potolit pe „muzicienii" de 
ocazie.

Poate că la rîndu-mi aș fi 
fost tentat să pun manifestarea 
celor cinci excursioniști, ținuta 
lor dorit șocantă, ostentativă, pe 
seama vreunui exces bahic în- 
tîmplător. Dar nu băuseră ni
mic. Erau lucizi, erau foarte lu
cizi și atunci cînd, răspunzîn- 
du-mi se considerau nedreptă
țiți de amenda aplicată.

— Nu toată lumea înțelege 
originalitatea, îmi mărturisea 
cu vădită tristețe Ionel Lemna- 
riu, un vlăjgan de 24 de ani 
care — așa cum aveam să aflu 
mai tîrziu — a căzut pentru a 
patra oară la examenul de ad
mitere în Institutul de teatru șl 
care se „consola" prin această 
excursie in compania unor to
varăși de suferință.

— Adică, prin ce vă conside
rați originali ?

— Păi, nu se vede ? Și îmi 
arată briul bătut cu ținte, bră- 
tările negre și late, de piele, 
țintuite cu aceeași măiestrie, coa
mele mai mult sau mai puțin 
impunătoare pe care le purtau 
el și ceilalți trei băieți, bărbile 
întreținute cu evidente eforturi. 
„Marca viking" — adăugă el, cu 
un soi de mîndrie stupidă.

— Crezi că așa arătau vi
kingii ?

— Precis. Și scoase din portvi- 
zit o legătură cu fotografii ale

întreprinderea „Electronica" va 
lansa în termen scurt pe piață 
cîteva noi modele de radiore
ceptoare și televizoare al căror 
aspect exterior și eficiență se 
prevede să satisfacă cerințele 
viitorilor posesori. Astfel va ii 
lansat radioreceptorul auto 
„Predeal", destinat emisiunilor 
cu modulație de amplitudine, in 
gama de unde lungi, medii și 
scurte, complet tranzistorizat, ra
dioreceptorul staționar „Atlan
tic", destinat emisiunilor cu 
modulație de amplitudine și 
de frecvență, precum și o va
riantă a „Atlanticului" care este 
radioreceptorul „Pacific" pre
văzut cu picup. Cele două apa
rate fiind complet tranzistoriza
te, apar într-o formă accesibilă 
și atrăgătoare. în curînd, își va 
face apariția în vitrinele maga
zinelor noul tip de televizor 
„Diana". (IULIA DAVID).

Al 9-lea Salon 
Internațional 

de Artă Fotografică
La parterul Institutului de 

arhitectură „Ion Mincu" 
București se află deschis 
de-al 9-lea Salon Internațional 
de Artă Fotografică al Republi
cii Socialiste România avind ca 
tematică : „Fotografia, limbaj 
internațional al prieteniei între 
popoare". Secretarul Asociației 
Artiștilor Fotografi din țara 
noastră, ing. Silviu Comănescu, 
președinte al salonului. ne-a 
spus : „Am primit 7 100 de foto
grafii alb-negru, color și diapo
zitive din 53 de țări, juriul se- 
lectind pentru etapa finală 850 
de lucrări. S-au acordat 24 de 
plachete pentru categoriile por
tret, peisaj, reportaj și eseu 
fotografic, 3 medalii F.I.A.P.
(Federația Internațională de
Artă Fotografică) și 4 cupe 
acordate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerul 
Turismului, Uniunea ziariștilor 
și Asociația Artiștilor Fotografi 
din România. La sfirșitul lunii 
noiembrie si în prima decadă a 
lunii decembrie, salonul va po
posi in orașul Sibiu.

din 
cel

I. p.

„Port popular național 
de iarnă"

din 
di-

A intrat în tradiție ca 
riodic Muzeul Satului 
București să organizeze 
verse expoziții cu prilejul că
rora să pună în valoare o 
parte din materialele și lu
crările autentice pe care le 
deține. Lucru care nu poate 
rămîne neutru de o reală di
namizare a acțiunii de con
servare și propagare a valo
rilor etnografice care carac
terizează fiecare zonă geo
grafică în parte.

In acest sens zilele trecute 
a fost inaugurată expoziția 
„Port popular național de iar
nă" prin grija și directa su
praveghere a muzeografului 
fana Negoiță, care de altfel 
a întreprins și cercetări le
gate de acest •domeniu. Sînt 
prezentate porturi populare 
de iarnă dm toate regiunile 
țării. Pe lingă caracteristicile, 
devenite datorită circulației, 
obișnuite, organizatorii au 
găsit multiple resurse, evi
dent în urma cercetărilor în
treprinse la fața locului, nu 
neapărat de a le prezenta în
tr-o ipostază inedită, ci de a 
scoate în evidență cele ce se 
cunoștea mai puțin despre 
specificitatea lor.

Astfel, la costumul de iar
nă din zona Banatului se dis
tinge, dincolo de funcționa
litatea estetică, motivația so
cială proprie. Costumul fe
meiesc prevăzut cu șubă în
chisă era un indiciu pentru 
recunoașterea celor ce făceau 
parte din clasa socială a io- ' 
bagilor, iar la portul de 
nă din zona Hunedoarei 
remarcă semnul gravat 
spatele pieptarului, care 
dica atelierul în care a 
lucrat costumul.

DUMITRU ION DINCA

ior- 
se 
P» 
in- 

fost

actorilor din filmul „Vikingii". 
Iată, acesta e Knut Jespersen, 
acesta Ols Nielson, acesta e Ha
rald Erikson. Cred că am reușit 
să le semănăm destul de bine...

— Intr-adevăr. Dar vorbeai de 
originalitate. Or. a semăna cu 
cineva înseamnă că, oricum, nu 
mai ești original...

— Eh, nu m-ați înțeles. Origi

Vikingii
de plastilină
nal printre ceilalți î Nu vedeți 
că toți tinerii se tund la fel, se. 
îmbracă la fel. se ocupă cu 
aceleași treburi ? Eu, unul, mă 
consider puțin altcumva. Tot 
așa și cei din grupul meu. Sîn- 
tem niște romantici și vrem să 
răminem așa.

— Bine, și originalitatea voas
tră se oprește Ia haine ?

— Cum puteți crede una ea 
asta ? Păi n-ați văzut că știm 
să cîntăm. Și nu așa. orice, ci 
balade nordice autentice, cîntece 
la care chiar am făcut cu
vintele ’.

Cred că e de prisos să mai 
obosesc cititorul cu relatarea 
acestei discuții, cu descrierea - 
ținutei și expresiilor afișate de 
cei cinci.

Izolați în admirația lor pentru 
o ținută și un comportament

actualitatea

incinta Grupului școlar mi- 
Motru a fost construită, 

eforturile cadrelor didactice

M. R

Fotbal

La cules de ghinda
în pădurea Gîrboavele de lingă 

Galați e o animație cu totul 
neobișnuită în asemenea zile de 
toamnă. In fiecare dimineață 
vin aici peste 800 de pionieri și 
școlari la cules de ghipdă. Cu 
mîini harnice '*ei adună fructele 
stejarilor și le pun la adăpost. 
Pînă acum au adunat 20 tone 
de ghindă care va fi folosită la 
prepararea furajelor destinate 
animalelor din cîteva mari uni
tăți zootehnice ale județului. 
Cei mai destoinici în această 
inedită activitate pe meleagurile 
gălățene s-au dovedit a fi pio
nierii de la Liceul nr. 7, de la 
școlile generale 10 și 27.

C. ION

Mina-școală 
de la Motru

în 
nier 
prin 
și ale elevilor, o mină-școală — 
autentic laborator în care viito
rii mineri, mecanizatori, lăcătuși 
și electricieni își petrec instruc
tiv o bună parte din programul 
lor. începînd cu iluminatul sub
teran, cu stațiile de pompe, ri
golele de scurgere a apelor și 
terminînd cu complexul mecani
zat de tăiere și eusținere, totul 
copiază. în mic, o mină reală. 
Elevii manevrează pe rînd agre
gatele, execută diferite genuri 
de lucrări specifice bazinului 
carbonifer, obișnuindu-se încă 
de pe acum cu lucrul în sub
teran. Deprinderile și cunoștin
țele acumulate în perimetrul 
minei-școală vor facilita cu cer
titudine viitorilor mineri mai 
rapida integrare în activitatea 
productivă din galeriile și aba
tajele marilor mine de pe Valea 
Jiului, unde vor fi repartizați să 
lucreze după absolvire. Mina- 
școală din Motru este un expe
riment util, care poate fi extins 
și la alte grupuri școlare de a- 
cest profil din țară.

Rubrică realizată de
DOMNITA VĂDUV A

S. C Bacău-F. C. Constanța 2-2
fi liderul mai are doar un punct avani

din e- 
A la
s-au

într-un meci restanță 
tapa a 11-a a diviziei 
fotbal, ieri după-amiază 
întilnit I* Bacău formația locală
Sport Club și echipa F. C. Con
stanța. Partida s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 
(1—1). Golurile gazdelor au fost 
marcate de Pană (min. 44) și 
Hrițcu (min. 67). Pentru oas
peți au înscris Caraman (min. 
40) și Tănase (min. 58).

în 
ducă 
iova 
F.C.

clasament continuă să con- 
echipa Universitatea Cra- 
cu 17 puncte, urmată de 
Constanța — 16 puncte și

• La. Kiskoros (Ungaria) s-a 
disputat întîlnirea internațională 
de fotbal dintre selecționata di
viziei B a României și echipa 
similară a Ungariei. Fotbaliștii 
maghiari au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 (2—0).

• In localitatea belgiană Li- 
bramonț s-a disputat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
reprezentativa Luxemburgului și 

care aparțin cărților de istorie 
sau filmelor de epocă, aflați în 
căutarea veșnică a excentricită
ții, a exotismului de paradă, 
Ionel Lemnariu și însoțitorii săi 
vor fi, cum au și fost pină 
acuma, sancționați 
însăși, vor descoperi 
urmă că altele cu totul

de viața 
pînă la 

sini

căile de manifestare a persona
lității, a originalității.

Mult mai primejdioasă mi se 
pare însă încercarea lor de a-și 
justifica atitudinea, de a „filo- 
sofa" în jurul acestei false ori
ginalități și, nu o dată, de a atra
ge astfel și alți tineri în cercul 
lor strimt, mereu mai strimt.

Ca și acești vikingi de plas
tilină, copii ridicole ale curajoși
lor corăbieri, unii tineri — alt
fel înzestrați cu bune calități — 
minați de dorința de a se dis
tinge cît mai grabnic, de a se 
face remarcați cu orice preț, 
pierd din vedere mijloacele cu 
care s-ar putea intr-adevăr re
marca. Apelează la căi superfi
ciale pentru a ieși in evidență. 
Recurg adesea la manifestări 
exterioare menite să explodeze 
in privirile, in atenția celorlalți.

Dinamo București —
Etapa a 12-a se va desfășura la 
sfirșitul acestei săptămîni după 
următorul program : Sîmbătă 3 
noiembrie : C.S.M. Reșița-Di- 
namo București ; Universitatea 
Craiova-C.F.R. Cluj ; Rapid- 
U.T. Arad ; duminică 4 noiem
brie : Politehnica Timișoara- 
Steagul Roșu Brașov ; Sportul 
Studențesc-F. C. Constanța : 
A.S.A. Tg. Mureș-Petrolul Plo
iești ; Universitatea Cluj- 
Steaua ; Jiul Petroșani-Sport 
Club Bacău ; F. C. Argeș-Poli
tehnica Iași.

14 pune to.

selecționata secundă a Belgiei. 
Fotbaliștii belgieni au terminat 
învingători cu scorul de 6—0 
(3—0). Partida a fost urmărită 
de circa 5 000 de spectatori.

• La Eindhoven, în cadrul 
campionatului european de fot
bal (echipe de tineret), selec
ționata Olandei a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) formația 
Norvegiei.'

Și nu rareori, risipindu-și ener
gia și inteligența cu asemenea 
preocupări minore rămîn cu 
multe ture în urmă în adevăra
ta competiție pentru originalita
te, pentru creație, pentru afir
mare.

Așa cum spune un străvechi 
proverb, „Toba cea mai zgomo
toasă nu e plină decît cu aer". 
La fel, „originalitatea" căutată, 
de suprafață, de tipul celei eta
late de „vikingii" noștri e goală 
de conținut, e lipsită de sub
stanță activă. O asemenea „ino
vație" de comportament poate 
lesne atrage notorietatea. dar 
o notorietate în sens negativ, a 
cărei caracteristică nu poate f.i 
decit dezaprobarea.

Și chiar puținul succes pe care 
l-ar putea obține asemenea ti
neri furind ochii colegilor de 
generație cu luciul țintelor de 
pe brîiele lor de piele sau altfel 
este destinat efemerității, alu
necă inevitabil în arier-scenă. ,

Pentru că. adevăratul meca
nism social al succesului presu
pune o notorietate pozitivă, ca 
rezultat al unor fapte pozitive, 
recunoscute ca utile de obște. 
„Originalitatea e valoroasă doar 
dacă e folositoare societății", 
nota AI. Roșea în eseul său 
despre creativitate.

Iar Mihail Ralea definea ori
ginalitatea ca mod de existență 
a capacității creatoare a omului, 
trăgînd un hotar de netreeut 
între aceasta și bizarerie, fante
zie gratuită și inutilă.

Și ce altceva decît bizarerie, 
gest gratuit se poate ascunde 
sub coamele unor vikingi de 
operetă ?

Ce altceva decît eșecul îi poate 
aștepta la capătul drumului pe 
corabia de carton pe care și-au 
ales-o ?•

• In turul doi al turneului 
internațional de tenis „Trofeul 
Jean Becker", care se desfă
șoară în sala Pierre de Cou
bertin din Paris, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 4—6, 6—2, 9—7 pe Haroun 
Rahim (Pakistan). Alte rezul
tate : Smith (S.U.A.) — Boro- 
wiak (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; Gor
man (S.U.A.) — O Parun (Noua 
Zeelandă) fr-2, 3—6, 9—7 ; Tan
ner (S.U.A.) — Battrick (Anglia) 
6—2. 6—4 ; Ashe (S.U.A.)
Proisy (Franța) 6—4, 6—7, 7—6.

• Tradiționalul turneu de te
nis de la Monte Carlo, care va 
deschide seria concursurilor în 
aer liber, din anul 1974, se va 
desfășura între 8 și 15 aprilie. 
Printre invitați se numără Ilie 
Năstase, Tom ’ 
Orantes, Tony 
Pilici.

Okker, Manuel
Roche, Nikola

• Startul în cea de-a doua 
tapă (Capetown-Sidney)

•- 
a 

cursei în jurul lumii, la care 
participă ambarcațiuni cu pîn- 
ze din 10 țări, se va da la 7 
noiembrie. Din cele 17 veliere 
plecate din Plymouth, 12 au a- 
juns la capul Bunei Speranțe, 
iar alte patru sînt așteptate să 
sosească în zilele următoare, 
în ceea ce privește yahtul fran
cez Pen Duick IV (oprit pentru 
reparații la Rio de Janeiro), la 
bordul căruia navighează Eric 
Tabarly, acesta nu va putea 
sosi la Capetown înainte de 8 
sau 10 noiembrie.

• Marele maestru iugoslav 
Liubomir Liubojevici conduce în 
turneul internațional de șah de 
la Manila, cu 8 puncte din 10 
posibile. în runda a 10-a. Liu
bojevici a ciștigat partida cu 
maestrul italian Ștefane Tatai 
Șahistul român Florin Gheor
ghiu l-a învins pe Edgar de 
Castro (Filipine) și ocupă lo
cui 5, cu 6.5 puncte. Quinteros 
a cîștigat la Naranja, iar Ivkov 
a remizat cu Najdorf.

anilor olimpici) ; 
vor mai avea loc

Cam-

• La Lucerna s-au desfășurat 
recent lucrările Federației in
ternaționale de canotaj acade
mici între altele, s-a hotărît ca 
pe viitor campionatele mondi
ale să se dispute în fiecare an 
(cu excepția 
în schimb, nu 
campionatele europene, 
pionatele celorlalte continente 
(America, Asia, Africa) vor pu
tea fi organizate ca și pînă a- 
cum, dar numai cu participa
rea sportivilor din zonele geo
grafice respective. în anul 1974, 
campionatele mondiale se vor 
disputa la Lucerna (Elveția) 
între 29 august și 1 septembrie 
(masculin) și 4—8 septembrie 
(feminin). Ediția din anul 1975 
se va desfășura în orașul en
glez Nottingham, iar cea din 
anul 1977 în Noua Zeelandă.

Cu prilejul Congresului de la 
Lucerna a fost admisă ca mem
bră a F.I.S.A. Federația de .ca
notaj academic din R. P. Chi
neză.

15,30;

Scala 
18,30; 
13,30 ;
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ASUPRA CRĂIȚELOR ; Buzești (o- 
rele 9; 11,15; 13.30, 16; 18,15; 20,30). 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT** : Capitol (orele 9,30; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 30,45).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Patria (orele 10; 12,30; 
18; 20,30).

DOI FE UN BALANSOR : 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
21), Festival (orele 9; 11,15; 
16; 18,30 21).

MAFIA ALBĂ : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9; 1115; 
13.30; 15,45; 18; 20,30).

Y-17 ACȚIONEAZĂ : Flacăra 
(orele 16; 18; 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Victo
ria (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 1«,15; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE f 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

O AFACERE PE CINSTE : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (orele 15.30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,45).

ȘAPTE ZILE : Lira (orele 15,30; 
18; 20.15).

PARADISUL : Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

VALTER APARA SARAJEVO î 
Lumina (orele 9: 12.30; 16: 19,30).

STARE DE ASEDIU : Excelsior 
(orele 9.30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21), 
Floreasca (orele 15,30: 18; 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
Unirea (orele 16; 18: 20).

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

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,45; 
11,45; 14; 16; 18: 20), Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

COPERNIC : Cosmos (orele
15.30: 19).

CARTEA JUNGLEI : Timpuri 
Noi (orele 9,15—20,30 în conti
nuare).

PARAȘUTIȘTII ; Munca (orele 
16: 18: 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
înfrățirea (orele 15,30; 18: 20,15).

TU și EU : Rahova (orele 15,30; 
18: 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Giuleștl (orele 15,30: 18; 
20.15), Arta (orele 15.30: 18; 20.15).

CU TOATE ACESTEA : Vitan 
(orele 15,30; 18: 20,15).

PISICA JUNGLEI : Drumul Să
rit (orele 15.30; 18; 20).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Ferentari (orele 15.30; 17.45; 
20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Co- 
troceni (orele 9: 14; 18,30).

INFAILIBILUL RAFFLES J Crîn- 
gași (orele 15,30: 18; 20,15).

O FLOARE - ---------- --------- --  —
NARI : Volga 
19.30).

AVENTURA
Viitorul (orele ____

ROND DE NOAPTE :
(orele 15.30; 18: 20,15).

DREPTUL DE A IUBI: Popu
lar (orele 15,30: 18: 20.15).

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL 
CIBULKA : Progresul (orele 16; 
18: 20).

ȘI DOI GRĂDT- 
(orele 9; 13,30; 1«:

LUI POSEIDON î 
15.30: 18; 20,15).

Moșilor

PROGRAMUL m

9.Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Un pas în viată*4 
de Ion Cristinoiu. 10,00 Divertis- 
club. 11,00 Știință și tehnică. 11.10 
Profil pe portativ : Ion Dolănescu. 
11,30 Pentru prietenii magnetofo
nului. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fonote
că. 12,55 Melodia zilei. 13,00 In-

ehiderea emisiunii. 17,M știrile
după-amieaii. 17.95 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18.00 Șapte zile, țapte arte. 
Cinema. 18,10 Concert al Orches
trei simfonice din Cleveland. 18,55 
Melodia silei. 19,00 In direct... de 
la Clubul Uzinelor „Republica44.
19.30 știri. 19,35 Casa de discuri 
„Pronit**. 2o.oo Teatru radiofonic : 
„Inspectorul broaștelor*4 de Victor 
Eftitmiu. 21,00 Rado-super-too. 
Muzică ușoară, românească. 22.00 
Radiojurnal. — - -
Sport. 22.30 
ușoare. 23,15 
gu. 23.20 
sentimental44 v____
24.00 Ultimele știri.

Buletin meteorologie.
Vedete ale muzicii 

Poetica. Victoria Dra- 
Opereta „Cetățeanul 
(selecțiuni). 23,55—

Opera Română : BĂRBIERUL
DIN SEVILLA (cu Nicolae Herlea) 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BĂLAN — ora 19,30; 
Teatrul National „I. L. Caragiale'* 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20; 
Teatrul „Lueia sturdza Bulandra'* 
(Schitu Mâgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20: (Sala Studio) : 
PUTEREA și ADEVĂRUL - Ora 

' ■*’ »c. I. Nottara** (Sala 
BĂRBAȚI FĂRĂ 

— ora 19,30 ; Tea- 
Comedie : MUTTER 

ora 20 ; Tea- 
PHILADELPHIA 
- ora 19,30; Tea-

20; Teatrul 
Magheru) : 
NEVESTE 
trul de 
COURAGE 
trul Mic : 
EȘTI A' MEA ! ______ ________
trul GluMiti : LIOLA — ora 19,30; 
Teatrul- Evreiesc de Stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu*4 : MITICA 
POPESCU — ora 19.30: Teatrul 
„C. Tănase44 (Sala Savoy) : LA 
SAVOY, BOEMA ! — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : JOS PAlARIA — 
ora 19.30: Teatrul „Ion Creangă44 : 
(la Sala Studio a Teatrului Națio
nal) : IANCU JIANU - ora 16; 
Teatrul „Țăndărică*4 (Sala Victo
ria : ARICIUL ALBASTRU — ora 
15ț 'Sala Academia) : UN BĂIAT 
ISTET ȘI UN REGE NATAFLEȚ 
— ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română44 : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19.30: Circul
„Globus** : AL TREILEA GONG 
LA... CIRC — ora 19.30.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba englezi. Lec

ția 63. 9,30 Curs de limba germa
nă. Lecția 65. 10,00 Telex. 10,05
Cărți și idei : Tricentenarul Can- 
temir. Participă acad. Constantin 
C. Giurescu, Edgar Papu și Vir
gil Gândea. 10,35 Telecinemateca. 
Ciclul,.„Regizori contemporani*4 — 
Lev Kulidjanov : „Cind copacii 
erau mari44 — producție a studiou
rilor cinematografice sovietice. 
12,10 Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. 17,30 Emisiune în limba 
maghiară. 18,30 TeleX. 18,35 Din 
țările socialiste. 18,45 Universita
tea TV. 19.20 1001 de seri : „Voi
nicelul". 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20,00 Cîntecul săptămî- 
nii : „Harnice*4 de Adalbert
Winkler. Interpretează Cristian 
Popescu. 20,10 Seară pentru tine
ret. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
x.

17.30 Telex. 17,35 Desene anima
te. 17,50 Telecinemateca pentru ti
neret : „Cum stăm, tinere ?“ —
producție a studiourilor cinemato
grafice ungare. 19,05 Barzi și 
rapsozi : Sidor Andronicescu — 
rapsod de pe Valea Moldovei. 
19.20 1001 de seri : „Voinicelul44.
19,30 Telejurnal. 20,00 Concertul 
simfonie al orchestrei de studio a 
Radioteleviziunii. ' Dirijor : Olaf 
Rock-- (R'.D.G.). Solistă Cornelia 
Vasile. -4n pauză : Bucureștiul 
necunoscut — „O surpriză la 
Curtea “Veche44. Documentar de 
Maria Preduț.- 22,05 Din lumea 
științei.



de peste hotare Evoluția situației din Orientul Apropiat
• Conferința de presă a președin telui Sadat • Demisie în cabinetul 

israelian * Convorbiri între Ismail Fahmy și H. Kissinger

VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER ÎN IRAN

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu persoa
nele oficiale române care îl în
soțesc, a vizitat, miercuri, mo
numentul Shahyad Aryamehr.

înălțat în 1971, cu prilejul a- 
niversării a 2 500 de ani de la 
întemeierea statului iranian, 
monumentul este o construcție 
impunătoare, modernă, care 
păstrează elemente tradiționale 
ale arhitecturii persane. El a- 
dăpostește o interesantă expo
ziție, conținînd, deopotrivă, o- 
biecte ale culturii persane ve
chi, relicve de inestimabilă va
loare, alături de un panoramic 
al momentelor semnificative din 
istoria modernă a Iranului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a admirat frumusețea 
construcției, subliniind sensul

pe care îl capătă apropierea 
simbolică dintre cultura per
sană veche și realizările de azi 
ale Iranului.

La încheierea vizitei, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a 
semnat în Cartea de onoare a 
mausoleului.

In cursul serii, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vi
zită Alteței sale Imperiale, 
prințul Abdol Reza Pahlavi, 
fratele Șahinșahului Iranului.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

rii unor ministere și societăți 
naționale economice iraniene, 
în vederea completării în deta
liu a liniilor largi de dezvoltare 
a cooperării economice româno- 
iraniene, convenite în cursul 
convorbirii ce a avut loc între 
șefii guvernelor celor două țări.

Admirăm România 
pentru eforturile de a așeza 

comerțul pe baze 
reciproc avantajoase

Aprecieri ale vicepreședintelui 
firmei americane „Singer"

★
Reprezentanții conducerilor 

unor ministere, care îl însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
în vizita sa oficială în Iran, au 
avut întrevederi cu conducăto-

Consfătuirea 
adjuncților 

miniștrilor de 
externe din 

unele țări socialiste

Președintele Republicii Austria l-a primit
pe tovarășul Paul Niculescu-Mizil

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntului al Re
publicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită în 
Austria, a fost primit, în cursul 
zilei de miercuri, de președinte
le Republicii Austria, Franz 
Jonas.

Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil a adresat șefului statului 
austriac un salut călduros’ și 
cele mai bune urări din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușes-:u, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La rindul său, mulțumind, 
președintele Jonas a transmis

tdvarășului Nicolae Ceaușescu 
un prietenesc și călduros salut, 
precum și urări de noi succese 
în activitate.

în cursul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor dintre Austria și 
România.

în cursul aceleiași zile, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al României s-a întâlnit 
și a purtat convorbiri cu Ru
dolf Hauser, vicecancelar fede
ral al Republicii Austria.

La întrevederi, desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate, 
an participat Fred Sinowatz, 
ministrul educației și artelor al 
Austriei, și Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena.

între 
1973 a 
Consfătuirea adjuncților mi
niștrilor de externe din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D, Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

în cadrul întîlnirii a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra unor probleme de interes 
comun. Consfătuirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, ca
racterizată printr-o concor
danță de vederi.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, 
H. Sindermann, a primit pe 
adjuncții miniștrilor de ex
terne, cu care a avut o 
discuție. Ministrul afacerilor 
externe, O. Winzer, a oferit 
o recepție în onoarea adjunc
ților miniștrilor de externe.

30—31 octombrie 
avut loc la Berlin

HENRY KISSINGER, secretar 
de stat al S.U.A., va sosi, la 9 
noiembrie, Ia Teheran, pentru 
o scurtă vizită în cursul căreia 
va transmite șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr un mesaj din partea pre
ședintelui Richard Nixon — a- 
nunță agenția Pars.

I
n istoria Algeriei a 
fost o perioadă, - 
o perioadă de mul
te secole - a să
biilor încleștate, a 
luptelor pentru in- 

pentru demnitate, 
milioane de vieți,

și cărbune exploatate din

„Extinderea relațiilor comerciale est-vest pe baze reciproc 
avantajoase, prin eliminarea tuturor discriminărilor, consti
tuie una din preocupările principale ale firmei „The Singer 
Co“, care între 5 și 8 noiembrie va organiza, în colaborare cu 
întreprinderi românești de comerț exterior, o expoziție-sim- 
pozion la București, în frumosul pavilion de expoziții din 
Piața Scînteii" — ne-a declarat Robert Stone, director la 
compania amintită.

La rindul său, vicepreședintele firmei, George Potter, res
ponsabil cu problemele, comerțului și cooperării cu statele 
socialiste, a declarat că societatea „Singer" „este în prezent 
angajată într-un program de dezvoltare a relațiilor de afa
ceri cu țările socialiste printr-o participare mai activă a com
paniei la comerțul și eforturile de cooperare est-vest. Expo- 
ziția-simpozion de la București este un bun început în ex
tinderea relațiilor comerciale cu România, țară pe care o ad
mirăm pentru contribuția pe care și-o aduce la eforturile 
de liberalizare a comerțului internațional, de așezare a sa 
pc baze reciproc avantajoase". El a spus că expoziția-sim- 
pozion de Ia București, in cadrul căreia va fi prezentată o 
gamă variată de produse ale companiei, poate duce la dez
voltarea unei cooperări pe termen lung între „Șinger" și în
treprinderile industriale și comerciale românești.

Efort pozitiv vizind stabilirea 
unei păci trainice in Europa

dependență, 
Cu prețul a
Algeria a redevenit a algerieni
lor. Și, tînăra generație a aces
tei țări dintre Sahara și Medi- 
terană se poate mîndri cu spi
ritul de dăruire și sacrificiu care 
a dat dimensiuni greu de imagi
nat participării sale la dobîndi- 
rea victoriei, a libertății. De pes
te un deceniu, cei 13 milioane 
de algerieni sînt stăpînii bogă
țiilor țării, ai țițeiului, minereu
rilor de fier și cuprului, ai căr
bunelui, vinurilor, griului, fabri
cilor și uzinelor, ai frumuseților 
naturale... Astăzi, în Algeria se 
construiește intr-un ritm deose
bit de intens. „Construind noi 
uzine, intensificind exploatarea 
resurselor naturale, redfizind re
forma agrară iar apoi dezvol- 
tînd și diversificînd agricultura, 
transformind invățămințul in bun 
al tuturor - spunea președinte
le Houari Boumediene — dăm 
bătălia împotriva subdezvoltă
rii". Țara ce cuprinde între fron
tierele sale o întindere însu- 
mînd 2 381 741 km.p. este un 
șantier ce concentrează toate 
eforturile, toate energiile, capa
citatea întregului popor. O deo
sebită dezvoltare a cunoscut-o 

’orașul Alger, de nouă ori „cen
tru" al Algeriei : capitală (deci 
centrul administrativ al țării) ; 
industrial (cele 18 uzine și fa
brici realizează o optime din 
producția de mașini a republi
cii) ; universitar (aici învață o 
treime din studenții țării) ; cultu
ral ; de cercetare (ființează trei 
institute și 41 de laboratoare a 
căror activitate este subordona
tă perfecționării activității eco
nomice, sociale, de igienă a 
muncii etc.) ; maritim (portul 
este cotat printre primele trei 
ale continentului african) ; isto
ric, arhitectural și turistic. In 
cartierele noi se construiește în 
stil modern. Blocuri cu zece și 
douăsprezece etaje alternează 
cu vile cochete „îngropate" în 
vegetația luxuriantă. Salombi, 
cartierul de pe cea mai înaltă 
colină, este legat de oraș prin- 
tr-un foarte modern teleferic. 
Numai în ultimii cinci ani, da
torită dezvoltării impetuoase a 
industriei și a deschiderii de noi 
șantiere, numărul locurilor de 
muncă a crescut cu circa 150 000. 
Fiecare al treilea locuitor învață.

Iar Algerul nu este o insuliță, 
ci doar unul din „punctele de 
lucru" de pe imensul șantier 
care este Algeria. Bedjaia, Ana- 
ba, Oran, Constantine, Skikda, 
s-au constituit în puternice cen
tre economice ale republicii. 
Aici sînt puse în valoare mi- 
nereurile ca și zăcămintele de

petrol 
subsolul Saharei. Au fost con
struite rafinării, combinate si
derurgice, importante uzine pre
lucrătoare. Oamenii au deprins 
meserii moderne și au făcut 
țara lor altădată agricolă 
simplă furnizoare de forță 
muncă necalificată pentru 
ropa occidentală, o importantă 
producătoare de mașini agrico-

Algeria

din
Ș» 

de 
Eu-

tă. (Acest bilanț aparține coope 
rotorilor din Berrhal, localitate 
aflata în zona cea mai aridă a 
țării). Aceste pămînturi, roșii ca 
o cărămidă așezată drept teme
lie unei case, se dovedesc mai 
fertile ca oricînd altădată, pen
tru că oamenii le muncesc cu 
grija și simțul gospodăresc pro
priu celui care știe că tot ceea 
ce produce îi aparține. Și sa-

ritmurile
înalte ale construcției

însemnări de GH. FECIORII

Negocierile privind re
ducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Eu
ropa Centrală — care se 
desfășoară în capitala 
Austriei — continuă prin 
prezentarea intervenții
lor generale ale repre
zentanților statelor parti
cipante.

Pentru țara mea — a decla
rat reprezentantul Belgiei — 
orice progres pe calea destinde
rii în Europa trebuie să meargă 
mină în mină cu o diminuare a 
poverii militare. Nivelele ac
tuale ale forțelor în Europa 
Centrală apar disproporționate 
în raport cu condițiile de încre
dere și stabilitate 
dori să le vedem 
această regiune.

Reprezentantul _____
exprimat speranța că negocie
rile de la Viena se vor încheia 
cu succes, iar primele hotărîri 
pozitive vor fi adoptate într-un 
viitor apropiat. El a subliniat 
necesitatea continuării practicii 
consensului în cadrul lucrărilor.

Afirmînd dorința Canadei de 
a juca un rol activ și construc
tiv în consolidarea păcii în Eu
ropa și în cadrul eforturilor ac
tuale de destindere în relațiile 
Est-Vest, reprezentantul aces
tei țări a evidențiat că pentru 
a fi compatibile cu țelurile des
tinderii. acordurile privind re
ducerea trupelor în Europa 
Centrală trebuie să beneficieze 
de încrederea tuturor țărilor 
interesate.

Negocierile de la Viena s-au 
deschis într-o atmosferă favora
bilă, marcată de un proces con
tinuu de destindere în relațiile 
între statele europene — a de
clarat reprezentantul Cehoslova
ciei, adăugind că țara sa nu-și 
va precupeți eforturile pentru 
a face ca destinderea politică 
pe continent să fie însoțită de 
destindere și în domeniul mili
tar. Relevind interesul cu care 
toate națiunile europene urmă
resc desfășurarea negocierilor, el 
s-a pronunțat pentru partici
parea la dezbateri și a altor sta
te care au manifestat interes în 
acest sens.

Deschiderea negocierilor — a 
spus reprezentantul Danemar
cei — trebuie să constituie un 
pas important pe calea destin
derii în Europa. Scopul convor
birilor constă în realizarea unei 
mai mari stabilități in plan mi
litar prin reducerea nivelului 
forțelor din Europa Centrală, 
fără a diminua securitatea nici 
uneia din țările interesate. Da
nemarca apreciază că securita
tea europeană este indivizibilă 
și acordurile referitoare la Eu
ropa Centrală vor avea, in mod 
necesar, o influență asupra 
securității întregii Europe.

Deschiderea negocierilor noas
tre reflectă schimbările pozi
tive care s-au produs în situa
ția din Europa — a declarat 
reprezentantul R.D.G., citind în 
acest sens ca exemplu Confe
rința pentru securitate și coo
perare. Dacă statele partici
pante vor respecta principiul 
ca acordurile de reducere a 
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente să nu aducă 
modificări în detrimentul nici 
uneia din părți, dacă toți parti- 
cipanții abordează în mod rea
list negocierile, se va ajunge la 
rezultate practice în timp util.

Ultimii ani au marcat evolu
ții semnificative în domeniul 
relațiilor politice între țările re-

pe care am 
întronate în
Bulgariei a

prezentate la negocieri — a 
observat reprezentantul R.F.G. 
în același timp însă confrunta
rea militară în Europa Centrală, 
marcată printr-o concentrare 
deosebit de mare de forțe, nu a 
fost afectată de această ten
dință spre destindere. în inte
resul diminuării tensiunilor, ne
gocierile pot și trebuie să ducă 
la o mai mare stabilitate . în 
plan militar a țărilor partici
pante, la un nivel mai redus de 
forțe.

Guvernul Greciei — a decla
rat reprezentantul acestei țări 
— consideră aceste tratative 
importante ca un efort pozitiv 
vizind stabilirea unei păci trai
nice în Europa și ca o contri
buție la statornicirea de relații 
internaționale mai bune și mai 
constructive. într-o epocă de 
eforturi fără precedent în di
recția asigurării bunăstării po
poarelor, prosperitatea, pacea, 
libertatea și securitatea națiu
nilor sînt indivizibile.

în intervenția sa, reprezentan
tul Ungariei a apreciat că reali
zarea reducerii reciproce a. tru
pelor și armamentelor în Eu
ropa Centrală prezintă interes 
pentru fiecare din statele con
tinentului și s-a pronunțat, in 
consecință, pentru examinarea 
problemei participării la nego
cieri a tuturor celorlalte state 
europene care doresc să ia par
te la negocierile de la Viena. 
Destinderea politică, a spus el, 
trebuie completată cu destinde
rea militară care să conducă la 
dezarmare, ceea ce ar servi nu 
numai interesele popoarelor 
Europei, ci și interesele tuturor 
popoarelor lumii.

CAIRO 31 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția MEN, 
președintele R. A. Egipt, Anwar 
Sadat a ținut miercuri la Cairo 
in prezența a circa 300 de zia
riști egipteni și străini o confe
rință de presă consacrată situa
ției din Orientul Apropiat.

Făcînd un scurt istoric al ul
timului conflict și prezentind si
tuația actuală, președintele Sa
dat a declarat că Egiptul a ac
ceptat planul de încetare a fo
cului pentru că acest plan, ga
rantat de U.R.S.S. și S.U.A., ce
rea o .încetare a focului pe li
niile de la 22 octombrie. De ase
menea, în paragraful doi, planul 
cere îndeplinirea imediată a 
rezoluției 242 a Consiliului de 
Securitate, care în primul rînd, 
declară ilegalitatea obținerii prin 
forță de teritorii aparținînd al
tora, ceea ce de fapt înseamnă 
retragerea israelienilor de pe 
teritoriile arabe ocupate in răz
boiul din iunie 1967. Cele două 
mari puteri, în sfîrșit, garantea
ză începerea unor convorbiri de 
pace în conformitate cu rezolu
ția menționată.

întrebat în ce condiții Egiptul 
va participa la o conferință de 
pace, dacă revenirea forțelor 
israeliene la liniile din 22 oc
tombrie, este una din aceste 
condiții, și cum poate fi îndepli
nită această condiție, președin
tele Sadat a spus : „Sîntem ga
ta să îndeplinim rezoluția Con
siliului de Securitate care cere 
încetarea focului pe liniile de la 
22 octombrie și începerea ime
diată a convorbirilor de pace 
pentru soluționarea problemei in 
conformitate cu rezoluția 242 — 
cînd cealaltă parte va respecta 
această rezoluție și va reveni 
imediat la liniile de la 22 oc
tombrie. După aceasta vom ac
ționa pentru ținerea conferinței 
de pace.

Vorbind de pace, a spus pre
ședintele Sadat, trebuie * “
clar că această pace nu 
soluție parțială a unui 
unilateral — o soluție __ ... 
pentru Egipt. Pacea privește și 
teritoriile siriene cucerite și 
drepturile poporului palestinian, 
inclusiv dreptul său la autode
terminare".

în încheiere, președintele An
war Sadat a declarat: „Vreau

noi 
Dacă 

de

să spun, încă o dată, că, lăsînd 
detaliile la o parte, dacă pacea 
este cu adevărat dorită, 
realmente dorim pacea, 
există o dorință serioasă
pace, să se respecte și să se a- 
plice pe deplin rezoluția Con
siliului de Securitate din 22 
octombrie, și noi sîntem gata să 
începem să executăm toate obli
gațiile noastre în conformitate 
cu această rezoluție, și aceasta 
imediat. Să începem cu faza 
dezangajării, așa incit să dăm 
dovadă că vorbim serios și ne 
îndreptăm spre pace. Am decla
rat, de asemenea, că în această 
fază noi vom începe imediat cu
rățirea Canalului de Suez și pre
gătirea lui pentru navigația in
ternațională intr-o perioadă ma
ximă de patru luni de zile așa 
cum am dat instrucțiuni preșe
dintelui Autorității Canalului 
de Suez".

să fie 
este n 
aspect 
numai

Dezbaterile

0 declarație
■a premier

francez
Primul ministru al Franței, 

Pierre Messmer, a declarat, 
marți, că „inflația constituie 
problema fundamentală cu 
care este confruntată .în pre
zent economia franceză".

Vorbind în cadrul Consi
liului Economic și Social al 
Franței, Messmer a precizat 
că acest element îngrijorător 
impune adoptarea unor mă
suri energice. El nu a indi
cat însă momentul exact cînd 
ar urma să fie luate aseme
nea măsuri. După opinia, sa. 
pînă în prezent, inflația nu 
a afectat competitivitatea pro
duselor franceze.

Agravarea inflației din ra
țiuni externe și interne nu 
implică — a declarat premie
rul francez — o revizuire a 
obiectivelor planului cincinal 
care a intrat deja în cea de-a 
doua sa jumătate. Totuși, a 
recunoscut Messmer, dacă 
guvernul a prevăzut pentru 
perioada actualului cincinal 
o creștere a prețurilor de 
3,6 la sută pe an. această 
creștere a depășit considera
bil nivelul planificat, dublîn- 
du-se în primii doi ani. iar 
în ultimele 6'luni — atingînd 
o proporție de 10 la sută pe 
an.

le, aparatură electro-tehnică, 
produse chimice etc. Este o pri
mă izbîndă, o izbîndă esențială.

Concomitent, o dezvoltare a- 
parte a cunoscut-o agricultura. 
După înfăptuirea reformei agra
re, firesc, pămîntul a devenit 
proprietatea adevăraților săi stă- 
pîni. Mecanizarea, chimizarea, 
irigațiile — reușite ale politicii 
de dezvoltare a satului - și-au 
spus cuvîntul. Și acolo unde al
tădată nu se cultiva nimic, în 
ultimii ani oamenii au reușit a- 
devărate recorduri : peste 20 to
ne portocale la hectar și două 
mii de kilograme grîu la hectar, 
nouă mii de kilograme struguri 
la hectar și cîte 3 800 litri de 
lapte de la fiecare vacă furaja-

tul algerian cunoaște profunde 
prefaceri. Spre a mări fertilita
tea pămîntului dinspre Arzev, 
unde funcționează primul com
binat chimic al țării, pornesc zil
nic convoaie întregi de autoca
mioane încărcate cu îngrășămin
te azotoase, fosfatice și potasi- 
ce, iar Medeea trimite mașinile 
agricole și asigură mecanizarea 
mereu mai complexă a lucrări
lor agricole. Totodată, rețele 
geometric și după toate regulile 
scurgerii lichidelor sînt săpate 
în pămîntul a cărui sete de apă 
părea, altădată,, de nepotolit. 
Sînt create sisteme de irigații.

...Peste tot, în orașele și sa
tele algeriene un popor liber 
construiește.

TINERETUL
LUMII _

Un comunicat al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, dat 
publicității la Geneva, atrage 
atenția asupra faptului că, 
în prezent, aproximativ 100 
de milioane de copii în vîrstă 
mai mică de cinci ani din 
numeroase țări ale lumii ce 
nu dispun de suficiente re
surse alimentare suferă de 
subnutriție, acest flagel fiind, 
deseori, corelat cu diferite 
boli. Se arată, totodată, că 
nefasta alianță a foamei cro
nice cu maladiile seceră vie
țile a milioane de copii.

DAMASC 31 (Agerpres). — 
Siria se angajează să aplice 
convențiile internaționale rela
tive la comunicarea numelor 
prizonierilor de război și acor
darea autorizației pentru vizi
tarea acestor prizonieri — a a- 
nunțat, miercuri, .Abdel Ghani 
Rafei, ministru adjunct al afa
cerilor externe sirian, după cum 
relatează agenția FRANCE 
PRESSE.

Rafei a subliniat că acest an
gajament al Siriei este legat de 
un angajament similar din par
tea Israelului de a pune în apli
care Convenția de la Geneva și 
protocoalele anexe. Potrivit mi
nistrului adjunct sirian, țara sa 
va proceda la schimbul listelor 
de prizonieri prin intermediul 
Crucii Roșii Internaționale de 
îndată ce Israelul va da publi
cității o hotărîre în același sens.

Totodată, Siria și-a făcut cu
noscută la O.N.U. poziția sa în 
această problemă.

La Tel Aviv s-a anunțat 
oficial că Ya’acov Shimshon 
Shapiro și-a prezentat, marți, 
demisia din funcția de minis
tru al justiției — transmit a- 
gențiile Reuter și United Press 
International. Potrivit comuni
catului guvernului israelian, 
demisia sa va fi efectivă înce- 
pind de joi.

După cum transmite agenția 
M.E.N., - -..........................
S.U.A., 
sosi, la ___
pentru o vizită la invitația gu
vernului R. A. Egipt. Convorbi
rile pe care H. Kissinger le va 
avea cu oficialitățile egiptene 
— precizează agenția — se vor 
referi la mijloacele de realizare 
a unei păci permanente în Ori
entul Apropiat.

★
Ismail Fahmy, trimis spe

cial al președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
a avut, marți, o nouă rundă de 
convorbiri eu secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger. 
După întrevedere, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert McCloskey, a 
declarat că au fost discutate 
probleme privind încetarea fo
cului în Orientul Apropiat și 
soluționarea pe cale politică a 
crizei din regiune.

Miercuri, Ismail Fahmy ur
ma să fie primit de președin
tele Nixon.

★
Agenția FRANCE PRESSE a- 

nunță că președintele R. A. 
Egipt, Anwar Sadat, l-a numit 
pe Ismail Fahmy în funcția de 
ministru al afacerilor externe. 
Noul șef al diplomației egip
tene îl înlocuiește în acest 
post pe Mohamed Hassan El 
Zayyat, desemnat consilier al 
președintelui. ‘

Pînă în prezent, Ismail 
Fahmy a deținut funcțiile de 
ministru al turismului și de mi
nistru de externe interimar.

★
Consiliul Revoluției 

vernul algerian s-au 
nit la 30 octombrie sub 
cerea președintelui 
Boumediene, pentru a examina 
situația din Orientul Apropiat.

Comunicatul publicat la în
cheierea reuniunii exprimă po
ziția Algeriei față de recentele 
evenimente din această regi
une, precum și solidaritatea ei 
cu Egiptul, Siria și rezistența 
palestiniană.

secretarul de stat al 
Henry Kissinger va 
7 noiembrie la Cairo,

și gu- 
întru- 

condu- 
Houari

Adunării Generale a 0. N. U ■

continuă dezbaterile a-

încheierea
In plenul Adunării Generale a O.N.U, __

supra punctului înscris la cererea unui număr de 56 de state — 
între care și România —, intitulat „Ocuparea ilegală de către 
forțele militare portugheze a unor părți ale Republicii Guineea- 
Bissau și actele de agresiune comise de acestea împotriva po
porului Republicii". De asemenea, în atenția plenarei se află un 
proiect de rezoluție pe această temă, 
România și alte 59 de state membre ale

Congresului 
mondial al păcii

la care sînt coautoare 
O.N.U.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a sub
liniat că O.N.U. se află în- fața 
unei situații explozive,. de vio
larea suveranității și integrită
ții teritoriale a Republicii Gui
neea-Bissau, a intensificării 
atentatelor împotriva indepen
denței sale naționale, a încăl
cării flagrante a normelor drep
tului internațional. Portugalia, 
a spus delegatul român, sfidînd 
cerințele Națiunilor Unite și ac- 
ționînd împotriva voinței po
porului din acest teritoriu, re
fuză să-și retragă trupele de pe 
teritoriul Guineei-Bissau și 
Insulelor Capului Verde. împie- 
dicînd construcția pașnică din 
această țară și primejduind pa
cea pe continent.

Delegația română, a spus vor-

Remaniere
a guvernului 

suedez
Primul ministru al Suediei, 

Olof Palme, a anunțat, miercuri, 
o largă remaniere a cabinetului 
său și înființarea a trei noi de
partamente. Premierul suedez a 
comunicat Parlamentului numi
rea lui Sven Andersson ca mi
nistru îl afacerilor externe — 
în locul lui Krister Wickman, 
care a demisionat, marți, in le
gătură cu trecerea sa la con
ducerea Băncii naționale sue
deze. în același timp, ministrul 
pentru serviciile civile, Svante 
Lundkvist,, a preluat conduce
rea Ministerului Agriculturii și 
al Mediului Ambiant, în timp 
ce Bertil Zachrisson a fost tre
cut în fruntea Ministerului E- 
ducației. Premierul suedez a a- 

numirea 
Eric 
mi-

nunțat, de asemenea, 
ministrului de interne. 
Holmquist, în calitate de 
nistru al apărării și totodată în
ființarea departamentelor 
strucțiilor ' '
fi condus 
educației, 
muncii — 
Ingemund ___ , .
blemelor municipale — care se 
va afla sub conducerea lui Hans 
Gustafsson.

con- 
va 
al 
al 
de

de locuințe — ce 
de fostul ministru 
Ingvar Carlsson, 
care va fi preluat 
Bengtsson, și al pro-

bitorul, 
politică .__
desfășurarea procesului de re
cunoaștere a noului stat inde
pendent — peste 70 de state au 
recunoscut noua republică — ar 
trebui să aibă ca o consecință 
firească retragerea forțelor por
tugheze de pe teritoriul noului 
stat, încetarea actelor de agre
siune împotriva acesteia. O.N.U., 
a continuat delegatul român, 
are datoria de a apăra dreptul 
inalienabil al poporului din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde de a-și hotărî soarta în 
conformitate cu aspirațiile na
ționale.

consideră că realitatea 
din Guineea-Bissau,

La 31 octombrie, în capi
tala Uniunii Sovietice s-au 
încheiat lucrările Congresu
lui mondial al forțelor păcii, 
în cadrul ședinței plenare de 
dimineață, reprezentanți din 
cele 14 comisii au prezentat 
informări asupra dezbateri
lor, schimburilor de păreri 
ce au avut loc în cadrul a- 
cestor organisme de lucru, 
pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi.

în ședința plenară din 
după-amiaza aceleiași zile 
s-a dat citire unui apel a- 
dresat popoarelor din întrea
ga lume de către Congresul 
mondial al forțelor păcii. în 
încheiere, au luat cuvîntul 
reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale și na
ționale din țări ale Europei, 
Asiei, Africii, Americii La
tine.

GENEVA:
Puncte de acord în dezba 
terile asupra aspectelor 
militare ale securității

Dezbaterile cu privire la aspectele militare ale securității — 
se apreciază în rindul participanților la faza a doua a Confe
rinței europene —- au ajuns într-un stadiu în care s-au contu
rat unele puncte de acord.

intr-un stadiu în care s-au contu-

La ultima ședință a subcomi
siei militare, numeroși delegați 
au apreciat ca un rezultat pozi
tiv faptul că există un consens 
asupra necesității de a se adop
ta o serie de măsuri pentru în
tărirea încrederii și creșterea 
stabilității pe continent. Este 
vorba. în primul rînd. de noti
ficarea marilor manevre mili
tare și schimbul de observatori 
la acestea. Pe de altă parte, 
există un acord general privind 
examinarea corespunzătoare a 
includerii între aceste măsuri și 
a notificării mișcărilor militare.

Un schimb preliminar de pă
reri cu privire la alte măsuri 
de ordin militar, avindu-se^ în 
vedere slăbirea cursei înarmări
lor, a prilejuit și examinarea 
propunerii României — ca sta
tele participante să se abțină de 
la amplasarea de arme nucleare 
pe teritoriile altor state —, pre
cum și a propunerilor Iugosla
viei, Spaniei, Suediei și ale al
tor țări pe linia pregătirii con
dițiilor pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare. 
Se remarcă însă și unele dife
rențe de poziții. Din partea 
unor delegații s-a manifestat 
tendința de a ignora importanța

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA SOFIA au luat sfîrșit. 
lă 31 octombrie, lucrările celei 
de-a opta sesiuni a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. După 
două zile de dezbateri, 
rea Populară a adoptat 
privind sănătatea publică 
unele amendamente la _ _ 
privind organizarea tribunale
lor și alegerea judecătorilor și 
asesorilor populari pentru tri
bunalele raionale.

Aduna- 
legea

Și 
legile

• DUPĂ cum relatează 
agenția TASS, la 31 octombrie, 
Ia Moscova a sosit, într-o vizită 
oficială vice-cancelarul și mi
nistrul afacerilor externe al 
R. F. Germania, Walter Scheel.

• IN CONFORMITATE cu 
programul de colaborare dintre 
țările socialiste în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice, la 30 
octombrie, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului „Intercosmos-10“. 
EI este destinat cercetărilor geo
fizice la mari altitudini, cu sco
pul de a studia relația electro
magnetică dintre magnetosferă 
și ionosferă — menționează a- 
genția T.A.S.S.

• UN DECRET AL GUVER
NULUI ARGENTINIAN trasează 
liniile directoare ale activității 
a trei foste posturi particulare

de televiziune, preluate recent 
de stat, Ia expirarea autoriza
țiilor de funcționare. Decretul 
prevede ca în emisiunile res
pectivelor posturi de televiziune 
să nu fie admise reclame exage
rate și nefondate, programele 
cu conținut morbid, imoral sau 
de prost gust și are în vedere, 
totodată, limitarea numărului de 
filme de televiziune străine di
fuzate pe aceste canale.

Se preconizează, de asemenea, 
ca guvernul să supună spre a- 
probare organelor legislative o 
reglementare a modului de 
funcționare a acestor posturi sub 
control guvernamental.

unor eforturi pe plan european, 
pe linia dezangajării militare și 
a dezarmării, sub pretextul că 
problemele dezarmării nu ar 
putea fi abordate decit pe plan 
global. Această concepție a fost 
respinsă de numeroși delegați, 

în acest sens, reprezentantul 
României sublinia, in cursul ul
timei ședințe, că problemele 
dezarmării pot și trebuie să fie 
examinate atît pe plan mondial 
— cele de natură globală —, cit 
și pe plan regional sau subre
gional. Măsuri corespunzătoare 
situației existente în Europa 
pot fi examinate pe planul con
tinentului nostru. Tocmai avînd 
în vedere acumularea fără pre
cedent a armelor de distrugere 
în masă în Europa și continua
rea acestei curse a înarmărilor, 
delegația română a propus ca 
statele participante să se abți
nă de la amplasarea de arme 
nucleare pe teritoriul altor sta
te și ca pe primul plan al efor
turilor îndreptate spre dezarma
re pe continent să se situeze 
interzicerea armelor nucleare și 
a tuturor celorlalte arme de dis
trugere în masă, reducerea și 
apoi eliminarea lor totală din 
arsenalele militare. în acest 
scop, apare nu numai realistă, 
ci și absolut necesară elabora
rea unui program complex și 
cuprinzător de măsuri de dezan
gajare militară și dezarmare, 
atît pe continent, cit și în dife
rite zone ale sale. Toate aceste 
probleme care privesc continen- 

, tul nostru trebuie examinate 
într-un for general european, 
cu participarea tuturor statelor 
continentului. în condițiile în 
care Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa este 
singurul for Ia care participă 
toate statele europene — a sub
liniat reprezentantul român —, 
ea reprezintă un cadru propice 
pentru o asemenea dezbatere, 
statelor participante revenin- 
du-Ie obligația de a întreprinde 
măsuri efective, care să ducă la 
transformarea continentului 
nostru într-o zonă a păcii și 
securității depline pentru toate 
națiunile.
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