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ÎN UTILIZAREA COMBUSTIBILULUI ȘI ENERGIEI
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, 9 
noiembrie, delegația Grupului 
brazilian din. Uniunea Inter-

TINERE, FII UN BUN GOSPODAR!
parlamentară, condusă de se
natorul Paulo-Francisco Torres, 
președintele Congresului Na
țional și al Senatului din Bra
zilia. Din delegație fac parte 
senatorul Joao Renato Franco, 
deputății Jose Bonifacio La
fayette de Andrada, Willmar 
da Silva Guimaraes, Antonio

• Măsuri 
energice în 
întreprinderile 
industriei 
ușoare

In marile întreprinderi in
dustriale, ca și în micile u- 
nități productive se între
prind acțiuni susținute avind 
drept scop înlăturarea con
sumurilor exagerate și a 
celor inutile, înlăturarea 
oricăror forme de risipă. Pe 
linia unor asemenea preve
deri s-au înscris preocupă
rile manifestate, încă de la 
începutul anului, de unități
le Ministerului Industriei 
Ușoare. Astfel, printr-o ju
dicioasă utilizare a energiei 
electrice, printr-o mai bună 
întreținere a utilajelor, prin 
folosirea diverselor metode 
de reducere a pierderilor, în 
primele trei trimestre ale 
anului în unitățile acestui 
minister s-a realizai o e- 
conomie de 6 000 tone com
bustibili convenționali,
29 500 000 kilowați-ore, și s-a 
•înregistrat o reducere a con
sumului de benzină auto de 
11,7 la sută. Energia elec
trică economisită de între
prinderile Ministerului In
dustriei Ușoare ar putea să 
acopere consumul de pro
ducție al Fabricii „Adesgo" 
din Capitală pe timp de pa
tru ani.

• Experiența 
celor 10 luni 
în Capitală

Un exemplu nu mai puțin 
concludent il oferă Capitala. 
Dacă energia electrică și cea 
termică, economisită anul 
acesta, în decursul a 10 luni, 
de unitățile economice din 
București ar putea fi înma
gazinate, atunci s-ar crea 
rezerve care ar putea să asi
gure iluminatul și încălzitul 
a peste 60 000 de apartamen
te. O asemenea performan
ță a fost posibilă ca urmare 
a raționalizării consumuri
lor de combustibili pe baza 
unor grafice judicios sta
bilite, a îmbunătățirii cali
tății intervențiilor mecano- 
energetice și în ultimă ins
tanță a economisirii mate
riilor prime generatoare de 
energie, capitol la care în
treprinderile bucureștene au 
redus consumurile cu 165 000 
tone combustibil convențio
nal și cu 90 milioane kwh e- 
nergie electrică.

• Cuvîntul 
specialiștilor 
suceveni

In unitățile industriale su
cevene, mari consumatoare 
de energie electrică, se des
fășoară o amplă acțiune 
de folosire rațională și re
ducere a consumului de com
bustibil. Specialiștii au fă
cut în ultimul timp analize 
complexe privind siguranța 
în alimentare și starea insta
lațiilor interne, efectuînd 
măsurători de sarcină pe 
fiecare electromotor din prin
cipalele hale de producție.' 
Concluziile lor au condus Ia 
aplicarea unor măsuri al 
căror rezultat este economi
sirea numai în ultima lu
nă a circa 3 milioane kilo- 
wați/oră energie electrică.

(Agerpres)

Dacă fiecare abonat din Capitală, de pildă, ar 

renunța la un singur bec care arde inutil, într-un 

an s-ar economisi peste 150000000 kilowați/oră!

RAID

PE DRUMURILE 

PUBLICE

Creșterea rapidă a numărului 
de autovehicule de toațe cate
goriile, intensificarea pe plan 
național a transporturilor auto 
impun, în mod firesc o grijă 
sporită față de rezervele de 
combustibil, o cit mai rațională 
utilizare a „sîngelui“ care asi
gură circulația de mărfuri și 
persoane pe șoselele țării. La 
fel de firesc este ca măsurile 
luate pe linie de partid și de 
stat, normele legale privind u- 
tilizarea rațională a combusti
bilului să fie respectate cu stric
tețe, în primul rind de cei care 
participă direct la traficul auto, 
la îndrumarea acestuia.

Șoferii, șefii de coloană și șe
fii de garaje cunosc și aplică 
normativele de consum ai corn-
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Două anchete
despre
RISIPITORII 
DE ENERGIE 
ELECTRICĂ

HUNEDOARA: Cum s-ar 
putea vedea câ in hala nu 
mai lucrează nimeni, dacă 
la plecare n-am lăsa reflec

toarele aprinse !
BUCUREȘTI : Ce ne spune 

„cititorul de contoare"

CONSUMURI CU...
„VITEZĂ EXCESIVĂ"
bustibilului ? Ce portițe au ră
mas, totuși, deschise risipei, 
căror factori se datorează ira
ționala folosire, uneori, a ben
zinei, a motorinei, a celorlalți 
combustibili ? Iată întrebările 
care constituie obiectul foto- 
anchetei .noastre, întreprinsă cu 
sprijinul unui echipaj al Servi
ciului circulației din cadrul In
spectoratului municipal Bucu
rești al Ministerului de Interne.
CUM SE POATE CARA... AER 

CU CAMIONUL
Puls intens pe arterele — 

porți ale Capitalei. Sute, mii de 
mașini trec într-un sens sau al
tul încărcate cu mărfuri sau 
oameni. Dar, destul de des, a- 
par și mașini ai căror șoferi

cară pur și simplu aer. Cit o 
fi costînd deplasarea unui ca
mion plin cu... nimic de la 
Deva, Sibiu, Craiova sau Pitești 
pînă la București ?

Oprim autocamionul cu nr. 
21-Dj-3232 aparținind I.A.S. Se_ 
re_Ișalnița. Un șofer însoțit de 
un delegat, veniți cale de sute 
de kilometri cu o mașină care 
poate transporta 5 tone de mar
fă dar care a mers în gol pină 
La București. De-abia la întoar
cere vor avea mașina plină cu... 
hirtie de ambalaj. Autocamio
nul 21—B—9641 aparținînd 
I.U.T. (garajul Alexandria) se 
plimbă din centru pînă în co
muna Militari. în loc de marfă 
...un inginer de la o întreprin
dere locală. Unii șoferi, remar-

cind frecvența cu care sint tri
miși să facă plimbări gratuite 
dintr-un loc în altul, au început 
să utilizeze mașinile și în pro
priul interes, pe principiul „Tre
buri să am că benzină e des
tulă !“ Nicolae Necșulescu de 
la Autobaza I.T.A. nr. 2 Cim- 
pulung, județul Argeș, venea de 
la Colibași după niște mate
riale pe care urma să le încarce 
la F.C.T.B. în loc de încărcă
tură, așa cum cer normativele, 
conducătorul autocamionului 
21—Ag.—3609 ducea 20 de lăzi 
cu mere. „Ale cui sint ?“. „Ale 
mele". Le-am adus să le vin-

OVIDIU PĂUN 
fotografii de GHEORGHE CUCU 

(Continuare în pag. a 11-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Amorezii de sezon
j EA : tînără economistă din Baia Mare, prezentabilă, ca

pabilă să poarte o discuție plăcută pe teme diverse, de la 
problemele profesionale pină la artele plastice și chiar mai 
departe.

EL: destul de tinăr, maistru intr-o uzină timișoreană, nu 
prea înalt, nu prea vînjos, nu prea frumos, lucruri compen
sate cu prisosință de talentul cu totul deosebit de a spune 
anecdote, la început cit se poate de decente, dar, după ro
dajul de rigoare în cunoștința cu diverși și diverse, trecînd 
lesne dincolo de perdea.

| ELEMENTE COMUNE : ambii sint căsătoriți, deci ambii 
au familie, cu deosebire că a unuia se află la Timișoara, 
iar a celuilalt la Baia Mare. Pe fiecare îl așteaptă acasă 
soțul (soția) care, dintr-un motiv sau altul, n-a izbutit să 
vină în concediu de odihnă (sau tratament) aici, in Stați- 

I unea Bazna.

Date fiind acestea, Bogdan din 
Timișoara și Iosefina din Ba\a 
Mare, departe de familie, de 
cunoscuți, de rude, ajung la 
concluzia că o aventură de se
zon nu strică. Azi o anecdotă, 
un zîmbet, mîine dimineață o 
replică transparentă, după-a- 
miază o strîngere de mină — 
pînă acum, totul e nevinovat ! 
— fapte care, în cele din urmă, 
evoluează într-atit îneît și 
hirtia ezită a le mai consemna. 
Stațiunea e mică, oamenii a- 
jung să se cunoască, cel puțin 
din vedere, după două trei zile,

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Paes de Andrade, Joel Ferreira 
da Silva, Dir no Jurandyr Pi
res Ferreira, Jose Augusto A- 
maral de Souza.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Federico Carlos Carnauba, tri-

mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Braziliei la 
București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voi tec, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Come- 
liu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea 
In terpar lamentară.

în cadrul întrevederii, pre
ședintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu parlamenta
rii brazilieni asupra unor pro
bleme ale vieții internaționale 
și ale relațiilor româno-bra- 
ziliene.

în timpul convorbirii s-a 
exprimat dorința ca relațiile 
dintre România și Brazilia, in 
diferite domenii, să cunoască 
o dezvoltare ascendentă, în in

teresul celor două popoare, al 
colaborării internaționale.

In acest context, s-a subli
niat rolul ce revine parla
mentarilor din cele două țări 
în promovarea colaborării și 
adîncirii prieteniei româno- 
braziliene, în activitatea con
sacrată păcii, cooperării-și în
țelegerii internaționale.

în numele membrilor delega
ției, senatorul Paulo Francisco 
Torres a mulțumit președin
telui Nicolae Ceaușescu pen
tru onoarea ce li s-a rezervat 
de a fi primiți de șeful statu
lui român.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Orașul
necunoscut

de VALENTIN 
HOSSU-LONGIN

1. Ce se află azi în Pala
tul Șuțu ?

2. Care este cea mai veche 
biserică din București ?

3. Cite exponate sînt în 
Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România ?

4. Unde este îngropat Con
stantin Brâncoveanu ?

5. Care era cea mai înaltă 
clădire a Bucureștiului seco
lului al XVIII-lea?

6. Ce a însemnat „Dați un 
leu pentru Ateneu" ?

7. De ce i se spune „Casa 
cu clopoței" ?

8. Care-i cea mai veche 
construcție civilă păstrată în 
București ?

9. Cine a sculptat Monu
mentul Eroilor Patriei ?

10. Ce a fost Palatul Pio
nierilor ?

întrebările ar putea conți-' 
nua pe multe pagini, atît de 
numeroase sint locurile capa
bile să suscite interesul ori
cărui vizitator al.Capitalei. 
Dar nu la oaspeți mă gîn- 
desc acum, ci la locuitorii 
Bucureștiului, și în primul 
rind la cei tineri. Tot ce voi 
spune referitor la cunoaște
rea metropolei noastre este 
însă valabil pentru oricare 
din orașele țării, aflate în 
febra sistematizării și mo
dernizării, proces prin care 
cele mici devin mari, cele 
mari și mai mari.

Trecem zilnic pe străzi cu 
amintiri — și nu vrem să le 
ascultăm ; intrăm cu treburi 
in clădiri publice — și nu ne 
(Continuare în pag. a Vll-a)

Se montează compresoarele 601 la Uzinele „Timpuri Noi" — 
București

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
9

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUSESCU, SI TOVARĂȘA■> 7 1 5

ELENA CEAUSESCU VOR FACE 0 VIZITĂ 
OFICIALĂ IN REPUBLICA ELENĂ

Intre 21 și 24 noiembrie 1973, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu vor face o vi

zită oficială în Republica Elenă, 
la invitația președintelui Repu
blicii Elene, Ghiorghios Papado
poulos, și a soției sale, Despina 
Papadopoulos.

Sortimente noi 
de aliaje neferoase

Lucrătorii din domeniul me
talurgiei neferoase au obținut 23 
de aliaje neferoase noi, desti
nate realizării unor piese pen
tru agregatele siderurgice, pen
tru industria de autovehicule și 
producția turbosuflantelor. în
treprinderea de aluminiu din 
Slatina, de pildă, realizează în 
prezent peste 80 la sută din ti
purile de aliaje standardizate pe 
economie. De asemenea, prin 
intrarea în funcțiune a instala
ției de turnare continuă a cu
prului fără oxigen, întreprinde
rea de specialitate din Baia 
Mare a realizat, în premieră pe

țară, producția de semifabricate 
sub formă de bare, de diferite 
profile și plăci, care au multi
ple utilizări în industria elec
trotehnică și electronică. Tot 
aici se fabrică o largă gamă de 
pulberi de cupru.

A crescut considerabil sorti
mentul de produse și aliaje al 
întreprinderii „Neferal" din Ca
pitală, care obține în prezent 
peste 100 de produse și aliaje 
sinterizate, de la pulberi de 
metale neferoase la aliaje de li
pit.

(Agerpres)

P ARAT j~FTT j"R
PLASTICE

de ACULIN CAZACU

își încearcă talentul - 
pămîntul acela înverzit, 
trâ, creînd un

La Măgura, în partea dinspre munte a Buzăului, ființează 
o tabără de sculptură în aer liber. O acumulare ondulată de 
exerciții, mai toate în stiluri noi și de avangardă, așezate 
prin cioplire și șlefuire peste o piatră albă, masivă, care le 
suportă tot atît cît o suportă pe ea plaiurile din margine de 
pădure, la doi pași de mai puțin cunoscuta minăstire Ciolanu. 
Văzută de jos, de la coturi de drum, are un aer bizar și me
teoric, ce amintește de figurile pe care le-a foto
grafiat Thor Hayerdal în Insula Paștelui. Ieșită din ano
nimat prin pelicule de televiziune și de cinematograf, tabăra 
aceasta - ridicată de artiști tineri și mai puțin tineri, care 

........ s-a legat așa, deodată, de 
în toată albeața ei de pia- 

contrast de tonuri cromatice și vrînd
să simuleze un refugiu de originalitate. Văzînd-o, nu 
m-am întrebat asupra rosturilor ei, cît asupra rostului pe care 
l-ar avea investiția de perspicacitate plastică pe care trebuie 
s-o facă vizitatorul oarecare venit să înțeleagă, fără falsă 
pudoare sau ancorare într-un spirit clasicizant, care sînt me
sajele ce ar iradia de acolo, din arcuirea de piatră supusă 
caznei prin daltă și ciocan. Am văzut ceva care ar părea să 
fie un lear cu aripi zdrobite, dar încă îndrăznețe, altceva care 
îmi sugera un trup de cosmonaut. Și încă ceva care părea 
a fi capul trufaș al lui Tudor Vladimirescu. Sînt acolo zeci de 
astfel de sugestii masive risipite pe două poiene îngemănate. 
Fiecare poate să înțeleagă ce vrea și ce poate. Printre 
piedestaluri, piramide și sfere, cîțiva copii încropiseră o 
miuțo... Marginea netedă a unei pietre ce se dezghiocase 
pentru a ne aminti de faptul că există la Tîrgu Jiu o coloană 
fără sfîrșit, servea drept bară la o poarta improvizata... Pe 
altceva, așezat ceva mai încolo și care amintește, vag, de o 
altă culme brâncușiană, cea a Mesei tăcerii, se putea servi 
foarte bine dejunul, sub soarele tomnatic, cald și stăruitor, 
leneș întins peste coroane de arbori predominate de un gal- 
b.en-roșietic...

(Continuare în pag. a Vll-a)
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HUNEDOARA

FII UN BUN GOPSPODAR!
BUCUREȘTI Ce ne spune

DUPĂ ADUNĂRILE GENERALE
DE DARE DE SEAMA
Șl ALEGERI U.T.C.

Propunerile
tinerilor

nimeni dacă la plecare n-am 
lăsa reflectoarele aprinse I

Pentru ca un bec de 100 w 
să funcționeze 24 de ore, într-o 
centrală termoelectrică se con
sumă 1 kg de combustibil. 
Luind în considerare condițiile 
în care acesta se extrage, efor
turile necesare pentru transpor
tul și maninularea sa. ne dem 
seama cu cită chibzuință trebuie 
să folosim fiecare kw/h, cîtă 
răspundere imnlică gestul deve
nit mecanic de a apăsa pe un 
simplu întrerupător. Economi
sirea energiei electrice consti
tuie o preocunare a multor fur
nizori. T.a T.R.E. Deva o serie 
de soluții tehnice care favori
zați risipa au fost revizuite, a- 
dontlndu-se cele mai. eficiente 
'••cheme de alimentare a consu
matorilor. în acest scop s-a fă
cut trecerea liniei electric® 
aeriene Uia-Zam de la tensiu
nea de 15 kv la 20 kv. schim
barea secției conductoarelor la 
liniile electrice de medie ten
siune ne o lungime de 114 km. 
«cbimharea de secții în rețelele 
electrice de ioasă tensiune din
tr-un mare număr de așezări 
rurale. Acțiunea, aflată în plină 
desfășurare, este susținută cu 
ardoare de către tinerii ingineri, 
tehnicieni și muncitori care au 
cîștigat multe succese pe tărî- 
mul economiilor. în urma con
troalelor nerîodi’ee și a obser- 
vM,iilor lor concrete efectuate 
ne teren, mai multe transfor
matoare care funcționau în gol 
au fost scoase din uz. ilumi
natul exterior în stafiile de 
transformare a fost redus sim
țitor și s-a înceout înlocuirea 
iluminatului oublic incandes
cent cu iluminatul cu vapori 
de mercur, mult mai ieftin. A- 
doptarea acestor măsuri tehni- 
co-organizatorice a permis în
treprinderii să economisească 
de la începutul anului peste 8 
milioane kw Hi energie electri
că. îmhun?tăț.indu-se în . acest 
fel alimentarea cu curent _ a 
unor, importanți consumatori.

Din păcate, insă. eforturile 
d spuse în sectorul transport și 
distribuire nu sint susținute cu 
aceeași tărie și de către toate 
uritățile consumatoare. Există 
numeroase întreprinderi și in
stituții în care economisirea e- 
ncrgiei electrice constituie o 
preocupare toarte generală, lă- 
5fi.tă pe ultimul plan. Să vizi
tăm, de pildă. într-o noaptș» 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara. Am intilni, așa cum 
s-a întîmplat recent, la repa
rații siderurgice, atelierul me
canic și în alte secții. hale 
imense iluminate feeric in 
care... nu lucrează nimeni ! Mii 
de kw/h se irosesc în van fără 
să aducă țării vreun folos. 
Foarte puternic iluminate sint, 
de asemenea, vestiarele, birou
rile, deși pe ușile lor atirnă 
lacăte grele. Pe bună dreptate 
te întrebi : oare nu pot hîrtiile 
dormi pe întuneric ? La depo
zitul de materiale al exploa
tării miniere Lupeni sint ilu
minate hectare de teren, deși 
se lucrează doar intr-un colți
șor de cițiva metri pătrați.

— De această situație, ne-a 
declarat ing. Nicolae Popeșcu, 
șeful compartimentului furniza
re energie electrica de la I.R.E. 
Deva, nu sint. răspunzători nu
mai salariații întreprinderilor, 
ci si proiectanții. Cind au con
ceput obiectivele respective ei 
au prevăzut iluminatul global și 
nu in trepte. Dacă un muncitor 
are nevoie de lumină într-un 
sector, trebuie să aprindă becu
rile din întreaga hală, altfel nu 
se poate. Am cerut întreprinde
rilor să modifice pircuitele dar 
nu au răspuns cu prea mult 
entuziasm.

Unii irosesc cu bună știință, 
în urma unui control efectuat 
recent la cofetăria „Garofița" 
din Hunedoara, au fost desco
perite arzînd în plină zi, fără 
nici o justificare, 14 lămpi. Con
sumul acestora într-o lună este 
același cu al unui abonat cas
nic în 3 luni. Iată deci cît de 
mare este chiar și numai aceas
tă „nevinovată" neatenție. în
trebată de ce procedează ast
fel, tînăra vînzătonre Georgeta 
Djipu a răspuns simplu : „Așa 
ne-am obișnuit". La restauran
tul „Dunărea", responsabilul 
Viorel Popa s-a arătat pur și 
simplu revoltat că cineva ..se 
baga în treburile sale", adică 
îndrăznește să-I întrebe de ce 
a aprins în amiaza mare 15 
becuri. O asemenea problemă 
nu l-a frămîntat niciodată ?i 
dir? păcate, nu-1 frămîntă nici 
astăzi. Cînd e vorba să iroseas
că bogățiile statului, mulți se 
dovedesc ingenioși, largi 
mină, binevoitori. La Uzina de 
prepararea minereurilor de Ia 
Teliue, au fost instalate becuri 
de cîte 60 w. Conducătorii sec
țiilor, mai ales cei de la ben
zile transportoare, nu s-au mul
țumit cu atit, ci le-au înlocuit 
cu becuri de 4 ori mai puter
nice. încit privită de • ■
întreprinderea lor pare 
mare de foc.

Dacă risipitorii ar fi . ,
plătească din propriul buzunar, 
risina pe care o provoacă, si
tuația n-ar fi nici pe departe 
aceasta, este de părere tehni
cianul Aurel Cotora de la I.R.E. 
Deva. Acesta și-a exorimat 
chiar convingerea că dacă nor
mele de consum ar ■ fi mai ra
țional stabilite, dacă s-ar do
vedi mai mu’4 spirit gospodă
resc. energia electrică consu
mată s-ar putea reduce în multe 
locuri la jumătate. Iată un o- 
biectiv de însemnătate pe care 
trebuie «ă și-l propună cît mai 
multe întreprinderi.

la

departe, 
o uriașă

puși să

ALEX. BALGRADEAN

cititorul de contoare trebuie să se regăsească
într-o convorbire purtată cu 

tovarășul ing. Constantin Mo- 
goșanu, director adjunct al în
treprinderii de distribuire a 
energiei electrice din București, 
notam, recent, citeva elemente 
ale campaniei inițiate de această 
întreprindere, in vederea redu
cerii consumului exagerat de 
energie electrică. Măsura zilei, 
care a coincis cu vizita noastră 
la I.D.E.B., se adresează ilumi
natului public și comercial, sec
tor în care șe înregistrează cele 
mai mari pierderi de energie. 
Astfel, au fost trimise indicații 
și propuneri pe baza unei anali
ze minuțioase, către direcțiile 
de resort din Ministerul Comer
țului Interior, Centrocoop, 
UCECOM, centralele industriale 
care au magazine speciale de 
prezentare și desfacere, precum 
și direct către unele magazine 
mari ale Capitalei, privind func
ționarea iluminării vitrinelor, 
porți prin care rispia de ener
gie se ridică la zeci de mii de 
Kilowați. De asemenea, urmea
ză să fie trimise propuneri că
tre consiliile populare ale sec
toarelor, cu rugămintea de a 
sprijini acțiunea.

— Această acțiune a T.D.E.B.- 
ului are un temei lesne de în
țeles, ne-a declarat interlocuto
rul nostru. Deși in primele 3 
trimestre eforturile noastre, con
jugate cu cele ale beneficiarilor, 
au condus la economii aprecia
bile de energie, există încă su
ficiente posibilități pentru a 
economisi și mai mult.

Notăm că in primele trei tri
mestre ale anului in curs, eco
nomiile despre care ne vorbea 
tovarășul ing. Constantin Mogo- 
șanu, realizate la capitolul 
„consumatori la iluminat gene
ral și comercial”, se ridică la 
16.000 megawați oră. Pentru pro
ducerea în termocentrale a unei 
asemenea cantități de energie, 
se ard circa 32.000 tone de căr
bune sau 6.400 tone de combusti
bil lichid.

Tot in vederea reducerii pier
derilor și a îmbunătățirii cali
tății energiei la consumator, 
peste 23.000 de consumatori din 
Capitală au fost trecuți de la 
tensiunea de 110 volți la 220 
volți, ceea ce a ' 
nomii de pește 
kwh.

Care este însă .
locului, cu alte cuvinte la con
sumator ? în București, circa 80 
la sută din vitrinele iluminate

condus la eco- 
un milion de

situația la fața

ard toată noaptea, deci fără 
rost, de vreme ce pe- stradă nu 
mai circulă după anumite ore 
decît trecătorii întîrziați, gră
biți, pe care nu-i mai interesea
ză conținutul vitrinelor. De ase
menea, in majoritatea covirși- 
toare a -piețelor acoperite, lumi
nile ard ca ziua, fără ca orga
nele in drept, consiliile populare 
ale sectoarelor, sâ fi luat vreo 
măsură în acest sens, procedind 
de urgență la sancționarea vi- 
novaților. Pe străzi, in locuri 
ynde nu e nevoie de o feerie 
de lumină, ard ciorchine de cite 
2—3 becuri cu neon. Aceeași ri
sipă se întîlnește în spațiile in
stituțiilor, cît și în Unitățile in
dustriale în care nu se lucrează 
în 3 schimburi. Firește, energia 
înregistrată la contor se plă
tește, dar din buzunarul cui și, 
de fapt, pentru ce ?

Zilnic, brigăzile I.D.E.B.-ului 
se întorc din controalele efec
tuate pe teren cu numeroase 
procese verbale referitoare la 
amendarea unor unități socia
liste pentru consumarea ilegală 
a energiei prin radiatoarele 
electrice. în ultimele zile, odată 
cu scăderea temperaturii, nu
mărul acestor contravenienți a 
crescut. Din cele 20 de cazuri 
depistate în ziua vizitei noastre 
la I.D.E.B., îi notăm pe cițiva 
dintre risipitorii de energie, a- 
mendați pe loc : Ion Ichim, res
ponsabilul I.C.L. „Tutunul", din 
str. Orhideelor nr. 62, Maria 
Nicolae, responsabila cofetăriei 
din Bd. 1848 nr. 46, Ion Marcu, 
responsabilul cooperativei „în
călțămintea manuală" din str. 
Sf. Vineri nr. 66 și Florentina 
Poenaru, responsabila Unității 
PECO din Bd. Tudor Vladimi- 
rescu nr. 3.

La I.D.E.B. ni s-a mai relatat 
încă un aspect. în Capitală 
există circa 30.000 de consuma
tori particulari, plătitori pe sis
temul „paușal". Din sondajele 
efectuate in cursul anilor, s-a 
constatat că în marea majorita- 
tete a cazurilor, acești consuma
tori nu declară , toate becurile 
sau aparatele electrocasnice. De 
pildă, din nou... despre radia
toare. în ultimii ani, din comerț 
au fost procurate cîteva zeci de 
mii de asemenea aparate. Fi
rește, ele n-aa fost cumpărate 
pentru a fi puse la naftalină. 
Tată însă că cei care le-au de
clarat abia dacă se adună, unul 
lingă altul, cîteva sute. Se în
țelege, radiatoare au mai cum-

părat și consumatorii înzestrați 
cu contoare, dar e absurd să 
credem că din 30.000 de „pau- 
șali“ folosesc asemenea aparate 
doar citeva sute. Unde sint 
restul ? Ce valoare are energia 
sustrasă ilegal ?

Am adresat tovarășului direc
tor adjunct Constantin Mogo- 
șanu o întrebare firească : de ce 
nu se instalează contoare și la 
domiciliul celor care, în pre
zent, plătesc „la paușal" ? Iată 
ce aflăm : la întreprinderea 
„Electromagnetica" producția de 
contoare a fost sistată, ea tre- 
cind în sarcinile unei întreprin
deri mai noi, F.A.E.M. Timi
șoara, numai că aceasta nu poa
te face față cerințelor. N-ar fi 
cazul, dată fiind situația, să se 
revină la serviciile întreprinde
rii „Electromagnetica" ?

O altă propunere formulată 
de astă dată de tovarășul ing. 
Mogoșanu, vechi cunoscător al 
sistemului de iluminare în me
diul rural, se referă la raționa
lizarea consumului de electri
citate încă din „fașă". Cu alte 
cuvinte, de la proiectul rețe
lei de iluminare publică, cu 
contribuția arhitectului și a 
specialistului în iluminare. De 
regulă, sursele de lumină sint 
amplasate cum îi vine construc
torului la îndemină, sau, în 
destule cazuri, „așa cum 
vrea primarul". Astfel, sint 
montate becuri din stîlp în stîlo, 
cîte unul sau în ciorchine, așa 
ca să fie, fără a se ține seama, 
pentru ca iluminarea să fie și 
economică dar și de bună cali
tate, că într-un fel luminează 
becul pe asfalt și altfel intr-o 
zonă verde, pe pietriș sau pe 
pămînt bătătorit.

Bunul plac al cîte unui edil 
determină, constructorul să ridi
ce stîlpî cu cîte 2—3 brațe de 
iluminat, ca pină" la urmă nece
sitățile să impună funcționarea 
unui singur braț. E destul să a- 
mintim doar un fapt : un singur 
braț, cît de mic pare el, costă 
peste 1.200 lei. Deci, încă o por
tiță a risipei.

Iată, deci, că la campania pen
tru economisirea energiei sint 
chemați să participe deopotrivă 
beneficiarii, distribuitorii de 
energie, dar și constructorii de 
rețele, care $ă 
început soluțiile 
proiectele cele

găsească de la 
cele mai bune, 
mai economice.

H. DRAGOM1R

CONSUMURI CU
(Urmare din pag. I)

dem, eu cu soția. Doar tot n-a- 
veam nimic in mașină !“ Și iată 
cum 40—50 de litri de benzină 
din fondul statului s-au irosit 
doar ca să plimbe merele lui 
Necșulescu de la Pitești fa 
Obor. Un exemplu — nu singu
rul — care dovedește cit e de 
păgubitoare mentalitatea celor 
care cred că îndatorirea de a 
folosi la maximum parcul de 
transport e facultativă.

Să se numere printre aceștia 
și șeful Autobazei din Cimpu, 
lung, tovarășul Miercea ?
DAR ȘI UN LITRU CONTEAZĂ

H.C.M. 876/1973 a prevăzut vi- 
teze_limită pentru toate cate
goriile de mașini destinate 
transportului de mărfuri. Stabi
lirea prin norme cu o asemenea 
forță juridică a unor îndatoriri 
aparent mărunte pentru condu
cătorii auto urmărește, în esen
ță. tocmai asigurarea unui r»., 
port eficient între viteza de de
plasare și consumul de combus
tibil, asigurarea așa-numitei vi. 
teze economice. Din păcate nu 
puțini șoferi tac abstracție de 
viteza legală pentru mașina pe 
care o. conduc, înscrisă, de alt-

fel, vizibil, pe un ecuson fixat 
de parbriz. Autocamionul 
32—B—8331 al I.U.T. — Auto
baza Alexandria venea val-vîr- 
tej pe Bd. Păcii. Șoferul, un 
tînăr de 23 de ani, pe nume 
Nicolae Ion, pretinde că mer
gea cu 43 km. la oră. „Chiar și 
așa ar fi depășit cu 5 km. viteza 
legală'4 — ne spune It. major 
Virgil Cîșmoiu.

în realitate — consemnează 
aparatul radar — N. I. circula 
eu 67 km./h., foarte departe de 
viteza economică și de cea le
gală pentru deplasarea in orașe. 
11 întreb dacă e utecist și ce 
inițiative au ei, tinerii de la 
autobază, pentru utilizarea ra
țională a combustibilului. Da. e 
utecist dar n-are carnet, l-a 
pierdut. Secretar e „domnu’Bîr- 
îan sau așa Ceva". De vreo ini
țiativă n-are habar. După cum 
n-are nici un alt coleg al lui 
]a fel de darnic cu caii-putcre 
din benzina statului. Gheorghe 
Dumitrescu (auto 31—B—5709)
de la aceeași autobază. I.U.T.- 
Alexandria depășea cu 10 km. 
viteza economică prevăzută pen- 

. tru mașina sa. Ca și Nicolae Ion 
s-a pierdut în explicații tehnice, 
în justificări de genul ..Dar ce 
se pierde, un litru, acolo, la 
suta de km.

în programele de activități
tim că am întîlnit și un caz în 
care același program de anul 
trecut, căruia i s-a înlocuit doar 
prima pagină, pentru a avea altă 
dată, a fost prezentat adunării 
și în acest an. în același timp, 
nu am vrea să se înțeleagă că 
astfel de practici greșite sînt 
caracteristice adunărilor la care 
am participat. Nu. în organiza
ții am întîlnit și preocupări con
secvente pentru ca programele 
să capete un caracter cît mal 
realist și mobilizator, în măsură 
să răspundă celor mai exigente 
cerințe puse în fața organizației 
U.T.C. de la întreprinderea de 
produse refractare din Alba Iu- 
lia despre care am mai scris. 
Faptul că a doua zi proiectul 
programului de activitate îmbu
nătățit de adunare a fost multi
plicat și împărțit la toți membrii 
biroului pentru a-i aduce noi co
rective, pe baza consultării mai 
largi a conducătorilor diferitelor 
compartimente ale unității, a dat 
imediat activităților organiza
ției de aici o și mai mare vi
goare și garanția îndeplinirii 
lui. Pentru asemenea practici și *-  
împotriva formalismului trebuie 
să militeze tot activul U.T.C. 
Comitetele județene și munici
pale ale U.T.C. trebuie să aibă 
în vedere și lipsa de experiență 
a multor organe nou alese. At 
colo unde programele sînt super- 
ficiale, există soluția ca, reme- 
morind discuțiile purtate în a- 
dunările de dare de seamă și 
alegeri, ele să fie îmbunătățite 
pentru ca apoi în primele adu
nări generale să fie adusă la cu
noștința tinerilor. Acolo unde 
adunările generale de dare de 
seamă și alegeri urmează să aibă 
loc de aici înainte, exigența în 
întocmirea lor să fie sporită, ti
nerii să fie ascultați cu atenție 
și pe baza unei bune pregătiri 
a materialelor ce li se prezintă 
să fie antrenați la dezbateri 
principiale și în spiritul demo
crației interne de organizație. 
Numai așa, adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri își 
va împlini peste tot menirea de 
moment hotăritor în viața or« 
ganizației U.T.C. Numai așa 
programele de activitate pot ex» 
prima voința tinerilor, interesele 
organizației.

N. COȘOVEANU

L-am întrebat, după adunare, 
pe secretarul unei organizații 
U.T.C. de la o mare uzină bu- 
cureșteană, ce anume din tot 
ce au discutat tinerii, va face 
obiectul primei acțiuni ?

— Eu știu ?, mi-a răspuns el, 
surprins oarecum de întrebare. 
Să ne uităm ce scrie aici, și a 
întins pe masă o hîrtie.

— Ce scrie aici s-a citit și în 
adunare. Sînt mai mult fraze 
generale ce enumera doar do
meniile posibile de acțiune.

— Păi, mai mult de atîta nici 
eu nu vă pot spune. Acesta este 
programul.

— Acesta e proiectul progra
mului. Despre atîtea lucruri in
teresante au vorbit uteciștii în- 
cît măcar cîteva puteau fi re
ținute pentru completarea lui.

— S-o fi vorbit dar eu așa 
știu : ce s-a prezentat ca pro
iect este acum program.

Am redat pentru început a- 
ceastă discuție pentru că nu ;în- 
tîmplător aveam să o înregis
trez și în alte locuri, cu secre
tarii mai multor organizații. Co
moditatea sau dezinteresul u- 
nora, or lipsa de experiență a 
altora fac ca multe organizații 
să pornească la drum, după a- 
dunarea de dare de seamă și 
alegeri, fără un program de ac
tivitate care să reprezinte inte
resele și preocupările tinerilor, 
voința lor exprimată în spiritul 
drepturilor și obligațiilor sta
tuate pentru organizația U.T.C. 
Deși în majoritatea covîrșitoare 
a cazurilor, dezbaterile adunări
lor sînt dintre cele mai intere
sante, tinerii aducînd în discu
ții aspecte legate nemijlocit de 
preocupările lor din toate do
meniile muncii și vieții, avan- 
sînd idei șî proouneri demne de 
toată atenția pentru perioada 
următoare, programele de acti
vitate ale organizațiilor, incop- 
ciate în dosarul documentelor

„VITEZĂ EXCESIVĂ
Este un mod de a judeca pe 

care nu l-am întîlnit doar la cei 
doi subordonați ai tovarășului 
Stoenescu, șef garaj la autobaza 
I.U.T., ci și la alți profesioniști 
ai volanului. Dovadă grăitoare 
că nu peste tot se desfășoară o 
muncă corespunzătoare de popu. 
larizare a legislației rutiere, că 
nu toți șefii de garaje și de au
tobaze instruiesc cu tragere de 
inimă personalul în subordine, 
își îndeplinesc atribuțiile de în
drumare șl control, privind con
sumul rațional de combustibil.

Dincolo de măsurile imediate 
care se cer luate împotriva a. 
cestor adevărați mîncători de 
benzină, a modului neglijent, 
superficial de a privi avutul obș
tesc, de a trata cu dezinteres 
un bun de importanță națională, 
combustibilul, importantă este 
de asemenea prevenirea risipei 
prin temeinice măsuri organiza
torice, printr-o mai rațională 
coordonare și un control mai e- 
ficient al transportului de măr
furi. Pentru că. dacă fiecare din 
cele peste 70 000 rrtașini care 
compun parcul de transport auto 
al Capitalei ar risipi zilnic un 
singur litru de benzină, am a- 
vea, la .capătul a 24 ore, 7 va
goane cu cai putere lipsă la 
apel. 
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NICOLAE ION D. PETRINGH. DUMITRESCU

21—IF—413, autocamionul C.A.P. Naipu irosește benzină tran
sportând buteliile șoferului Ion Oprea și mobila 'părului, său.• •••••••••••••••••••••• •••••••••••

• SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" •SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"•

Morel privea absent prin fereastra camerei sale de la hotelul 
Majestic, șirul nesfirșit al mașinilor ce înaintau greoi pe cinci 
rinduri, sufocînd strada, cind soneria telefonului îl izbi în tim
pane. Ajungind din cițiva pași 
torul.

— Oscar ? întrebă o voce de 
firului.

— Nu-i nici un Oscar ! M-ați ____ _ __ ____
Să vă ia dracu’ cu el ! și trînti receptorul.

Fusese chemat de urgență la Ceritru, luase primul avion, 
lăsind baltă o treabă care începuse să meargă, la aeroport il 
primise așa cum i se comunicase prin radio, un om... Dacă nu 
l-ar fi grăbit atita ar fi făcut o escală să-și vadă băiatul, nu-I 
văzuse de cind fusese trimis în Maroc. Opt luni...

La sosire i se spusese că are o cameră rezervată la hotel 
Majestic, va fi înștiințat îndată ce șeful va putea să-1 primească. 
Sosise seara, crezuse câ in dimineața următoare va ști despre 
ce este vorba. Urgența cu care fusese chemat il neliniștise puțin, 
nu cumva au început să se îndoiască de el după ce Prat s-a 
întors cu miinile goale ? Sau poate chiar au dat peste un fir ? 
Nu, peste un fir n-aveau cum să dea, se lucrase printr-un terț 
a cărui gură nu mai putea scoate o vorbă.

lingă pat, ridică grăbit recep-

bărbat de la celălalt capăt al
înnebunit toată ziua cu Oscar !

Șase zile fără să primească un semn, fără să i se spună nimic ! 
Era poate un nou sistem de epuizare nervoasă... Și chiar telefoa
nele astea care îl înnebuneau căutîndu-1 pe Oscar, puteau fi o 
metodă... înseamnă că bănuiesc totuși ceva și chemindu-1 aici, 
l-au băgat mai întîi la „aburi", pregătindu-1 pentru detector. 
Să-i ia dracu’, mai trecuse prin asemenea lucruri, în fiecare an 
îl sondau cu „Lie detector"-ul, cu detectorul ăsta de minciuni !

Luă pulpa de pui care rămăsese in farfurie de la masa de 
prînz. pregâtindu-se să muște din ea, cînd se auziră cîteva cio- 
cănituri in ușă. Se duse s-o deschidă, era omul care il primise 
la aeroport.

— Sînteți singur ? il întrebă acesta în timp ce intra în camera, 
examinind-o cu privirea.

— Da’ cu cine ai vrea să fiu ?
— Eu nu vreau nimic. Am întrebat doar.
— Mi-ai spus să aștept și-am crezut că a doua zi...
— Asta nu-i treaba mea. Treaba mea e să mergem acum.
— Bine că n-ai venit după o lună !
în stradă il aștepta o mașină station cu geamurile laterale 

vopsite in alb, ca la ambulanțe și, intrind in spate, i se întinse 
o glugă din șaten negru.

— Capișonul de noapte ! spuse nu fără răutate m glas înso
țitorul lui Morel. Dă-i drumul, amice ! se adresă el șoferului.

Morel își trase gluga pe cap, nu era o noutate gluga aceasta, 
îmbrăcase asemenea glugi de cîte ori fusese condus la Centru 
pentru a sta de vorbă cu șeful.

După mai bine de o oră de drum, Morel recunoscu zgomotul 
unei porți ce aluneca pe rotile, înaintară apoi pe o alee cu pie
triș, el și-o imagină intr-un parc, cînd, numărind în gind, ajunse 
la o sută treizeci și opt, mașina se opri.

— Am ajuns. Coborim, il anunță însoțitorul său.
Condus de acesta, urcă șase trepte nu prea înalte, se auzi des- 

chizindu-se o ușă și pașii săi răsunară ca pe o pardoseală de 
marmură, optsprezece pină la prima treaptă a scării in spirala, 
data trecută numărase douăzeci, trebuise să se țină după gorila 
care il adusese atunci. Era la Cartierul general al Centrului.

— Scoateți gluga. îi spuse cel care îl adusese aici.
Se supuse, lumina care invada uriașul hol cu plafonul desco

perit i se păru de nesuportat. Rămase un timp în picioare, după 
care însoțitorul său ii arătă prima ușă din dreapta. Știa. înăun
tru va fi izbit de un întuneric total. Fu preluat de cineva care 
îl conduse spre interiorul camerei unde ardea o veioză ciupercă 
cu un bec minuscul și a cărui lumină cădea doar pe măsuța pe 
care era așezată.

— Stai jos ! răsună în întuneric o voce, aceeași voce hirșită

și tărăgănată pe care o auzise de cite ori fusese aici.
Bîjbîi prin întuneric după scaun, găsindu-1, se așeză în drep

tul măsuței.
— Ai lucrat mulțumitor, spuse vocea și pe măsuță apăru an

gajamentul său scris.
Era formalitatea absolut obligatorie prin care i se permitea 

recunoască că se afla la Șeful Centrului și deci să vorbească 
ber, necodificat, despre misiunile sale. își recunoscu scrisul 
pe angajamentul semnat acum doisprezece ani.

— în ordine, spuse Morel.
— începind. de azi nu mai ești rezidentul rețelei pe care 

condus-o, aș spune, destul de bine. Vei pleca in altă parte, 
îl cunoști pe Baxter, ai colaborat cu el în Finlanda. Șefii Iui 
îl trimit in România sub numele de Paul Esden. Amănuntele 
mai tîrziu. Nu va ajunge acolo. în locul lui trebuie 
dumneata.

Dar sîntem aliați !
— Ei, asta-i ! Nu ne găsim la banchet și nici la o 

de presă! hirșii plictisit vocea din întuneric. Ne 
bucătărie, acum. Sigur, pe plan general sîntem aliați... Ne unește 
o alianță foarte puternică... Misiunea lui Baxter este, ca să spun 
așa, de interes particular pentru noi. Baxter trebuie suprim ăt, 
să dispară in cea mai deplină tăcere. Ai să te ocupi de această 
chestiune în timp ce el se vă afla in drum spre România. Uri- 
deva în Occident încă.

— Dacă nu era Baxter, știți foarte bine, aș fi căzut atunci, 
Baxter a fost...

— Lasă sentimentalismele, Morel ! Cind l-ai curățat pe Browler 
n-ai ținut seama...

— Browler nu se mai sătura de bani !
— Eu știu și altceva !... spuse amenințător 

cu vederea, Morel !... Cunoscindu-te, Baxter 
nimic. Ai să poți face o treabă curată.

— Și dacă va fi însoțit de o umbră ?
— Vom avea noi grijă de ea. Din cite știu 

o umbră. Tu vei avea una, nu vreau să riscăm. Știu pentru ce 
pleacă Baxter în România, știu că i s-a aranjat un pașaport pe 
numele Paul Esden, că va locui în camera două sute nouă de. 
la hotelul Callatis din stațiunea Neptun,- că a primit ca. parolă 
o jumătate dintr-un valet de treflă... Cealaltă jumătate este la 
omul cu care trebuie să se întîlnească acolo. Dacă li s-a fixat 
o parolă atit de fermă, înseamnă că ei nu se cunosc. Ai să pri
mești instrucțiuni amănunțite in legătură cu ceea ce trebuie să 
faci. Vreau să reușești. Ai auzit, Morel ?

să 
li- 
de

ai

să ajungi

conferință 
aflăm la

vocea. Am- trecut 
n-o să bănuiască

(Va urma)

adunării, rămîn de multe ori la 
nivelul unor fraze de genul „bi
roul va trebui să ia cele mai 
potrivite măsuri", frază care, 
ori de cîte ori s-ar repeta, nu 
antrenează cu nimic organizația 
la activități cerute de membrii 
ei, pentru că tocmai capitolul 
hotărîrilor concrete este ocolit 
și nereținut. Degeaba discută a- 
tunci tinerii în adunări pro
bleme legate de producție ? De
geaba se referă ei la întrecerea 
„Tineretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen" expunîndu-și păre
rile bune sau rele despre felul 
cum s-a urmărit sau cum ar tre- 

* bui să se urmărească ? De dra
gul dezbaterilor dezbat ei posi
bilitățile organizației pentru or
ganizarea excursiilor, a serilor de 
dans pentru folosirea mai plă
cută și mai instructivă a timpu
lui liber ? Fără îndoială că ana
lize de dragul analizelor și dis
cuții de dragul discuțiilor nu 
există. întrunindu-se in adu
nare membrii organizației as
cultă și emit păreri asupra ac
tivității trecute cu gîndul la vi
itor ; expun puncte de vedere 
pentru ce anume trebuie să se 
facă de aici înainte. Sigur că de 
cele mai multe ori ei nu preci
zează : propunerea asta așa să 
fie prinsă în noul program de 
activitate. Dar discutîna despre 
un aspect sau altul implicit ci 
numesc și soluția, măsura con
cretă pe care o cred de cuviin
ță. Or, tocmai soluțiile propuse, 
măsurile întrevăzute de ei tre
buie reținute. Organizația își a- 
lege un birou condus de un se
cretar din atenția căruja nu tre
buie să scape respectarea prin
cipiilor democrației de organi
zație.

Din cele spuse pînă acum nu 
am vrea să se înțeleagă că fa
cem teorie pe marginea faptu
lui că, exact în momentul ter
minării adunărilor nu am găsit 
pe masa unor secretari progra
mele de activitate cu toate de
taliile. Așa cum de altfel am su
bliniat, în multe cazuri proiec
tul programului de activitate fă
cut după modele uneori greșit 
înțelese, doar ca să fie, este con
siderat și program. Nu i se mai 
adaugă nimic, nu se modifică 
nimic în el ca să nu mai amin-

AMOREZII
DE SEZON
(Urinare din pag. I) 

iar aventura prea-fericiților Io- 
zefina și Bogdan, afișată dezin
volt, cum se intimplă in marii® 
iubiri mari, nu\ poate trece ne
observată. Se fac pariuri, se co
mentează, un grup de glumeți 
(hai să le spunem așa ’) se a- 
pucă să facă pe detectivii, adu
nă în 2-3-4 zile probe „bune de 
dat foc la valiza oricui", 
propria afirmație a unuia
grup, mai apar și niște cunos- 
cuți mai vechi ai suspectaților, 

. niște colegi de cameră și, în 
sfirșit, se trimite cite o scrisoa
re la domiciliul fiecăruia dintre 
cei doi. Pariurile se înmulțesc, 

, miza crește : cine va sosi pri
mul — Timișoara sau Baia Ma
re ? — cum va reacționa unul, 
cum va riposta altul, cind, cum 
și unde va exploda bomba ?

E adevărat, pină la urmă so
sește cineva, dar numai unul : 
soția lui Bogdan P. Se convinge. 
Curios, dar nu ripostează in 
nici un fel. Pleacă așa cum a 
venit, în aceeași noapte, sin
gură, copleșită de zgomotul in
terior al edificiului care se 
dărimă.

Considerăm că e de prisos să 
mai expunem reacțiile unuia 
sau altuia dintre protagoniști 
sau dintre „spectatori", reacții 
la care semnatarul acestor rin
duri a avut, de altfel, prilejul 
să asiste. Desigur, se pot face 
comentarii din diverse unghiuri, 
in diverse tonalități și, firește, 
pe diverse tonuri, potrivite cu 
optica și convingerile morale 
ale fiecăruia. De astă dată, ne 
vom opri la Un alt aspect al 
problemei și anume, la opinia 
unora dintre cei care vin în 
stațiuni : pasămite, stațiunea ar 
fi un loc unde poți să ieși din 
limitele de comportare cu care 
i-ai obișnuit pe cei din jur, la 
serviciu ori în anturajul de 
prieteni, poți evada din obli
gațiile familiale, din cercul de 
obligații firești, impuse de sta
tutul nescris, dar consfințit de 
principii morale acceptate și 
deci cerute de societate. Stațiu
nea, în concepția acestei cate
gorii de oameni, tineri dar și 

. mai puțin tineri, ar fi un loc 
unde fi se poate permite orice, 
un loc unde nimeni nu-ți poate 
cere socoteală de ce faci, câ 
doar de asta te afli în concediu, 
iar concediul, se știe, nu du
rează un an. Tot la Baz- 
na, intr-una din seriile ve
rii trecute, a sosit tânărul ingi
ner Panait C., dintr-o mare în
treprindere bucureșteană. în- 
timplarea a făcut să-1 fi cu
noscut personal, cu prilejul cî- 
torva vizite în uzină : un tînăr 
serios, harnic, prețuit de șefi, 
respectat de colegi și subalterni 
pentru conduita lui, pentru e-

xemplara viață de familie, fn 
fine, pentru o mie $i una de 
calități. Iată, însă, că abia ajuns 
în stațiune, omul nostru începe 
să-și toace banii pe băuturică, 
în cantități care nu mai stimu
lează pofta de mîncare,. ci pof
ta de scandal. Vechea înfăți
șare a inginerului cade, e greu 
să-1 mai recunoști în ortul 
beat, cu torente de cuvinte gre
le pe buze, gata să ridice pum
nul și să dea. Acum, inginerul 
nu se află la serviciu, e în 
concediu, face ce vrea, n-are 
nimeni drept-ul să-1 tragă de 
mânecă ! Aici, in stațiune — 
oricare ar fi ea — omul meta
morfozat se crede la capătul 
pămîntului, ferit de ochii și 
de gura tovarășilor de muncă, 
ai familiei. Aici, probabil așa 
or fi cirezind asemenea oameni, 
aflați în... concediu, nu te vede 
nimeni,. deci n-ai de ce sau de 
cine să te ferești. Un om care 
nu știe să-și păstreze principiile, 
să și le cultive zi de zi, în orice 
situație s-ar afla, este, de fapt, 
un om fără principii, un om- 
surogat.

Atitudinea unor salariați sosiți 
în concediu se confundă, nu o 
dntă,; cu actele anti-sociale. La 
Sinaia, de pildă, numeroși ce
tățeni, tineri și vârstnici, se 
plîng de scandalurile care 
au loc în chiar incinta vi
lelor, d<=: bețiile nocturne, de a- 
costarea brutală a persoanelor 
neînsoțite, ..din dorința unei a- 
venturi ^de o oră, o zi sau o 
săptămînă. Pe litoral, organele 
de ordine au uneori de lucru, 
din aceleași motive. Unele „prea 
plăcute'4 aventuri de concediu, 
avînd la bază motivațiile ace
lorași pseudo-relaxări.......psiho-
fizice", cum binevoia să le nu
mească cinic un participant la 
ele, pe numele său Aristide Co
ban, de profesie tehnician den
tar (aflat de-acum în evidenta 
miliției) trec nu rareori și prin 
saloanele de spital. Mai poate 
fi oare vorba de relaxare ?

Desigur, după un asemenea 
concediu, consumat în liberta
tea mult rivnită a stațiunii de 
odihnă, departe de cunoseuți, 
rude și tovarăși de muncă, hu
liganii și amorezii „de sezon" se 
întorc in sînuj familiei, printre 
prieteni și colegi. Se întorc sa- 
tîsfăcuți de „relaxare".' rrrlțu- 
miți de Gi, gata să intr- 
nou. odată cu cuvintele de ' n 
găsit. în pielea mai veche. .. ■ 
163 de purtat". în urma ’ v 
personalul stațiunii (care. în r > 
noi fie vorba, cu titlu de glu
mă dar și cu un sîmbure de a- 
devăr,. ar trebui inclus la ca
tegoria de muncă grea) răsuflă 
ușurat, nregătindu-se, însă, să 
facă față acelorași „evadări din 
obișnuit* 4 ale altor „eroi", din- 
tr-o altă serie de... odihnă.
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• MIHAIL EMINESCU

„Cu umbre care nu sînt, »-a-ntunecat vederea 

Și v-a făcut să credeți că veți fi răsplătiți... 

Nu I Moartea cu viața a stins toata plăcerea — 

Cel ce in astă lume a dus numai durerea 

Nimic n*are dincolo, căci morți sint cei muriți".

„Religia - o frază de dinșii inventată 
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug, 
Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată, 
După ce-amar muncirăți mizeri viața toată, 
Ați mai purta osinda cu vita de la plug

OAMENI DE SEAMĂ DESPRE
• HOLBACH
„Deși morala pe care creștinismul o 

predică oamenilor este inutila și con
trară naturii, adepții lui se încumetă 
să afirme că fără religie nu poate sâ 
existe moralitate. Dar ce se numește 
moralitate in limbajul creștinilor ? Ru
găciune neincetatâ, frecventarea lăca
șurilor sfinte, pocăința, abținerea de la 
plăceri, o viață retrasă, de meditație. 
Ce foloase decurg pentru societate 
din asemenea practici care pot fi în
deplinite fără un pic de virtute ? Dacă 
o asemenea comportare duce de-a 
dreptul la cer, pentru pâmint ea este 
cu totul inutilă”.

• CONTA
„Cu progresul științelor pozitive, o- 

mul ajunge in timpurile din urmă la 
convingerea câ toate fenomenele 
produc conform unor legi fixe și ne
cesare. De aici încolo, omul nu __ Z
are nimica de temut sau de așteptat ... - a njc. une.

se

mai

de la voința liberă 
închipuite”.

• HELVETIUS
„...Toate religiile, 

fost pătrunse de un 
putut fi satisfăcut decit prin rîuri 
singe omenesc*.

• HERACLIT
„Lumea este unica, ea n-a fost_

cută de vreun zeu sau de vreun om,

fârâ excepție, 
fanatism care

au 
n-a 
de

fâ-

RELIGIE
ci a fost, este și va fi un foc veșnic 
viu, care se intețește după măsură și 
se stinge după măsură".

• EPICUR
„Este o prostie a cere de la zei ceea 

ce omul poate să-și procure singur”.
• GOETHE

„Nici chiar un glas cu adevărat ce
resc nu m-ar putea convinge că fe
meia zămislește fără bărbat, că morții 
pot învia”.

• ANATOLE FRANCE

„Religiile sint asemenea cameleo
nilor, care iși schimbă culoarea după 
mediul înconjurător”.

FLORICEL M„ elev, 
Constanța :

„Dragă tovarășe redac
tor, de la început simt 
nevoia să vă anunț că 
scrisoarea mea o să vă 
mire. (Iar eu, tot de la 
început, simt nevoia să 
precizez că am ajuns la 
o vîrstă cînd nimic nu 
mă mai miră, o.p.-i.). Vă 
așteptați, desigur, la măr
turisirea cuiva care are 
deziluzii în dragoste, dar 
nu-i așa. (Dacă nu-i — 
nu-i, nu pot forța impo
sibilul, o.p.-i). Deși am 
18 ani, nu mă preocupă 
„sexul slab" decit în mă
sura în care, plăcîndu-mi 

CURIERUL NOSTRU- DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

tot ce-i frumos, îmi plac 
și fetele frumoase (...).

Aveți răbdare să-mi as
cultați o lungă spoveda
nie ? Eu cred că nu. (Fa
cem pariu că te înșeli ? 
o.p.-i). Totuși eu o să în
cep cu începutul... Sint 
un copil al unor părinți 
pe care știu cum îi chea
mă, știu unde locuiesc, 
știu cum arată (dintr-o 
fotografie), dar nu-i pot 
numi părinți, fiindcă 
m-au dat de suflet încă 
de pe vremea cînd nu 
împlinisem un an. Sînt 
înfiat de doi oameni care 
mă iubesc și pe care îi 
iubesc, doi oameni plini 
de omenie și cărora le 
sînt recunoscător pentru 
tot ce-au făcut pentru 
mine. Și cîte n-au făcut 
pentru mine — deși sta
rea lor materială nu este 
dintre cele de invidiat 
(...). Acești părinți ai mei 
îmi satisfac toate gusturi
le, în limita posibilități
lor lor, dar îmi cer în 
schimb ceva care eu nu 
le pot da. Nu-i vorba de 
dragoste. Asta le-o dau 
din toată inima. Și nu-i 
vorba de recunoștință. 
Asta simt eu că trebuie 
să le-o dau. îmi cer ceva 
peste puterile mele. Îmi 
cer să fiu un bun... creș
tin ! Nu-i așa că rîdeți, 
tovarășe redactor ? Acum 
cîteva luni am găsit la 
rubrica pe care o semnați, 
un spiritual aforism al dv. 
care suna așa: „Eu aș 
crede tn Dumnezeu, dacă 
el s-ar strădui, măcar cît 
de cit să existe !**.  Nu 
vreau să vă flatez. Am 
arătat ziarul prietenilor 
(chiar și tov. diriginte, 
profesor de sport) și toți 
ne-am distrat. Pe margi
nea cuvintelor dv., am 

făcut cîtva timp bancuri. 
Eram chemați într-o du
minică la un cros. Știam 
că-i o chemare „de for
mă", că nu va veni ni
meni — și chiar n-a venit 
nimeni — și atunci tova
rășul diriginte a spus: 
„Poate că noi am fi par
ticipat la acest cros, dacă 
el s-ai fi străduit măcar 
cît de cit să existe!". Dar 
să nu divaghez și să mă 
întorc la părinții mei. 
Tata are 49 de ani, este 
absolvent de liceu și lu
crează ca diriginte de 
șantier. Mama are și ea 
liceul, dar e casnică. Se 
înțeleg bine, sînt gospo

dari, sînt oameni civili
zați (...), în dormitorul lor, 
deasupra patului au un 
tablou îngrozitor, cu o 
țigancă pe jumătate goa
lă, de care rid mereu și 
așteaptă ca o verișoară a 
mea să se mărite ca să 
scape de oribilitatea asta, 
făcînd-o cadou... au deci 
gust, cînd se strîmbă la 
televizor o cîntăreață, co
mentează în bătaie de joc, 
citesc cărți bune (ultima 
lectură a tatei a fost un 
roman de Thomas Mann) 
... dar ...dar. ...Eu am un 
pic de talent pentru lite
ratură. îmi place „jurna
lul" lui Eugen Barbu și 
țin și eu un jurnal. Pe 
una din pagini (a 72-a) 
am notat, contrazicînd un 
anume text: „Nu cred că 
religia își poate asuma 
cunoașterea binelui și rău
lui, pentru că nu cred că 
morala a fost dată de 
dumnezeu oamenilor* 1. Iar 
o să rîdeți, dar n-am ce 

Dacă o să-l poți convinge sau nu pe tatăl tău, ară- 
tîndu-i opinia mea, asta rămîne de văzut. Iți mulțu
mesc însă că mi te adresezi. Oricît aș vrea s-o fac pe 
modestul, mă bucură peste poate că un cuvînt al meu 
ar putea avea rolul de arbitru într-o problemă de a- 
cest fel. Din păcate însă (citește, te rog, „din fericire") 
n-am un punct de vedere personal, ci unul unanim ac
ceptat de către toți cei care, trăind azi și aici (sau azi, 
ca oameni de azi, oriunde pe pămînt) au făcut efor
tul de a înțelege niște adevăruri elementare. Morala, 
incontestabil, are o dată de naștere față de care religia 
merită să se aplece cu venerația nepotului în fața stră- 
străbunicului. Ea, deci, nu depinde principial de reli
gie. Geneza moralei constă în condițiile existenței so
ciale. Puțini oameni cu ceva știință de carte ar fi în 
stare să susțină astăzi că filozofia marxistă se înșeală 
afirmînd că conștiința socială reflectă -viața, ci nu invers, 
că existența socială reflectă conștiința. Așadar, înce
puturile moralei e logic să fie căutate în modul de viață 
al oamenilor. Religia a preluat morala pentru nevoile 
ei — și nu o dată (ba, ca să fim drepți : întotdeauna) 
aceste nevoi au servit tocmai interesului claselor domi
nante, adică unei „morale" care îi dorea pe unii în 
genunchi și pe alții cocoțați pe soclul statuilor. Dă-mi

să vă fac. Iată ce am scris 
eu mai departe: „Morala 
nu depinde de religie". 
Probabil nu-mi aparțin 
aceste cuvinte, vreau să 
spun că mi-au rămas m 
cap din altă lectură. (Da, 
ai dreptate. Ți-au rămas 
în cap din altă lectură. 
Un domn foarte bine in
format, pe numele său 
Feuerbach, zicea : „Mora
la și religia (...) sînt dia
metral opuse. Cine-1 iu
bește pe dumnezeu nu-1 
poate iubi pe om, el a 
pierdut înțelegerea ome
nescului ; dar și invers : 
cine-1 iubește pe om, și-l 
iubește într-adevăr, din 

toată inima, nu-1 mai poa
te iubi pe dumnezeu, nu 
mai poate lăsa ca sîngele 
omenesc fierbinte să se 
evaporeze zădamic în 
spațiul gol al unei infinite 
imaterialități și irealități", 
o.p.-i). Bine... (Dacă zici 
tu „bine", bine să fie! 
o.p.-i). Nu știți însă ce 
scandal am avut acasă! 
Găsindu-mi jurnalul, tata 
m-a făcut eretic, mama a 
plîns... Poate ați uitat: 
n-am decit 18 ani. Argu
mentele mele nu pot fi 
ale unui doctor în filozo
fie. Am încercat însă să 
spun ce mă pricep. Tata 
și-a susținut însă punctul 
său de vedere — și în cî- 
teva cuvinte acesta sună 
așa: „Religia a apărui 
înaintea moralei, ea a 
creat morala**  (...). N-ați 
vrea să vă exprimați o 
opinie în acest sens, o o- 
pinie care să i-o pot ară
ta și tatei și cu care să-l 
pot convinge

voie să-ți citez din studiul unui intelectual pe care îl 
iubesc și care m-ar bucura să mă socotească, dacă nu 
prieten, măcai admirator (mă refer la prof. Paul Po- 
pescu-Neveanu) : „...teologii susțin că morala fără re
ligie este imposibilă (...) Religia care, istoricește, se vede 
condamnată la dispariție, caută să se mențină prin pre
tenția de a dispune de monopolul moralei..."

Pentru un simplu dialog „De la om la om“, deocam
dată atît mi se pare suficient

„Stimate curier, mă nu
mesc Ilie B., sînt lăcătuș 
mecanic, lucrez la uzina 
bucureșteană (...), sînt u- 
tecist și am vîrsta de 24 
de ani, cu armata făcută. 
Am cunoscut în anul 1971 
o fată, absolventă a unei 
școli de operatori chimiști, 
lucrează la fabrica (...), 

are 20 de ani, este foarte 
frumoasă și foarte elegan
tă, îi place să danseze și 
să citească, este gospodi
nă și are un suflet foarte 
bun (...). Am vorbit noi ce 
am vorbit, am cîștigat 
chiar un concurs de dans 
care a fost televizat, 
ne-am plimbat, am fost la 
cinematograf și chiar la 
piesa „Preșul" de tovară
șul Băieșu, care are mult 
umor și se ocupă și de 
sport, am plecat amîndoi 
în concediu la Olănești și 
uite așa ne-a venit să 
stăm de vorbă despre vii
torul nostru, adică să ne 
căsătorim și noi, pentru 
că avem de toate, cîșți
găni bine și ne plăcem, 
ca să nu mai spun că a- 
tunci cînd vedeam un 
copil în cărucior, ne ui
tam la el și rîdeam și spu
neam că al nostru o să fie 
mai frumos. Pe data de 
26 octombrie, noi am fixat 
căsătoria la ofițerul stării 
civile și au venit — zău 
că nu exagerez — 50 
(cincizeci) de tovarăși de 
la mine de la servici și de 
la soția mea cam tot atî- 
ția în cap cu tovarășul 
director Stoian. Am ple
cat acasă la socrii mei, 
unde a fost o masă îm
belșugată și toți am rîs și 
ne-am bucurat, dar să ve
deți ce s-a întîmplat pa 
urmă, să tot fi fost ora 11 
(unsprezece) seara. Toți 
au plecat și eu am ră
mas singur cu soția mea, 
nu mai erau pe lingă noi 
decît socrii, și noi am 
vrut să mergem să ne 
culcăm, că eram obosiți 
și doream să ne culcăm 
fiind soț și sofiei Atunci 
socrul meu, domnul (...) 
din strada (...) mi-a spus 
că ce facem noi este un 

păcat, că dacă am fost la 
ofițerul stării civile este 
doar de ochii lumii și o 
adevărată căsătorie nu e 
acolo, ci la biserică. El a 
vorbit cu părintele (...) 
care o să vină mîine, și a 
cumpărat — socrul meu 
— și luminări și a vorbit 
și la fotograf ca să ne 
fotografiem cu luminările 
de o parte și de alta, și a 
vorbit și cu un dascăl 
pensionar care cere mai 
puțin, ca să vină să ne 
slujească fiindcă altfel 
căsătoria noastră nu are 
valabilitate. Ce vrem să 
vă spunem noi, tov. 
D.Pca să știți că e 
foarte important, noi 
vrem să vă spunem că ne 
vine să rîdem cînd auzim 
de luminări și de slujbă, 
pentru că noi sîntem alt
fel de tineri, nouă nu ne 
pasă de ce-o să se întîm- 
ple la biserică, deși la noi 
este deplină libertate re
ligioasă, fiecare poate să 
creadă în ce vrea, totul 
este să muncească cu spor 
pentru construirea so
cialismului. Dar dacă așa 
stau lucrurile, noi vă spu
nem că rîdem pe înfun
date, fiindcă noi nu cre
dem că ne iubim pentru 
că așa a vrut cineva „de

Iubită familie B., am citit scrisoarea voastră, dumi
nică, în pauza dintre setul al patrulea și al cincilea din
tre Năstase și Smith. Eram la televizor cu un foarte 
caustic dramaturg (nu-i dau numele, persoană însem
nată 1) și cu un regizor de la televiziune mult mai 
vîrstnic decît mine, dar, prin optimismul său, de o rară 
tinerețe. Amîndoi voiau să pună pariu cu mine că 
?;ravul jucător american va cîștiga. N-am acceptat. Nu 
iindcă îmi era că voi pierde. Le-am citit scrisoarea 

voastră și le-am spus : „Nu pun pariu, pentru că nu 
suport să fiu fericit de două ori în aceeași zi. E prea 
mult. Eu știu că va cîștiga Ilie, dar e prea frumos să 
cîștig de două ori. Zău, nu va mint. Cîștigasem imens 
cițindu-vă. Mă bucuram ca un copil. Și copiii știu că 
nu pot pierde...

ANASTAS C. Timișoa-
ra : „...da, am 31 de ani, 
am o profesie mult mai 
frumoasă decît a dv. (Nu 
vă supărați că glumesc!). 
(Nu mă supăr nici dacă 
vorbești serios, o.p.-i), 
sînt bio-geolog și... și am 
probleme. Toată vara, a- 
dică din aprilie și pînă la 
sfîrșitul lui octombrie 
(Cam lungă vară, o.p.-i) 
bat munții. După cîte îmi 
dau seama, dv. sînteți un 
sedentar. Aș jura că n-ați 
urcat nici pînă la cota 
1 400 l (Juri strîmb, dar 
asta-i altă poveste o.p.-i) 
(...) Pe undeva, mai jos de 

L-am văzut. E superb. Reprezintă cea mai formida
bilă propagandă în spiritul ateismului din cîte mi-a fost 
dat să văd în viață. Te rog nu milita împotriva scoaterii 
lui. Chagall ar da milioane să-l aibă. întreaga artă a ge
niului de la Vitebsk n-a izbutit încă să realizeze un 
blamat biblic cu trei picioare, cu burtă roșie și cu cap 
de cocoș care, în iad, și într-un cazan cu smoală, poate 
spune atît de simplu : „ocoliți-mă prin dreapta I"

Pe sîmbăta viitoare 1

sus", noi ne-am cunoscut 
și ne-am legat să devenim 
oameni de nădejde, 
n-avem nevoie nici de 
popă, nici de dascăl, nici 
de luminări. Această scri
soare v-o scriu eu și cu 
soția mea, ea ride de ce 
o să spuneți dv., și rid și 
eu, pentru că nu știți ce 
s-a întîmplat mai depar
te. Era duminică, pe la 
ora 11 cînd trebuia să 
mergem la biserică și so
crul meu punea flori la 
luminări, cînd noi am 
șters-o de acasă și am 
plecat la cinematograf, 
unde am văzut, la „Tim- 
Puri noi", cîteva filme și 
rîdeam tot timpul, deși 
un film era foarte serios, 
era despre ceva cu chi
rurgie. Pe urmă am fost 
în Oișmigiu, la restauran
tul „Monte Carlo", am 
consumat ceva și tot tim
pul rîdeam. și ospătarul a 
vrut să știe ce e cu noi. 
și noi l-am spus, iar el 
ne-a oferit „din partea 
trustului", gratis, cîte 50 
(cincizeci) coniac.

Vă rugăm să ne iertați 
greșelile de gramatică, 
deoarece vă scrim această 
scrisoare ca să vă distrați 
și dv. care știm că aveți 
multe necazuri cu alți ti
neri.

P.S. : O să găsiți în nlic 
o frunză roșie cu galben 
pe care am luat-o din 
Cișmigiu, ca să vedeți dv. 
că sîntem fericiți.

Noi urăm tuturor tine
rilor multă sănătate și dv. 
la fel, de asemenea urăm' 
tuturor tinerilor să fie 
deștepți**.

pădurea Cocorei, mai la 
dreapta de Padina, este 
un schit. Dacă nu v-ar fi 
lene să urcați — și apoi 
să coborîți — ați vedea, 
la cinci metri de intrarea 
în peștera Ialomicioarei, 
(Vă înșelați, sînt ceva mai 
mulți metri, o.p.-i) un 
schit care are pe peretele 
dinspre Vest un desen 
apocaliptic. E o imagine 
a iadului, care întrece 
glumele dv. de la această 
rubrică. N-am talent să 
vi-l descriu (...). Ce-ar fi 
să faceți efortul de a veni 
„în carne și oase" să-l 
vedeți



T
răind in epoca unei revoluții știin
țifice de o intensitate și de o ma
niera nemaicunoscute încâ în isto
rie, sîntem martorii unor fundamen
tale prefaceri în cele mai variate 
tcrîmuri ale cunoașterii. Ritmurile 
tot mai spectaculoase ale existenței noastre - 

datorate îndeosebi noilor descoperiri din fizica 
și cibernetica, astronomie și biologie etc. — do
vedesc o inepuizabila capacitate de regenerare 
a gindirii umane. Astăzi, cînd milioane de oa
meni privesc în aceeași clipa la televizor lansarea 
sau amerizarea navelor cosmice, cînd informa
țiile înconjoară globul cu viteza luminii — omul 
este in stare sâ rupă definitiv valul ignoranței, 
să-și descătușeze gindirea, să stăpineascâ pre
zentul și să prevadă prin mijlocirea științei, 
viitorul.

De-a lungul vremurilor, oricît de mari, de pu
ternice și de înfricoșătoare erau forțele întune
cate care se ridicau împotriva omului, gindirea
a triumfat ; minți luminate, 
savanți care tindeau să înțe
leagă toate mișcările Univer
sului, au trecut cu bărbăție și 
înțelepciune peste toate o- 
preliștile și silniciile pentru a 
spune adevărul științific. Și 
chiar dacă multe dintre a- 
ceste adevăruri au avut ne
voie de secole sau milenii 
pentru a învinge, în cele din 
ajuns bunuri ale oamenilor.

Dar adevăruri care altădată 
secole sau de milenii pentru 
meni, cunosc astăzi, în epoca noastră, triumful 
în numai cîteva decenii sau in numai cîțiva ani. 
De multe ori și mai repede. Omul epocii noas
tre - aflat sub directa influență a revoluției so
ciale și revoluției științifice contemporane - 
transformă gindirea într-o puternică forță de 
redresare și progres. El este în prezent capabil 
să recupereze secole întregi pierdute, să îmblîn- 
zească forțele naturii, să înfrunte oprimarea mo
rală și represiunile fizice, să ajungă la nebă
nuite profunzimi ale cunoașterii.

Trăim în secolul XX — într-o lume în care se 
afirmă puternic tinerii : munca lor, concepțiile 
lor, aspirațiile lor se resimt pregnant în toate 
sferele vieții sociale. Ei cresc și se formează 
într-un moment în care, datorită dezvoltării teh
nicii și a științei, omul își subordonează tot mai 
mult natura, o modifică în raport de trebuințele 
sale. Și totuși, se mai păstrează încă depen
dența omului de natură ; n-au fost învinse încă 
definitiv calamitățile naturale, nu au fost încă 
descoperite toate mijloacele științifice și tehnice 
pentru ca omul să domine în totalitate natura. 
Intr-un moment în care omenirea a declanșat 
revoluția socialistă, trecînd la transformarea ra
dicală a relațiilor social-economice. Și totuși, 
desființarea relațiilor de exploatare și asuprire 
socială nu s-a generalizat, aceasta presupunînd 
un proces îndelungat de dezvoltare a societății 
omenești. Dar omul epocii științifice înțelege 
tot mai mult că nici o forță divină nu-1 poate 
ajuta să interpreteze și să transforme lumea, că 
ajungind la cunoașterea structurii materiei și 
legilor universului, el devine independent și pu
ternic.

in acest climat se formează generația tînără 
contemporană. Tinerii de azi — îndeosebi în so
cietatea noastră socialistă — au un larg acces 
la cultură, la cunoașterea științifică. Este .firesc, 
de aceea, ca ei, în primul rînd să nu se lase 
subjugați de ignoranță, să contribuie activ, cu 
pasiune și competență, la promovarea noului, 
la progres și civilizație.

![ Formarea unei concepții înaintate despre viață nu se poate J» 
]! realiza fără cunoașterea cuceririlor științei, incepind cu
![ apariția vieții pe pămint, întregul proces de formare a ![ 
J omului, de dezvoltare a societății și a diferitelor concepții ][ 
<[ filozofice și terminind cu noile descoperiri ![
]! ale științei moderne. ]!

‘ NICOLAE CEAUȘESCU

OMUL EPOCII ȘTIINȚIFICE
urmă ele tot au

aveau nevoie de 
a ajunge la oa-
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• ÎNTREBĂRI POSIBILE

COMUNISM 
SI RELIGIE
7
Ateismul — ca atiudine rațională în fața 

lumii și vieții — este poate tot atît de vechi 
ca și primele manifestări ale concepțiilor re
ligioase. Dintotdeauna rațiunea a coexistat 
cu sentimentul și cu judecata preconcepută. 
Numai că perioade istorice îndelungate ea 
a fost pusă Ia stîlpul ereziei pentru a nu 
sparge echilibrul unei dominații de clasă 
confortabile. Dar azi, în epoca socialismului 
și a ofensivei științifice ? Fără îndoială, ni
meni nu mai este ars pe rug sau persecutat 
de instituții sociale specializate pentru fap
tul de a îndrăzni să cugete dincolo de limi
tele unei dogme religioase. Dimpotrivă, aco
lo unde clasa muncitoare s-a instalat la pu
tere, ateismul a devenit o politică de stat. 
Urmează, oare, că religia va dispare de la 
sine ? S-au lichidat toate cauzele care au ge
nerat apariția ei ? Și, cum poate educația să 
asigure dispariția oricărei mentalități reli
gioase — a conștiinței de rob în fața lumii ?

Referindu-ne la societatea noastră se poa
te demonstra că există posibilitățile de a 
depăși concepția religioasă la nivelul societă
ții globale. Oricine își poate da seama că 
izvoarele politicii partidului nostru, a con
cepției sale despre evoluția societății sint 
esențialmente străine oricăror mistificări ale 
realității. Dar la nivelul indivizilor eonereți ?

Nu se poate vorbi despre un reflex auto
mat al conștiinței individuale. Influența re
ligiei nu a încetat cu desăvirșire (se știe că 
biserica in țara noastră este recunoscută ofi
cial și își are o existență proprie). Oamenii 
încă mai suferă eșecuri pe care, singuri, nu 
le pot explica dat fiind nivelul încă diferen
țiat de cunoștințe. Societatea nu are, deo
camdată, posibilitățile să intervină întotdeau
na la timp și eficace in momentele dificile 
ale vieții individuale pentru a preîntâmpina 
resemnarea și invoearea unor forțe suprana
turale. Influența unor familii și a mediilor 
religioase de tradiție nu a încetat.

Dacă putem înțelege de ce bunicii noștri 
sînț credincioși, ne apar de neînțeles as
tăzi, la unii tineri, asemenea tendințe religi
oase. Educația lor ateistă se cere însă a fi 
făcută eu mult tact, cu multă pricepere. A 
impune prin forța instituțiilor sociale con
cepția materialist-dialectică asupra lumii și 
vieții — atee și rațională prin însăși esența 
ei — înseamnă a împrumuta vechile mijloa
ce folosite de religie de-a lungul istoriei îm
potriva adversarilor ei — ateii ! Or, limita
rea libertății de conștiință, teroarea psiho
logică sînt străine de esența socialismului. 
Dar concepția noastră este în opoziție totală 
cu orice reprezentare religioasă — o concilie
re ideologică este imposibilă.

Pe acest plan lupta împotriva oricăror ma
nifestări religioase este hotărîtă și refuză 
orice compromis. Dar ca orice luptă pe pla
nul conștiinței, este îndelungată și complexă, 
în viața practică și în lupta politică colabo
rarea nu este apriori exclusă In țara noas
tră instituțiile bisericești nu sint ostile poli
ticii partidului nostru, efortului creator al 
poporului. Dealtfel, în întreaga lume, diverse 
organizații comuniste și muncitorești se în
tâlnesc pe planul revendicărilor politice cu 
tendințe progresiste ale unor adepți ai miș
cărilor religioase. Unei dogme nu-i opunem 
altă dogmă. Dar comunismului îi sînt străine 
credința în forțe supranaturale, implorarea 
divinității, teama și neputința. El este o miș
care de emancaparc deplină și definitivă a 
omului prin propriile Iui forțe cure presupu
ne angajarea și responsabilitatea plenară a 
omului aici și acum. Această mișcare abso
lut inedită in istoria umanității își propune 
deci să elibereze treptat omul de toate chin
gile naturale și sociale care îl împiedică să 
sc realizeze total prin : dezvoltarea maximă 
a mijloacelor materiale de acțiune asupra 
naturii și societății ; lărgirea crescîndă a 
ofertei sociale pentru posibilitățile inepuiza
bile de care omul dispune.

Adevărata bogăție spirituală a omului, spu
nea odată Marx, este aceeași cu relațiile sale 
reale. Cu cît omul reușește, deci, să avanse
ze în cunoașterea lumii înconjurătoare și în 
extinderea legăturii cu ceilalți oameni, cu 
natura, cu societatea, cu atît spiritul său 
se întregește, cu atît capacitatea sa de a în
țelege se împlinește, eu atît propria-i lume 
de idei și sentimente devine mai profundă 
și mai cuprinzătoare. Nu poți înțelege ceea ce 
cunoștințele tale, experiența proprie îți in
terzic prin faptul că se mărginesc la o lume 
nesemnificativă și rudimentară. De aceea în
treaga orientare a politicii partidului nostru 
este marcată de necesitatea creării și dezvol
tării posibilităților de afirmare multilaterală 
a persoanei umane — realizare direct pro
porțională cu capacitatea de acțiune con
știentă a fiecărui membru al societății.

NICOLAE LOTREANU

SĂ NE TEMEM DE ECLIPSE?
Intr-o străveche poezie egip

teană închinată astrului zilei, se 
spune: „Cind tu răsări, viață 
prind oamenii / Și-n chiot izbuc
nește lumea". Pieirea Soarelui 
nu putea deci să însemne pen
tru oameni altceva decît moar
tea, sfîrșitul vieții pe Pămînt. 
De la chinezi a rămas cea mai 
veche notare a unei eclipse so
lare pe care o cunoaște omeni
rea, eclipsă observată acum 
4100 de ani. Thales din Milet 
este însă cel dinții care a găsit 
explicația eclipselor. Tot el a 
anunțat eclipsa de Soare ce a 
avut loc la 585 î.e.n., eclipsă 
rămasă celebră prin faptul că a 
pus capăt războaielor dintre 
greci și perși.

O veche superstiție româneas
că considera că Ui cazul eclipse
lor, „dihăniUe de vtrcolaci se

Cad pietre din cer?
într-o noapte senină, un om 

cu privirea ageră poate vedea 
vreo 3 000 de stele. Dacă Pă- 
mintul ar deveni străveziu și 
am putea zări nu numai ceea ce 
este deasupra capului, ci și 
ceea ce se află dedesubtul pi
cioarelor noastre, am observa 
încă vreo 3 000 ; deci, în total, 
se văd cu ochiul liber (fără bi
nocluri sau lunete) cam 6 000 
de aștri.

O credință destul de răspîn- 
dită pe vremuri la noi era a- 
ccea că fiecare om are o „stea 
a norocului" care „se aprinde" 
odată cu nașterea lui și „cade" 
atunci cind moare. în minunata 
noastră poezie populară „Mio
rița", ciobănașul, care își simte 
moartea aproape, cere oiței sale 
preferate să spună celorlalte : 
..Că m-am însurat / Cu-o mîn- 
dră crăiasă, / A lumii mireasă; 
/ Că la nunta mea / A căzut o 
stea"...

Dar numărul oamenilor care 
mor intr-o singură noapte este 
cu mult mai mare decît al tu
turor aștrilor vizibili cu ochii

IN ROBII MODEI ?
întâlnim uneori tineri cu cru

ciulițe la git. Nu sînt frecvente 
asemenea manifestări, totuși ele 
ne surprind. Ce îi determină 
pe acești tineri să arboreze în
semnele exterioare ale unei 
concepții despre lume de a că
rei desuetitudine marea noastră 
maioritate ne convingem încă 
de la o vîrstă fragedă ?

Este vorba despre preluarea 
mecanică, formală a unei mode 
care înregistrează. în ultima 
vremp. un oarecare ..succes de 
public" în riadul unor tineri 
din tarile capitaliste.

Fără îndoială că nu numai 

apucă de rod din Soare și din 
Lună, pentru a ne face rău 
nouă". Observațiile astronomi
lor au dus insă la o primă vic
torie, de imensă însemnătate, a 
înțelepciunii omului: stabilirea 
faptului că eclipsele se repetă 
eu regularitate, eclipse de ace
lași fel revenind o dată la 18 ani 
și 11 zile (ceea ce corespunde cu 
223 de rotații ale Lunii în jurul 
Pământului). De atunci și-au dat 
seama că este vorbo de un feno
men natural, firesc. Mulți s-au 
convins de faptul că eclipsele nu 
reprezintă nicidecum ..semne" 
ale divinității nemulțumite de 
purtarea muritorilor.

Eclipsele de Soare și de Lună 
sint prevăzute astăzi cu precizie 
uimitoare. Se poate ști ziua, ora 
și minutul la care încep. Cunos
când legile obiective după care 

liberi pe firmament, și totuși 
•talele nu dispar de pe bolta 
cerească, iar noi vedem că în
fățișarea constelațiilor rămine 
neschimbată, de la o zi La alta.

Știința a dovedit că nu poate 
C vorba de stele căzătoare. 
Ceea ce numim astfel, nu sînt 
decît niște meteoriți. Ca și pla
netele, cometele și asteroizii, 
meteoriții fac parte din marea 
familie a Soarelui. Meteoriții 
sînt niște „microplanete" infime 
în comparație cu planetele, dar 
care ca și acestea dau ocol Soa
relui, pe orbita destul de bine 
cunoscute.

Viteza cu care meteoriții 
străbat spațiul cosmic poate a- 
tinge 72 km/sec. Pe măsură ce 
pătrund in atmosferă, viteza 
scade datorită frecării cu aerul. 
Totodată, meteoriții se înfier- 
bîntă pină la mii de grade, se 
aprind, devin luminoși. în acele 
momente, de pe Pămînt se văd 
„stelele căzătoare". Cele mai 
multe dintre pietrele meteori- 
tice, mai ales, cele mici, se pre
fac la 130—60 de kilometri dea

datorită tradițiilor religioase, 
atît de puternic încurajate și 
sprijinite, ci, in special, dato
rită modei : in Occident crești
nismul este în prezent ,,en vo
gue". Cruciulița este numai 
unul dintre aspectele exterioare 
ale acestei mode. Tricourile cu 
inscripții sau citate religioase, 
iconițele, saluturile si „binecu- 
vîntările frătesti" sint altele.

Recrudescența fenomenului 
religios in rîndul multor tineri 
din Occident este însă și o reac
ție. O reacție la decrepitudinea 
morală a societății capitaliste 
contemporane, o reacție la 

de cur" eclipsele, oamenii le pot 
prevedea cu foarte mult timp 
înainte. Se știe, de exemplu, că 
în țara noastră, la 11 august 
1999 va avea loc o eclipsă tota
lă de Soare. De asemenea, știm 
de pe acum că în anul 2126 lo
cuitorii orașului Moscova vor 
vedea o eclipsă totală de Soare. 
De menționat că la 15 februarie 
1961, eclipsa totală de Soare ce 
a putut fi observată în țara 
noastră a fost prevăzută în 
București pentru ora 9,53 mi
nute și 7 secunde și că va dura 
două minute și două secunde. 
După eclipsă s-a putut constata 
că nu a existat nici o abatere de 
la ora prevăzută. Timp de peste 
două minute Luna s-a aflat a- 
tunci între Pămînt și Soare, ast
fel îneît umbra și penumbra ei 
au căzut pe suprafața Terrei. 
Discul Soarelui a fost văzut 
complet întunecat. In locurile 
unde a căzut penumbra, oame
nii au asistat la o eclipsă par
țială. Ei au observat, în mo
mentul de culme al fenomenu
lui, ca din discul Soarelui a ră
mas o seceră subțire, luminoasă. 
Mărimea umbrei și a penumbrei 
depinde de depărtarea Lunii 
față de Pămînt și față de Soare, 
depărtare care se schimbă in
tr-un anumit fel cunoscut și care 
se datorează mișcărilor de revo
luție a Lunii și a Pămîntului.

Cercetarea eclipselor prezintă 
o importanță deosebită. Atunci 
se poate studia mai ușor atmos
fera solară, greu vizibilă altă
dată. Fenomene meteorologice 
ca mișcarea vântului, formarea 
norilor etc., polarizează atenția 
specialiștilor în timpul eclipselor. 
Undele radio, magnetismul te
restru, mișcările scoarței sint, de 
asemenea, fenomene a căror stu
diere se poate face cu o mai 
mare eficiență m cele citeva 
minute de eclipsa.

I. VOICULESCU

supra Pămîntului in gaze și 
pulberi care se risipesc și se 
amestecă cu aerul atmosferei.

Compuși din magneziu, siliciu, 
nichel, sulf, cobalt, fier, oxigen, 
calciu etc. meteoriții prezintă o 
valoare științifică deosebită. Stu
diul lor permite cunoașterea 
mai profundă a compoziției ma
teriale a Universului, determi
narea cit mai exactă a modu
lui de transformare a materiei 
în imensa natură.

I. V. ARGEȘANU

..sex-revolutien“. la apariția co
munelor de tristă reputație ..tip 
Manson", la proliferarea consu
mului de droguri. Părinți cu o 
concepție ateistă sau chiar atei 
militanți privesc cu îngăduință 
sau chiar încurajează manifes
tările rel igioase ale eonii lor lor. 
Este preferabilă preluarea unei 
asemenea mode, susțin ei. care 
oricum, odată cu maturizarea 
intelectuală va Ii nărăsită.

Naivitatea si formalismul 
unor asemenea manifestări sînt 
evidente. ..Fenomenul Jesus“, 
ca si alte mode religioaso mult 
mai exotice — -de la cultul Ma- 
cumba oină la cel al lui Budha 
— reprezintă totodată unul 
dintre aspectele încercărilor de 
diversiune ideologică, de depo- 
litizare. a căror victimă este 
tineretul din țările capitaliste.

P. JUNIE



• MARI ERETICI

Istoria relațiilor dintre știință și religie es'e fără îndoială 
și istoria retragerii neîncetate a fanteziilor religioase 
din fața adevărului științific. Dar religia n-a cedat fără 

luptă nici o poziție. Slujitorii bisericii au căutat să discredi
teze, să dezmintă sau chiar să-și asimileze de pe pozițiile lor 
orice nouă descoperire mare care afecta dogmele religioase. 

împotriva oamenilor de știință au fost folosite torturile și ru
gurile. Cu toate acestea, adevărul a învins. înt/e martirii care, 
pentru ca rațiunea să triumfe, au înfruntat teroarea inchizi
ției, Copernic, Bruno și Galilei au rămas în conștiința lumii nu 
numai ca descoperitori ai unora dintre cele mai importante 
legi ale naturii, ci și ca adevărați eroi ai umanităț'i.

Nicolaus Copernic [1473-1543]
Dovedind netemeinicia con

cepției geocentrice a lui Pto- 
lomeu (care așeza Pămîntul 
nemișcat în centrul universu
lui), Nicolaus Copernic a pro
dus o spărtură iremediabilă în 
mentalitatea evului mediu. în 
lucrarea „Despre mișcările de 
revoluție ale sferelor cerești", 
el demonstreză că Pămîntul 
nu este în centrul Universului, 
ci doar una dintre planetele 
care se rotesc în jurul Soare
lui. Teoria lui Copernic a fost, 
după cum arăta Engels în Dia
lectica naturii, „actul revolu
ționar prin care Studiul natu
rii și-a proclamai indepen
denta".

Se poate spune că tot ce au 
înfăptuit pînă în zilele noastre 
astronomii, are în mare parte 
la bază concepțiile lui Coper
nic. Zborul omului în spațiul 
cosmic nu af fi fost posibil de 
pe platforma îngustă și statică 
a concepției geoeentrice, zăvor 
al Universului.

Inițiind ampla mișcare de 
eliberare a științei de dogmă, 
Copernic a dat o greci lovitură 
teologiei. Motiv pentru care 
biserica a pornit o luptă în
verșunată împotriva cosmolo

Giordano Bruno [1548-1600]
In condițiile cînd biserica 

veghea ca sufletele oamenilor 
să nu fie întinate de ginduri 
eretice care să le slăbească 
credința în atotputernicia ce
lui de sus, Giordano Bruno a- 
pără cu pasiune și curaj teo
ria științifică a lui Cbpernic. 
Cartea „Cina din postul mare*  
este prima lucrare în care 
Universul apare descris ca 
ceva nesfîrșit, cu o infinitate 
de lumi. Bruno afirmă și ar
gumentează că nici Pămîntul, 
nici Soarele, nici vreo stea nu 
poate fi situată în centrul Uni
versului, pentru simplul motiv 
că nu există un asemenea 
centru. Un motiv „simplu" dar 
care a învins nu tot atît de 
simplu.

Lui Bruno îi aparține ideea 
genială că Soarele, la rîndul 
lui, nu rămîne imobil în ra
port cu celelalte sisteme „so

giei coperniciene. învățătura 
lui Copernic a fost interzisă 
ea o abatere evidentă de la 
dogmele infailibile ale biseri
cii. Numai faptul că lucrarea 
s-a publicat cu foarte puțin 
timp înainte de moartea sa 
(cartea a apărut în 1543), l-a 
salvat pe Copernic de „cerce
tarea riguroasă" a inchiziției 
— teoria copemieiană fiind 

lare". O idee pe cit de reală 
pe atît de îndrăzneață. Orice 
îndrăzneală, curajul, se plătea 
însă scump pe vremea aceea. 
Giordano Bruno plătește mai 
întîi cu libertatea, iar apoi cu 
viața îndrăzneala de a contra
zice învățăturile religioase. 
Prinzîndu-1, inchiziția din Ita

totuși condamnata ca eretică 
de către „Sfintui Oficiu al in
chiziției". Interdicția asupra 
învățăturii lui Copernic a ră
mas în vigoare timp de peste 
200 de ani. Ea a fost anulată 
abia în 1882, cînd adevărul 
despre sistemul lumii desco
perit de economistul, medicul 
și omul de stat polonez, fusese 
de mult și definitiv stabilit 

lia îl condamnă la excomuni
care și la „predare în mîinile 
autorităților lumești pentru o 
pedeapsă cît se poate de blin
da, fără vărsare de sînge..." 
Această blîndă pedeapsă, fără 
vărsare de sînge a fost arde
rea pe rug.

Galileo Galilei
[1564-1642]

Și totuși se mișcă ! Sînt cu
vinte atribuite marelui savant 
Galileo Galilei, cuvinte ce au 
devenit cu timpul, simbolul a- 
părării adevărului. Pentru în
drăzneala de a spune oameni
lor că Pămîntul nu stă fix, ci 
se învîrtește în jurul Soarelui, 
la 22 iunie 1633, înaltul Tri
bunal al sfintei inchiziții, pro
nunța sentința de condamnare 
la închisoare, a lui Galileo 
Galilei : „...Acest sfint oficiu 
te condamnă la închisoare și 
îți impune drept pocăință ca 
timp de trei ani să spui o dată 
pe săptămînă cei șapte psalmi 
de pocăință". Cu toate că-1 
condamnă la închisoare pe o- 
mul care spunea că „Adevărul 
este un fiu al timpului", trei 
dintre cei 10 cardinali care 
l-au judecat pe Galilei, nu au 
avut curajul să semneze sen
tința. Nici papa, deși a provo
cat această judecată și a ac
ceptat ca sentința să fie pusă 
în execuție, nu a ratificat-o cu 
semnătura proprie.

Galileo Galilei a studiat pe 
baze științifice teoria helio
centrică. Dorința de a de
monstra afirmațiile nu numai 
teoretic ci și practic îl deter
mină să construiască un 
instrument măritor (luneta). 
Știa că astfel va putea privi 
cerul și se va convinge, pen
tru a-i convinge și pe alții de 
realitatea alcătuirii — natu

rale, nu divine — a acestuia. 
Prin luneta sa, Galilei vede 
cosmosul așa cum l-a descris 
Copernic. Observațiile și stu
diile, în mare majoritate va
labile și astăzi, sînLoublicaU 
în celebra lucrare Tj^i^logul 
despre cele două sisteme prin
cipale ale lumii ptolomeic și 
copernician", tipărită în 1632 
la Florența. Cartea trebuia — 
după mărturisirile autorului— 
să arate lumii „la ce grad a 
ajuais știința italiană". Apari
ția ei stîmește un entuziasm 
de nedescris, Galilei primind 
din toată lumea nenumărate 
scrisori și dovezi de admirație.

Opera lui Galilei se răspîn 
dește fulgerător în toată 
Europa. Dar tot atît de fulge
rător, iezuiții și adepții sco
lasticii pregătesc acțiunea de 
defăimare a lucrării și de pe
depsire a autorului. în sentin 
ța de condamnare a lui Gali 
lei se spunea : „...Și, pentru ca 
această gravă și periculoasă 
eroare să nu rămînă nepedep
sită' și să fie un exemplu pen
tru alții în viitor, ordonăm să 
fie interzisă publicarea cărții 
Dialogurilor lui Galileo Gab
iei". In zadar s-a străduit însă 
inchiziția catolică să țină Pă
mîntul nemișcat. Știința a do
vedit că globul terestru s- 
mișcă. E pur si muoVe !

IOAN VOICE

MARIN PREDA:

„Mama silabisea greu o carte, atît cit putuse 
să prindă de la mine. într-o zi insă, în curte, inc
inte să plec, o vad că vine spre mine, lingă 
cai, cu una cu scoarțele negre și moi și cu o 
cruce galbenă pe ea. Tocmai încălicasem și mă 
uitam la mama de sus. „Ce e, mamă ?" Mi-a 
întins-o și mi-a spus cu o rugăminte în care cm 
simțit că i se adună in gît toată duioșia de core 
era în stare, amestecată cu presentimentul că 
dacă n-o resping o să se simtă de mii de ori 
fericită că eram copilul ei : „la-o, maică, și 
citește-o !“ Mama nu era o femeie blîndă. Se 
stăpînea cu greu ca credința ei tîrzie in Cristos 
să nu devină agresivă. Cu mine însă glasul i se 
înmuia. Se gîndeo pesemne că dacă -de mic voi 
descoperi adevărul din acea carte, viața mea nu 
va merge pe drumurile întunecate pe care mer
sese (cum credea ea) a ei, in tinerețe. „Bine, 
mamă, i-am răspuns eu. Dă-o-ncoace P Și pe 
miriște. în timp ce caii împiedicați pășteau prin 
preajma mea, am început să citesc cartea aceea. 
Am găsit in ea, cu surprindere, aceeași violență, 
pe care o cunoșteam din mica mec vioță. Era 
însă mulî moi sîngeroosă, și extinsă la un popor 
întreg, in numele lui Dumnezeu. In citeva săp- 
tămîni mi-am pierdut credințe pe core otit fami
lia, cît și biserica unde mă ducea școala mi-o 
insuflose ca un lucru firesc, oșo cum exista soare 
și copaci. Stăteam cu fața in sus și nu-mi re
veneam din puternicul șoc pe core mi-l provo- 

cose istoria plina de cruzimi o Poporului ales. 
Nu-mi luam gîndul de la un ofițer care fusese 
ucis de oi săi fiindcă salvase de la unul din nu
meroasele lor măceluri o tînără femeie cu copilul 
ei. Toate simbolurile pe care le ghiceam în spa
tele acestor crunte istorii, simboluri înalte, de 
expansiune a unei idei mari, a Dumnezeului 
unic, se stingeau în vărsările de sînge care 
trebuiau sâ le-o impună celor care nu credeau 
in El... Intru tirziu, cînd a apărut apoi un om

Fragment din romanul 
„MARELE SINGURATIC"

simplu și luminos, cu totul diferit de ei, și care 
cerea aruncarea săbiei și a trufiei și piecaiea 
cu umilință o frunții in fața violenței ca o ex
presie a credinței adevărate și a mîntuirii, nu 
m-am mai mirat că l-ou răstignit repede pe 
cruce. Dar nu înainte ca el să-și facă numele și 
parabolele sale cunoscute unui număr oarecare 
de oameni, care au avut grijă să ie păstreze și 
cu ajutorul lor să întemeieze apoi o nouă reli
gie... Hm ! Parabole, așadar... Că a ieșit intr-o 
zi un semănător să-și semene sămința sa și una 
a căzut așa și pe dincolo, pe pămînt sterp, și 
n-a prins rod, și alta au mincat-o păsările, și 
cita in cefe din urină a căzut pe pa mint roditor 
și o prins rod !... Că un stăpin de vie a anga- 

jot, la diferite ore ale zilei, muncitori și că la 
plată le-a dot k> toți o simbrie ca și cind ar fi 
venit toți de dimineață, asta vrînd să însemne 
că n-cre importanță cînd vii spre o idee și 
spre o credință și că cei dinții pot fi cei din 
urmă și cei din urmă cei din-tîi, excepțional gin- 
dit... Stăteam zile întregi pe spate, cu ochii spre 
cerul care din pricina tensiunii simțirii mele îmi 
părea veșnic albastru sau veșnic acoperit de 
grămezi de nori, uitind de trecerea clipelor și de 
apropierea nopților, simțind cum nu puterea pă
mîntului urcă în mine și mă îmbată ci puterea 
gîndirii mele plutește biruitoare pe deasupra 
pămîntului... Așadar parabole ? Voi inventa eu 
oițele, care să recucerească din nou lumea, să 
schimbe această omenire care e sălbatică și 
murdară fără să fie măcar călăuzită, asemeni 
vechiului Israel, de o Idee... Și am rnchis, sim
țind că imi ajunge, Vechea Carte. Faptele Apos
tolilor m-au plictisit, scrisorile lor către Efeseni, 
prea bătrinești în înțelepciunea lor de imitație, 
iar Apocalipsul Sfîntului loan Teologul mi s-a 
părut o sperietoare pentru babe... Do, voi înte
meia o nouă religie, care sâ țină seama de «ar
tele oarbe care pun nu o dată stăpinire pe om, 
și care să propună altceva decît umilința înro
bitoare. inacceptabilă pentru mîndria firească a 
unui animal atît de liber și de viclean cum este 
omul. Do, mă voi girtdi îndelung, ani muîți, ptnâ 
ce voi începe să-mi spun parabolele mele... •



® APOTEOZA OMULUI
DUMITRU POPESCU:

U LUPTA A CAUT, 
A DEZVOLTAT Șl ÎNÂl IAT OMUL

lACERtA LUMII

„Natura fără știință este, desigur oarbă, dar 
omul fără natură este un jalnic artificiu. Natura 
poate trăi în sine, inconștientă, dar splendidă, 
urmîndu-și legile sale misterioase, ineluctabile. 
Omul, însă, fără natură, nu poate dăinui.

Este poate un sentiment de răzbunare în săl
băticia cu care omul distruge astăzi natu a ? 
Un resentiment bazat pe convingerea că natura 
ne-a fost și ne este ostilă ? Că ea s-a opus cu 
înverșunare voinței omului, atunci cînd omul era 
slab, neinarmat ? Că au fost necesare eforturi 
incalculabile, sudoare și sînge, jertfe pentru a 
o îmblînzi, a o supune, a o folosi în scopul 
ameliorării vieții omului ? Dar tocmai această 
luptă a călit, a dezvoltat și a înălțat omul. Cit 
a ajuns să fie pe planul inteligenței, dîrzeniei 
și abilității, omul este produsul raporturilor cu 
natura. Raporturi de luptă și de fraternitate, de 
înțelegere și sprijinire reciprocă. Natura ne-a 
creat, ne-a adaptat, ne-a crescut și ne-a ma
turizat. Poate este vorba de ostilitate față de 
accesele de animal sălbatec al naturii, de lo
viturile sale de gheară, inconștiente, de plăcerea 
cu care sfîșie uneori. Experiența arată că ani
malele, chiar cele mai feroce, pot fi imblînzite 
Dar numai prin captivitate, iar captivitatea anu
lează însăși esența animalului, îi modifică firea, 
îl face placid și apatic, o biată umbră a ceea 
ce a fost, imblinzind natura, trebuie să nu-i a- 
trofiem vigoarea de la care noi înșine ne îm
părtășim, să n-o transformăm într-o jalnică epa
vă, într-o caricatură de care să ne scîrbim. Se 
știe că animalul cel mai blind este animalul 
mort. După acest adevăr se călăuzesc, poate, 
unii care vor să realizeze îmblînzirea naturii prin 
răpunerea ei. Dar conform acestei logici, și cei 
ce o răpun ar trebui răpuși, fiindcă ei dovedesc 
cea mai neîmblînzită sălbăticie.

Estă poate instinctul de conservare, convertit 
în răzbunare față de natura care ne stinge fla
căra vieții, dar pe care tot ea ne-a aprins-o ? 
Față de forța cumplită care ne dezagregă ? E 
o răzvrătire deșartă, o revoltă meschină împo
triva legii de fier la care natura însăși, întregul

univers, se supun docil. Piei rea este corolarul 
epuizării forței vitale, urmarea salutară a de
generării ce încheie un ciclu, suprimarea în foșă 
a unei tragedii ce ar face nemaipomenit de iu- 
gubră existența umană — tragedia senilității. 
Fiecare atom, fiecare particulă a materiei ur
mează drumul nașterii, maturizării, îmbătrinirii 
și morții. Ce prostesc orgoliu poate împinge 
omul să creadă că poată face excepție de la 
această regulă ? Răzvrătirea împotriva morții este 
o dovadă de infantilism, un semn de primitivi
tate, de involuție. In Muntele Vrăjit, monumen
tala operă a lui Thomas Mann închinată celor 
care, simțind că se sting, se izolează de lume 
pe o înălțime a pămîntului, ca într-o arcă bi
blică aparținînd integral naturii, un personaj ce 
se recomandă vechi' slujitor al morții ne imploră 
să credem că supraestimăm acest fenomen. Că 
moartea e un fleac, iar nesfârșitele sfișieri care 
o preced nu fac parte din moarte, pentru că ele 
pot duce și către viață, sănătate. După el, 
moartea nu a fost trăită și văzută de nimeni — 
„noi nu trăim nici începutul și nici sfirșitul, nici 
nașterea și nici moartea, căci nici una n-are un 
caracter subiectiv, iar ca fenomene în sine apar
țin numai vastului domeniu al lumii obiective", 
lată cu ce imensă delicatețe ne cruță natura, 
ocrotindu-ne in momentele cele mai grele — de 
ruptura totală cu neantul precum și cu conștiin
ța. Numai natura — cu calmul ei imperturbabil, 
superior fără a fi conștient - ne poate vindeca 
de anxietatea dispariției. Spiritul ei matern ne-a 
încălzit la naștere, ne pregătește și ne arată, cu 
o superioară duioșie culcușul in care ne vom 
așeza, obos-ți de periplul vieții. Generoasă, na
tura deschide larg brațele pentru a ne primi, 
din nou, la sînul de care ne-am înstrăinat.

lată legătura de sînge pe care nu trebuie să 
o uităm, de care nu trebuie să ne lepădăm, 
pentru a putea înfrunta cu seninătate și înțelep
ciune viața și moartea".

(Fragment din eseul Maica uitată și batjo
corită din volumul Ieșirea din labirint, Edi
tura Eminescu, 1973).

vi/iuntti lui JEAN EEEEL

— Nu-i așa de simplu să pornești universul cu manivela I

ULTIMA MITA A TEOLOGIEI
Veacuri in sir religia nu s-a 

sinchisit de fel că obiectul cre
dinței ue care o predică era 
absurd : îsi făcea chiar un 
..punct de rezistentă4* din a- 
ceasta. Lui Terțul ian îi aparți
ne faimoasa constatare teologi
că potrivit căreia ..credo auia 
absurdum44. Iar Fericitul Augus
tin arăta, in același spirit, că 
..fides praecedit rationem44 (cre
dința precede- rațiunea).

Așadar credință — versus 
convingere, participare mistică
— versus înțelegere rațională
— iată temeiul milenar al dia
logului (in fapt monologului) 
religiei cu lumea. întreg scena
riul biblic, cu sutele de nara
țiuni si reprezentări iudco-cres- 
tine sau conținutul de ..idei44 al 
marilor rfeligii ale lumii (isla
mism. hinduism, budismul etc.) 
ilustrează pregnant că ..mesa- 
iul divin**  nu era destinat inte
lectului (în speță rațiunii) mu
ritorilor. ci unor zone extra- 
rationale ale conștiinței umane.

Prestigiul vieții rationale, al 
Stiintei si filozofiei a devenit 
însă în contemporaneitate ati 
de notabil si cu repercusiuni 
atît de dezastruoase in planul 
sensibilității religioase**  a^ ma

selor încît. după cum a^atam. 
teologia încearcă azi o ultima 
miză, pe rațiune. recomandin- 
du-se în noua ei ipostază ca o 
religie a stiintei. ca o ontolo
gie filozofică de factură ratio
nalists. cu un ..mesai4* adresat 
intelectului uman.

Nu este de subestimat faptul 
că aruncînd o atare miză, reli
gia reușește să mai cîstige une
le minți citeodată chiar ilus
tre. Este cunoscută doar religio
zitatea mărturisită a unor sa- 
vanti. artiști filozofi etc. care 
deși nu cred în scenariul biblic 
ori în vreo mitologie oarecare 
si nici nu respectă ritualul de 
cult, se consideră totuși con
vinși de existenta lui Dumne
zeu.

Cu atît mai necesar deci — 
mai cu seamă atunci cînd ne

de dr. H. CULEA

adresăm adolescenților sau ti
nerilor care s-ar putea dovedi 
captivi fată de religie tocmai 
din anumite considerente de 
ordin rational-intelectual — să 
orientăm propaganda stiințifi- 
co-ateistă si în direcția demo
lării ..raționamentului teist44. în 
primul rînd a argumentului on
tologic construit într-un așa 
zis spirit rationalist de către 
teologii contemporani.

Construind un atare ..rațio
nament4*.  o seamă de teologi 
contemporani, reprezentanți ai 
neotomismului, relevă în prin
cipal că : a. potrivit datelor 
stiintei contemporane. lumea 
constituie un sistem constituit 
dintr-o serie de începuturi le- 
tape. serii, cicluri) care niciu- 
nul nu poate fi explicat in în
tregime prin cel precedent. De 
aceea : b. trebuie admis că U- 
niversul nu constituie un sis
tem închis si suficient sie în
suși. si că deci : c. trebuie con
chis că el primește într-o ma
nieră continuă informația crea
toare de la o sursă care nu este 
identică cu această lume, res
pectiv de la Dumnezeu.

Teza preationismului. expusă 
de teologi prezintă intr-adevăr 
..elemente de raționalitate44. Dar 
această raționalitate este de 
domeniul a ceea ce numea 
Marx ..logica populară4*,  opusă 
discernărnîntului filozofic si 
științific. ..Ideea creaționistă — 
scrie Marx — este o reprezen
tare foarte greu de smuls din 
conștiința populară. Existenta 
prin sine a naturii si omului ii 
este incomprehensibilă deoarece 
o atare idee contrazice orice 
date palpabile ale vieții prac
tice44. în revanșă însă ea con
firmă datele ..palpabile44 ale ra
țiunii teoretice, ale praxisului 
științific și filozofic.

Savantul și filozoful Bertrand 
Russel, avind in vedere tocmai 
un asemenea context. în care 
se cuvine combătută soluția 
..teist-raționalistă44 dată proble
mei ontologice, scrie nu fără 
ironie într-o lucrare a sa sem
nificativ intitulată ..De ce nu 
sînt creștin44 : .....argumentul 
potrivit căruia trebuie să existe 
• cauză primă (recte. un crea
tor n.n.) este dintre acelea care 
nu au valoare. Trebuie să spun 
că pe cînd eram tînăr si medi
tam cu mare seriozitate la atari 
chestiuni, multă vreme am ac
ceptat argumentul cauzei prime 
pină ce, intr-o zi. ta virsta de 
18 ani. mi-a căzut în mină au
tobiografia lui John Stuard 
Mill unde am descoperit aceas
tă frază : Tata m-a invitat că 
problema — cine m-a creat ? 
— nu comportă răspuns, deoa
rece imediat ea ridică altă pro
blemă — cine l-a creat pe 
Dumnezeu ? Această frază sim
plă mi-a relevat minciuna ar
gumentului cauzei prime. Dacă 
totul trebuie să aibă o cauză, 
atunci și Dumnezeu trebuie să 
aibă o cauză**.  Logica ajută deci 
la soluționarea ..pietrei teologale**  
întocmai ca funia Pe spînzurat. 
Existenta lui Dumnezeu nu 
poate fi demonstrată rational. 
Teologii vor replica insă pe 
dată că premiza maioră a ra
ționamentului este falsă deoa
rece nu ..totul trebuie să aibă 
o cauză4* ci ..totul în această lu
me trebuie să aibă o cauză**,  
deoarece această lume este o- 
pera creației unui creator in- 
creat.

Dar se ridică pe dată întreba
rea : existenta unei divinități 
creatoare, dar increate. se poa
te oare demonstra (și susține) 
altminteri decît comițind un 
paralogism ? Relevarea compe
tentă a trucurilor logice (in 
speță recursul Ia paralogisme- 
rationamente false) contribuie 
la spulberarea ..temeiurilor ra
tionale44 ale soluției ontologice 
oferită de teiștii contemporani.

fosfat

CALCAR

CLOfluR

— îți trebuie de toate ca să faci o lume...

— Premiant la toate..» E un tip colosal !
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E
a ste un fapt evi-
1 dent că forma

rea și dezvoltarea 
j conștiinței socia-

< liste presupune 
atît ridicarea gra

dului de cunoștințe culturale, 
științifice și tehnice, cit și 
însușirea concepției științifice 
despre lume, formarea unei a- 
titudini cetățenești înaintate. 
O problemă principală în 
acest sens este aceea de a face 
ca principiile de bază ale 
partidului nostru să fie însu
șite profund și creator de că
tre mase. Pentru Uniunea Ti
neretului Comunist se des
prinde de aici necesitatea des
fășurării unei activități asidue 
de răspîndire a ideilor mate
rialismului dialectic și istoric, 
a concepției înaintate, mate- 
rialist-științifice despre lume 
și viață» o activitate care să 
contribuie la explicarea aces
tor idei și concepții, la înră
dăcinarea lor în conștiința 
tinerilor, astfel încît să-i ajute 
să interpreteze științific socie
tatea și să participe cu mij
loace eficiente la progresul ei. 
„Avem datoria — subliniază 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să creștem un

cu cele 
științei 
cuvinte 
îndemn 

e-
dar în primul 
și organizațiilor

tineret eu un larg orizont spi
ritual, înarmat cu tot ceea ce 
a treat mai bun omenirea in 
domeniul cunoașterii, 
mai noi cuceriri ale 
universale14. Aceste 
cuprind un înflăcărat 
adresat tuturor factorilor 
ducaționali. 
rînd. școlii
U.T.C., de a-și spori efortul 
în vederea pregătirii unui ti
neret capabil să contribuie cu 
maximă eficiență la făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, să preia cu 
pricepere, cu exigență și cu 
răspundere sarcinile de mâine 
ale societății.

Desigur, tinerii sînt cuprinși 
în colective de muncă sau de 
învățătură cu reale posibili
tăți educative; societatea în 
general, oferind o bogăție de 
mijloace și modalități educa
tive, se ocupă de educarea 
materialist-științifică a tinere
tului. Este de subliniat aici că 
pe baza Programului C.C. al 
P.C.R. de educare materialist- 
științifică a maselor se afirmă 
o tot mai intensă colaborare 
între factori educaționali cum 
sînt Uniunea Generală a Sin
dicatelor, Ministerul Educației 
și învățământului, Consiliul 
Național al Culturii și Educa
ției Socialiste. Uniunea Tine
retului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricote de Producție, colabo
rare al cărei scop este însu
șirea de către tineri atît a 
unui volum important de cu
noștințe științifice, cit și in
tegrarea acestor cunoștințe 
intr-un sistem de înțelegere 
exactă a fenomenelor care se 
produc în natură și societate.

• Lărgirea sferei de cuprindere a tinere
tului la acțiunile de educare materialist-ști- 
ințifică, îndeosebi prin promovarea unor 
forme și modalități specifice pentru tinerii 
din satele îndepărtate de centrele urbane și 
de mijloacele de comunicație.

• Folosirea intensivă a tuturor cadrelor 
de specialitate din județe, municipii, orașe și 
comune : psihologi, sociologi, cadre didac
tice din domeniul științelor sociale; atrage
rea în această activitate a unor studenți și 
elevi bine pregătiți.

• Crearea și folosirea unei baze materi
ale adecvate : centre de informare și docu

mentare, cabinete de științe sociale, labora
toare, muzee, cluburi tehnice, societăți cul- 
tural-științifice etc.

* îmbunătățirea — la toate nivelele — a 
colaborării organizațiilor U.T.C. cu toți cei
lalți factori educaționali.

* Modelarea întregii activități în raport 
de a) fenomenul mistic-religios în rîndul tine
rilor și b) nivelul de pregătire, cerințele edu
caționale din colectivele de tineri.

* Găsirea și promovarea celor mai adec
vate forme, metode și mijloace de explicare 
a fenomenelor tehnico-științifice, de educare 
a tinerilor în raport de exigențele societății în 
care trăim și orînduirii pe care o făurim.

RECOMANDĂRI

Organizațiilor U.T.C. nil 
numai că le revin sarcini dis
tincte, dar lor li se ©ere să 
acționeze prin forme și moda
lități specifice, adecvate vîrs- 
lei tinere în general și dife
ritelor categorii de tineri în 
special. Reușesc organizațiile 
U.T.C. să răspundă întocmai 
acestor cerințe ? Iată o pro
blemă care merită să fie ana
lizata, avînd în vedere pe de 
o parte importanța temei, iar 
pe de altă parte, datele unor 
recente studii sociologice în
treprinse de mai multe comi
tete județene ale U.T.C., care 
relevă că astăzi, în plină e- 
pocă științifica, mai sînt încă 
tineri care se supun credinței 
religioase, care cred în vise, 
în duhuri și semne prevesti
toare, care se lasă copleșiți în 
fața unor practici magice.

Recent, în cîteva județe, 
între care Cluj. Maramureș, 
Mureș și Iași, brigăzi com
plexe alcătuite din tineri so
ciologi, psihologi, istorici, etc. 
au întreprins o amplă cerce- 
tare privind pregătirea mate- 
rialist-științifică a tineretului. 
Cu acest prilej au fost studia
te și manifestările mistico-re- 

ORGANIZAȚIA U.T.C.
Șl EDUCA ȚI A A TEISTĂ

ligioase care îi mai copleșesc 
încă pe unii tineri, propunîn- 
du-se metode de contracarare 
a unor astfel de atitudini 
înapoiate. Organizațiile U.T.C. 
tratează această problemă por
nind de la principiul că în 
statul nostru credința religioa
să constituie o problemă in
dividuală a fiecărui cetățean, 
parte integrantă a libertăffi 
sale de conștiință. Dar organi
zația revoluționară a tineretu
lui nu poate rămîne indiferen
tă în fața unor manifestări 
care îi izolează pe unii tineri 
de realitatea înconjurătoare, le 
blochează dorința de cunoaș
tere, promovează scepticismul, 
le viciază funcționarea realistă 
și rațională a sistemului de 
valori. Experiența multor or
ganizații U.T.C. relevă faptul 
că cel mai sigur mijloc pentru 
învingerea unor astfel de men
talități învechite este cunoaș
terea. Adică, găsirea celor mai 
potrivite modalități de a con
tribui la sporirea cunoștințe
lor tinerilor despre natură și 
societate, la înțelegerea mate
rialistă a lumii pe baza gene-

ral i zări lor oferite de știința 
contemporană. Activitatea 
unor organizații U.T.C. din 
județe cum sînt Cluj, Arad 
și Maramureș ilustrează, în 
acest sens, o înțelegere mai 
adecvată a cerințelor acestei 
munci. Grupuri de lectori și 
brigăzi științifice în care au 
fost cuprinși aproape toți in
telectualii tineri, se deplasează 
periodic, pe iii nerarii dina
inte stabilite, pînă în cele mai 
îndepărtate sate, pentru a se 
întîlni cu tinerii, pentru a răs
punde întrebărilor lor, pentru 
a le transmite cunoștințe știin
țifice, pentru a-i ajuta să-și 
sistematizeze aceste cunoștin
țe, să-și ordoneze generaliză
rile științifice și pe baza lor 
să ajungă la înțelegerea feno
menelor din natură și 
tate. Este notabil, în 
rînd, faptul că toate 

desfășoară 
continuă, 

socie- 
primu-l 
aceste 
o ac- 

organ i-
brigăzi 
ti vita te 
zată pe cicluri — începi nd de 
la explicarea originii și evo
luției omului și pînă ia inter
pretarea celor mai recente 
descoperiri științifice. în felul

acesta tinerii sînt ajutați să-și 
însușească o bază științifică 
solidă pentru înțelegerea lu
mii, sa adopte o atitudine cri
tică față de tezele susținute 
de religie, să înțeleagă condi
țiile care au favorizat apari
ția religiei, evoluția și funcția 
socială a acesteia de-a lungul 
timpurilor.

Este relevantă, de aseme
nea. activitatea brigăzilor ști
ințifice studențești care func
ționează în județul Iași, pre
cum și a societăților cultural- 
științifice din Timiș. în pri
mul rînd s-a înțeles că edu
cația ateist-științifică nu se 
poate reduce la critica unor 
teze religioase, la relevarea 
aspectelor negative ale reli
giei în viața socială. Prin fo
losirea unor mijloace moderne 
de informare, întâlnind u-se cu 
tinerii în cadrul unor centre 
de documentare și informare, 
a unor cabinete de științe so
ciale, prezentîndu-le filme și 
diafilme, expunînd planșe, te
zele religiei sînt puse astfel în 
opoziție cu adevărul științific 
iar critica lor dobîndește un

I

j
j Cabinetul de știin- 
• țe sociale — cadru
- adecvat pentru ac- 
î (turn de educație 

ateistă

caracter mai trainic și mai 
convingător.

în numeroase organizații 
U.T.C., însă, deși există inten
ții bune privind activitatea de 
educare materialist-științifică, 
rezultatele sînt încă nesatisfă
cătoare: Și asta pentru că ac
țiunile sînt organizate întîm- 
plătar, fără o cercetare prea
labilă a realității din colecti
vele de tineri, și pentru că 
sînt sporadice, cite două-trei 
îritr-un an. Județe cum sînt 
Vîlcea, Sălaj, Bihor, Ialomița, 
dar în primul rînd municipiul 
Craiova, au condiții dintre 
cele mai bune pentru organi
zarea unor acțiuni eficiente, 
însă organizațiile U.T.C. nu 
au reușit nici să folosească în 
mod util baza materială exis
tentă și nici să valorifice ca
drele de specialiști de care 
dispun.

Comitetul Central al U.T.C. 
— pornind tocmai de La a- 
ceastă realitate, care arată că 

în organizațiile 
U.T.C., se acționează cu mij
loacele cele mai eficiente — a 
elaborat un documentar pri
vind „Obiectul, principiile și 
modalitățile de realizare a e- 
ducației maierialist-științitice 
în nudul tineretului *.  Sînt cu
prinse aici atît criteriile care 
stau la baza acestui gen de 
activitate, cît și formele con
crete de desfășurare, sublini- 
indu-se importanța factorilor 
intuitivi și emoțional-esteticâ 
în educarea materialist-științi
fică a tineretului.

Acest documentar va putea 
fi studiat in curînd în organi
zațiile de tineret. Este însă re
comandabil ca pornind de la 
acest material, organizațiile 
U.T.C. să găsească forme și 
modalități specifice, în raport 
cu realitățile din colectivele 
de tineri, prin care să contri
buie într-un mod eficient la 
formarea concepției materia- 
list-științifice despre lume, la 
înlăturarea elementelor nega
tive din vechea educație, să 
promoveze o atitudine comba
tivă, întemeiată pe rațiune și 
știință, față de concepțiile 
faLse, neștiințifice, față de in
fluențele ideologice ale lumii 
capitaliste, să contribuie la a- 
firmarea tinerilor în. primele 
rînduri ale luptei dintre vechi 
și nou.

A. V. BORDEIANU



APOTEOZA OMULUI
Ce i-a îngenunchiat

pe oameni?

T
abelul de mai jos redă o 
imagine semnificativă a 
religiilor și credincioșilor. 
El exprimă un adevăr evi
dent : niciodată in lume nu 
a existat o singură religie, 

identică în toate timpurile, la toate 
popoarele și națiunile. Marele număr 
de religii care au existat în trecut sau 
cele din prezent arată o dată mai mult 
că ele n-au fost create de vreo divini
tate, ci au apărut in condiții istorice 
concrete, ca un produs al vieții sociale, 
al conștiinței oamenilor. Multitudinea 
de situații și de condiții concrete ale 
vieții și activității oamenilor a dus la 
marea diversitate de forme ale credin
țelor religioase, la varietatea de ima
gini supranaturale, de zei și zeițe, de 
ritualuri și de superstiții. Cauzele cre
dinței religioase sînt însă comune: 
este vorba de acele fenomene care

de-a lungul vremurilor i-au îngenun- 
chiat pe oameni, acționînd ca forțe 
străine, adesea neînțelese, și conducind 
la consecințe nefaste. Reprezentările 
religioase s-au născut îndeosebi dato
rită neajutorării omului în lupta cu 
forțele și fenomenele naturii — moar
tea, cutremurul, seceta, trăsnetul, co
metele etc. — care i-au apărut miste
rioase și înzestrate cu puteri suprana
turale. Dar religiile oglindesc nu nu
mai caracterul limitat al raporturilor 
omului cu natura, ci și al relațiilor 
dintre oameni : fenomenele sociale cum 
sînt războaiele, foametea, exploatarea 
etc. au apărut multă vreme la fel de 
inexplicabile ca și forțele naturii.

Redăm, în paginile următoare, un ta
blou al unora dintre fenomenele și si
tuațiile care i-au îngenunchiat pe oa
meni de-a lungul timpului, dar și al ce
lor care îi înalță.

lată cîteva cifre indicînd numărul total de credincioși 
’după statistici recente ale ultimilor trei ani

Sîntem în 1973. Deși
• Budiști (în Asia, America, Europa): 

176.920.000

restringerea teritoriului în

care se manifestă feno

• Catolici (în Europa, America, Asia, 
Africa, Oceania) : 630.000.000

mene religioase a deve-
• Ortodocși (în Europa, America, Afri

ca, Asia, Oceania) : 112.556.000
nit — ca urmare a revo-

luției tehnico-științifice și
• Protestanți (în Europa, America, 

Africa, Oceania) : 230.349.000

intensificării activității de

educație și instrucție

• Hinduiști (în Asia, America, Europa, 
Oceania, Africa): 461.900.000

un proces în plină afir

mare, lumea contempora

• Musulmani (în Asia, Africa, Eu
ropa, America, Oceania) : 666.000.000

nă cunoaște încă o diver-
• Confucianiști (în Asia, America, Eu

ropa, Africa, Oceania) : 371.587.000
sîtate de religii și cre-

dințe. Tocmai această dî-
• Mozaici (în America, Europa, Asia, 

Africa, Oceania) : 14.650.000

versîtate relevă lipsa de

soliditate a religiilor,

• Taoiști (în Asia, America,
54.324.000

Europa):

oferă un argument puter

nic ateismului.

• Zovoastriști (în Asia și 
138.000

Europa) :

• Animiști primitivi și atei <
(în toate continentele) 829.221.000

declarați

• Neștiința
• Foametea
• Calamitatea
• Moartea
• Conflictele 
sociale etc., etc.
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Un celebru dialog dintre cei doi mari corifei ai gîndirti filozofice moderne— Marx și Engels—din perioada tinereții lor: 

MARX: „Se punea problema ce este dumnezeu? Iar filozofia 
germană a răspuns: este omul

ENGELS : „Dacă omul e dumnezeu, mai rămîne să se 
organizeze o lume demnă de el

ELIBERAREA PRIN CUNOAȘTERE
Este adevărat, omul n-a învins încă toate relele și 

nedreptățile ce-1 mai apasă, n-a izbutit, după cum ates
tă actuala „hartă" a religiilor, să-și înfrîngă tendința 
de a diviniza în alții și de a pune pe seama altor forțe, 
supranaturale, ceea ce el-însuși în decursul vremurilor 
și mai ales în secolul nostru a cucerit și a dobîndit. 
Insă certitudinea că visul faustian de cunoaștere al 
omului se va realiza tot mai mult, o avem, convingerea 
că, pînă la urmă, nimic nu poate rămîne în afara min
ții lui iscoditoare, învinge tot mai mult. Cunoașterea 
rațională, științifică a lumii, a naturii și a lui însuși, 
cunoaștere plină de dificultăți, chinuitoare, se dove
dește cu mult mai. potrivită naturii lui libere și în per
manentă căutare decît închiderea ochilor și a minții 
în fața tainelor în mijlocul cărora trăiește. Eliberarea 
omului de sub robia naturii neînțelese reprezintă în 
ultimă instanță ruperea sechestrului de pe mintea și 
conștiința lui, căderea inevitabilă, chiar dacă unul cîte

unul, a tuturor idolilor, pentru a face loc tot mai mult 
singurului pe care umanitatea și-1 merită cu adevărat: 
omul. Revoluția tehnico-științifică a zilelor noastre este 
tocmai forma radicalizării produse în tabloul raportu
rilor omului cu natura, iar marile cuceriri ale științei 
nu fac decît să confirme și să reconfirme că în afara 
omului nu există nimic ce nu s-ar putea supune, mai 
curînd sau mai tîrziu legii suverane a gîndirii sale dia
lectice, nici un dumnezeu transcendent, nici o lume ex
terioară neînțeleasă, plină de mistere insondabile. Aces
ta este temeiul de a vorbi despre perspectiva optimistă 
a ambiției umane prometeice de a cunoaște și înțelege 
propria lume și propria natură. Apoteoza omului constă 
în descoperirea de către fiecare că pe scaunul cereșc, 
unde imaginația dirijată de frică, ignoranță, credință 
oarbă l-a așezat pe dumnezeu, stă omul însuși, expresia 
cea mai înaltă a materiei superior organizate-

Unul dumnezeu, 
dar din cite mii?

De cind există teologie, s-au 
purtat și se poartă cele mai ne
așteptate discuții polemice intre 
diferitele religii ale lumii, nu 
numai pentru prioritatea relației 
divine, nici numai asupra cu
prinderii de adevăr mai autenti
ficat de profeți, ci și asupra su
periorității religiilor monoteiste 
sau a celor politeiste (principa
lele forme, de fapt, existind și o 
a treia, tot atit de importantă 
ca răspîndire în diferite timpuri 
istorice: dualismul).

Dar toate aceste trei forme, 
bine privite sub lupă, ajung de 
fapt la una singură, compozită : 
un politeism bicategorial, în 
panteonul căruia se înfruntă 
etern cele două principii esen
țiale al binelui și al răului. Cum 
binele și răul sînt noțiuni etice 
variabile din punct de vedere 
psihosocial, de la o religie la

alta sau de la o condiție politi- 
co-socială în care acționează re
ligia, la altă condiție, poate exis
ta oricînd un transfer de valoa
re între conținutul noțiunii de 
bine și conținutul noțiunii de 
rău. Nu aceasta e însă problema 
noastră, aici, deși ea e determi
nată într-o măsură de celelalte.

Religiile declarat monoteiste, 
cum erau religiile antichității 
(egipteană, sumeriană, asiriană și 
babiloniană, elină și latină, sau 
acelea ale popoarelor Americii 
precolumbiene, sau cele ale vas
tului Orient din India pînă in 
Japonia) aveau, fiecare, un pan
teon organizat piramidal, numă
rul divinităților — „bune" și 
„rele" — variind totdeauna în 
funcție de stadiul culturii popu
lației respective: în orice caz, 
fiecare preocupare, fiecare mese
rie omenească pe de o parte,

după cum și fiecare fenomen 
natural pe de altă parte, iar în- 
tr-un stadiu evoluat și numeroa
se categorii de abstracțiuni, își 
aveau zeii lor, toți acești zei 
fiind supuși, după modele im
periale ale societății umane a 
epocii, unui stăpîn, unui zeu su
prem cu prerogative absolute și 
generale asupra universului; și 
totuși, orice zeu suprem în orice 
altă religie, politeistă sau mono
teistă, avea — ca în religiile 
dualiste — un concurent irecon
ciliabil : este deci permanenta 
opoziție înt>e Chmuzd (Ahura- 
mazda) și Akriman (Binele și 
Răul din vechea religie persa
nă) care se traduce, de pildă în 
mitologia grecească, prin opozi
ția între cronizi și uranizi, sau 
zei și titani (Zeus în cele din 
urmă din motive tactice, trium- 
fînd dar fără a scăpa total de

amenințarea obscură) și chiar în 
religiile care se socotesc mono
teiste, reflectîndu-se între opozi
ția dintre Zeul „unic" (Jahvă, 
Dumnezeu, Allah ș.a.) și diavol 
(Azazel. Satana etc.).

Sînt religii monoteiste de 
mare anvergură care, prin prac
ticarea îndelungată și paralelă 
de către populațiile respective a 
unei culturi ample, bizuite pe o 
bogată meditație filosofică și pe 
o și mai îmbelșugată creație ar-~ 
tistică (în special de structură 
mitologică) au ajuns să numere 
în panteonul lor mii de zei. Nu 
ne-am propus să facem inven
tarul tuturor zeilor, însă chiar 
mitologia elină în stadiul ei tim- 
nuriu număra destul de mulți (și 
faptul se poale constata din așa- 
numitul catalog al zeilor din 
poemul „Theogonia" al lui He
siod) ; dar ce cantabilitate tre

buia ținută pentru zeii vechilor 
vopulații din Mexicul precolum- 
oian care treceau de 2 000, sau 
și mai mult — pentru zeii mi
tologiei vedice (din India clasi
că) al căror număr a ajuns la 
un moment dat la 3 399I

Crezurile religiilor monoteiste 
subliniază, în formulele rituale 
curente, credința într-un singur 
Dumnezeu, căruia însă imediat 
i se adaugă tot felul de fețe se
cundare (Fiul, Sfîntul Duh, une
ori profeții înșiși care capătă 
statut cvasidivin) și căruia i se 
opune invariabil principiul con
trar, al răului, al Diavolului care 
e tot un zeu. Dacă un credin
cios ar încerca să privească cre
dința nu neapărat prin prisma 
catalogului, fie și în general al 
celor cîteva zeci de mii de divi
nități majore compuse' de teo
logi p rnitogafi în decursul is
toriei, ci macar al unuia special, 
al religiei sale, fie ea și mono
teistă, credința sa nu va mai 
avea soliditate, întrucît acel cre
dincios va fi obligat la opțiune.

Se știe din experiența civili
zației, insă, că opțiunea, solici- 
tînd raționamentul, năruie cre
dința. lat religiile se bizuie în
deosebi pe credința din afara 
judecății și a experimentului.

VICTOR KERNBACH

TRIUMFUL 
ȘTIINȚEI

• Omul a pășit pe Luna, părăsind leagă
nul de milenii al civilizației.

• Radio-telescoapele construite in ultimii 
ani permit să primim informații de la dis
tanțe de 10 miliarde de ani lumină.

• Transplantul de organe a trecut din sfe
ra visului in cea a realității.

• O serie de maladii - altădată larg răs- 
pindite — au fost definitiv eradicate.

• Energia solară a inceput să fie utilizată.
• In coloanele de sinteză ale chimiei se 

obțin substanțe și materiale pe care natura 
nu a reușit să le creeze niciodată.

• Computerele analizează, în fiecare minut, 
cîteva mii de date cuiese de pe tot globul, 
referitoare la starea vremii și evoluția feno
menelor meteorologice.

• 90 la sută din toți oamenii de știință pe 
care i-a avut omenirea pînă acum sînt azi în 
viață.

• In ultimul secol media de virstâ a popu
lației planetei s-a dublat.

• Superminiaturizarea a permis ca 50 000 
de tranzistori să fie inghesuiți intr-un degetcr,

• Avioanele supersonice ating viteza ora
ră de 2 500 km.

• Energia nucleară incepe să dețină o 
pondere tot mai mare in rindul diverselor 
forme de energie.

• Omul valorifică bogățiile oceanului pla
netar.
• Primii pași in tratarea și prevenirea can

cerului au fost făcuți cu succes.
• S-au obținut primele succese pe drumul 

prevederii cutremurelor.
• Chimia și mecanizarea au transformat te

renurile aride in ogoare roditoare.
• Forța gheizerelor, a vulcanilor și a iz

voarelor fierbinți este stăpinită din ce in ce 
mai mult și transformată in energie electrică.

• Infruntind vitregiile naturii, omul a reușit 
să obțină două și chiar mai multe recolte de 
cereale, fructe și legume pe an.

• Organele artificiale umane au inceput 
să fie fabricate.

• Vintul a devenit una din sursele de ob
ținere a energiei, punind in mișcare genera
toare de curent electric.

• Vaccinul eficace împotriva gripei devine 
pe scară din ce in ce mai largă o armă de 
apărare o sănătății, la indemina oricărui om.

• Sistemele de irigații și amenajările hi
drotehnice, strunesc tot mai mult forța apei, 
ferindu-i pe oameni de inundații.

• Autostrăzi și magistrale feroviare străbat 
pe mii de kilometri pădurile și deșerturile 
globului.

Mentalitățile se schimbă

•HRANA

;»puRVA viETl'i: bo de ani

• AUTO.MOPILIJL--ELECTR1C

RÂ^’fiETEINDIVIOUAi»E

• VINDECAREA CASCERILUJ

‘ • PARIS NFNV YORK INTR-0'uftA

<• AVIONUL CU 1.060 DE PASAGERI
■ ■ ■

• PLOAIA-DUP5 DORINȚĂ

• PRLVEUIREA Hftl!*VLJjI  PE l.LM

•
 UTILIZAREA CURENTN \

; ------- -----------------
C'V-C.NT*.  V '

MARE, DESALI NI7.ATE
■

1N PlLtH.E. SAU COMPRIM ATF

Iată ce rezultate a dat un sondaj, nu al experților, ci de opinie publică, cu ca
racter futurologic, efectuat în Franța. întrebarea: „Considerați că în anul 2 000 
va fi posibilă sau imposibilă... ?“ (în desen, procentul de „optimiști", în stingă 
și de „sceptici", în areapta: diferența pînă la 100 — cei ce au răspuns „nu 
știu").

lată suprema minune, pentru descifrarea căreia 
nici un efort nu-i prea mare I

Savanții au denumit-o „co
meta secolului". Numele ști
ințific însă este de cometa 
Kohoutek. La 28 decembrie 
1973 se va afla la 21 de mili
oane de kilometri de Soare, 
iar la 13 ianuarie 1974, o va 
desparte de Pămint o distan
tă d.S kjlo«ietrij
va fi atunci, după Luna, cel 
mai strălucitor astru dc pe 
firmament, strălucire ce o 
va depăși pe cea a Luceafă
rului. Doar în anii 1843 și 
188^ locuitorii Terrei au pu
tui fi martorii unui asemenea 
eveniment» Descoperire» ei 
cu noua luni și jumătate îna
inte de a atinge punctul cel 
mai apropiat de Pămint a- 
testă exactitatea cu care oa
menii de știință pot calcula 
și prevedea asemenea feno
mene.

O COMETĂ CADE VINE,
ȘI ÎNCĂ PE 1J, DAR (ARE
NE MAI SPERIE PE NIMENI
Amplul program elaborat 

de oamenii de știință pentru 
observarea și studiul come
tei Kohoutelș va aduce noi 
date în patrimoniul astrono
miei moderne, va oferi un 
bogat volum de cunoștințe 
pe care știința le așteaptă. 
Cometa va fi fotografiată de 
astronauții de pe „SkyIab-3". 
Sensibelgle instrumente de 
pe Observatorul Astronomic

Orbital OAO-3 și Observato
rul Solar Orbital OSO-7 își 
vor aduce contribuția Ia stu
dierea cometei. Zeci de ob
servatoare de pe suprafața 
terestră vor efectua studii 
și observații.

De ce toate acestea ? Pen
tru faptul că nucleul come
tei Kohoutek este compus 
din materie primă primordi
ală a sistemului solar, de 4,6

la 5 miliarde de ani vechi
me. Adică, o materie mai ve
che decît tot ce se găsește pe 
Pămint și pe Lună. Iată de 
ce savanții se grăbesc să a- 
firme că studiul acestei ma
terii va constitui o cheie în 
dezlegarea întrebărilor ce 
persistă în jurul modului în 
care a luat naștere sistemul 
solar. Avînd in vedere că una 
din cele mai recente teorii 
privind originea vieții pe 
Pămint arată că materia or
ganică sintetizată abiogen în 
cosmos ar fi fost adusă pe 
planeta noastră de unele co
mete, apare evident intere
sul manifestat pentru astrul 
cu coadă Kohoutek. Dacă co
metele sînt sau nu mesageri 
ai vieții, rămîne de văzut.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului ALVARO 
CUNHAL, secretar general al Partidului Comunist Portughez, 
următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, îmi este plăcut de a vă transmite, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniști
lor români și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări 
de sănătate.

Dorindu-vă noi succese în activitatea dumneavoastră, în frun
tea Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, îmi 
exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate din
tre cele două partide ale noastre se vor dezvolta și întări în 
interesul P.C.R. și P.C.P.. al popoarelor noastre, al unității miș
cării comuniste și muncitorești, internaționale, al întregului front 
antiimperialist.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
a trimis CELUI DE-AL XXXni-LEA CONGRES NAȚIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MAREA BRITAME, urmă
toarea telegramă :

în numele comuniștilor și al întregului popor român, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dum
neavoastră, participanții la cel de-al XXXIII-lea Congres Na
țional al Partidului Comunist din Marea Britanie. tuturor comu
niștilor, clasei muncitoare, oamenilor muncii britanici, un cald 
salut frățesc și sincere urări de succes.

Poporul român urmărește cu profund interes și sentimente de 
solidaritate activitatea Partidului Comunist din Marea Britanie 
pentru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, a tutu
ror forțelor progresiste din Marea Britanie, in scopul apărării 
intereselor fundamentale ale poporului britanic, pentru reali
zarea țelurilor socialiste.

Congresul dumneavoastră are loc in contextul unor profunde 
mutații pe plan mondial. în favoarea forțelor păcii, democra
ției și progresului. Continuarea și aprofundarea acestui proces 
pozitiv impun- cu necesitate unificarea eforturilor tuturor țări
lor socialiste, ale partidelor comuniste și muncitorești, ale țări
lor care au pășit. pe calea unei dezvoltări independente, ale tu
turor forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste. in 
lupta împotriva vechii politici imperialiste de forță, dictat și a- 
mestec în treburile interne ale altor state, reclamă antrenarea 
și participarea tot mai activă a maselor largi populare, a opi
niei publice internaționale la soluționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea contemporană, in interesul păcii, securității 
și colaborării între popoare.

Subliniind cu satisfacție evoluția relațiilor de prietenie și co
laborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Marea Britanie, exprimăm speranța că ele 
vor continua să se întărească și amplifice, pe baza trainică a 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului prole
tar, al dreptului fiecărui partid de a elabora și aplica propria 
sa linie politică, strategică și tactică, fără nici un amestec din 
afară.

Avem convingerea că promovarea unor asemenea relații cores
punde intereselor întăririi prieteniei și colaborării dintre parti
dele, popoarele și țările noastre, servește cauzei unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor de

mocrației și progresului.
Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucră

rilor Congresului dumneavoastră, în îndeplinirea hotăririlor pe 
care le veți adopta, in. lupta ce o duceți pentru împlinirea no
bilelor idealuri ale democrației, socialismului și păcii î

Fran'
Ștefan 
Torres 

pre-

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Vojtec. a ofe
rit, vineri, un dejun in onoarea 
delegației Grupului brazilian din 
Uniunea Interparlamentară, con
dusă de senatorul Paulo 
cisco Torres. '

în timpul dejunului, 
Voitec și Paulo Francisco 
au toastat in sănătatea 
ședintelui Republicii Federati
ve a Braziliei, Emilio Garras- 
tazu Medici, a președintelui 
Consiliului de Stat *1  Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
și întărirea continuă a colaboră
rii româno-braziliene, pentru 
pace în întreaga lume.

el ; și nu-i de mirare că zi
durile castelului cetății feu
dale a Giurgiului au fost lua
te drept simple ruine, intrin- 
du-se cu buldozerele in ele ! 
Aflu, pe de altă parte, că la 
Focșani se preconizează sis
tematizarea centrului civic, 
fără însă să se țină seama 
de existența numeroaselor 
clădiri cu adinei rezonanțe in 
istoria patriei noastre, fără 
să se faeă o elementar de 
necesară inventariere a mo
numentelor și vestigiilor tre
cutului. Greșelile acestea 
duse pină la capăt nu vor 
mai putea fi reparate nicio
dată. Sint greșeli pornite din 
ignoranță, comoditate, lipsă 
de discernămint. îmbogățind 
orașele cu însemnele urba
nismului modern să nu le 
lipsim de aura blazoanelor 
trecute, de zestrea care le 
individualizează. E de urmat 
exemplul Bucureștiului, unde 
strădaniile edililor se în
dreaptă spre găsirea acelei 
sinteze menite să mențină in
tr-un echilibru armonios ar
hitectura tradițională cu va
lorile unei mereu actuale 
metropole.

Și acum, răspunsurile tele
grafice la cele 10 întrebări 
(detalii pot afl* toți cei ce 
vor organiza o eălâtorie de 
citeva ore prin București, 
pornind de la „km. 0") :

1. Muzeul de istorie a ora
șului București.

2. Biserica Curtea Veche, 
ridicată de Mircea Ciobanul 
(1545—1552).

3. Peste 50 000 obieete și 
documente.

4. C. Brâncoveanu este în- 
mormintat la Biserica SL 
Gheorghe Nou.

5. Turnul Colței, azi dis
părut.

6. Subscripția publică p 
care a fost construit A 
neul Român.

7. Sub streașină clădirii 
Muzeului dr. Mina Minovîei 
se află clopoței.

8. Casa Melik (1780), azi 
Muzeul Th. Pallady.

9. Sculptorii M. Butunoiu, 
Zoe Băicoianu, N. T. Iones- 
cu. I. Dămăceanu.

10. Mînăstire a lui Șerban 
Cantacuzino, apoi reședință 
de vară pentru Constantin 
Brâncoveanu și refugiu din 
fața ciumei pentru Nicolae 
Caragea — mistuite în incen
diul din 1781. Palatul, refă
cut de Alexandru Moruzi și 
mărit de Știrbei Vodă, a fost 
reședința de vară a lui Ale
xandru Ioan Cuza. Actuala 
înfățișare i-a fost dată după 
refacerile din 1893. Din 1950 
este Palatul Pionierilor.

• Turneul internațional „open" 
de tenis de la Stockholm, care 
are loc pe teren acoperit, a 
continuat cu desfășurarea parti
delor din turul trei. O mare sur
priză a furnizat tinărul suedez 
Bjoern Borg. in virstă de 17 
ani, care l-a învins cu 6—2, 
4—6. 7—5 pe Ilie Năstase. în 
cursul acestui sezon. Lie Năs- 
tase ciștigase de două ori în 
fața tinărului său adversar.

• La 19 decembrie, pe mare
le stadion „Maracana" din Rio 
de Janeiro, va avea Ioc o in- 
tîlnire de fotbal între o selec
ționată a Braziliei și o repre
zentativă mondială. Meciul este 
organizat In onoarea fostului in
ternațional brazilian Garrincha, 
care s-a retras din activitatea 
competitională. Reprezentativa 
mondială va cuprinde printre
alții pe Eusebio (Portugalia), 
Ger.to (Spania), Best (Irlanda), 
Cubillas (Peru). Echipa brazilia
nă va avea tn linia de atac pe 
celebrul Pe le. Garrir.cha 
juca. în această partidă, cite 
10 minute în fiecare dintre cele 
două selecționate.

• La Tirana, In prezența 
unui numeros public, s-a dispu
tat lntilnirea prietenească de 
fotbal dintre selecționatele R. P. 
Chineze și Albaniei. Partida 
s-a terminat la egalitate 1—1 
(0—0).

Vizita în R. D. Germană 
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe aj 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. va efectua 
în următoarele zile, o vizită 
oficială in R. D. Germană, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer.

ANUNȚ
T.C.I.F. — STAȚIA DE 
UTILAJ CONSTRUCȚII ȘI 
TRANSPORT CONSTAN
ȚA, — str. Zburătorului 
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Angajează urgent:

• personal pentru cursul 
de calificare în meseria 
de mecanic utilaje con
strucții și terasamente 
cu durata de 8 luni.

Se primesc absolvenți ai 
școlii generale cu stagiul 
militar satisfăcut. Pe dura*  
t« școlii beneficiază de ca*  
zare gratuită, masa contra 
cost și salariul de 1 040 lei 
lunar.

Cererile se depun Ia bi*  
roul personal pină la data 
de 30 noiembrie 1973. 

PARALELE
PLASTICE

(Vrmart din pag. I)

Acolo, în mijlocul taberei, gindul mi-o zburat, într-o frac
țiune de secunda, spre statuile acelea bătute de timp din 
parcul Herăstrău din Capitală. Spre acele busturi de scriitori 
de la noi și de aiurea, făcute cu un naturalism nud ce se 
voia odată a fi realism pe de-a-ntregul. Busturile acelea 
înnegrite de ani pe la cute de obraz sau de haină, care îi 
pîndesc pe îndrăgostiții așezați pe bănci, de după tufișuri, 
cu ochi scobiți, ce muștruluiesc prin inexpresivitate. Tabăra 
de la Măgura și colecția de geometrie în spațiu din Herăstrăul 
bucureștean formează două lumi aparte, ireductibile una Io 
alta, două extremități de materie încovoiată sub intenția plas
tică. Prima, nu ne este oricînd la îndemînă, stă mai sfioasă, 
sub 
în 
cui 
deznoadă gîndurîle cu competență 
lului plastic-sculptural, despre cele văzute la Măgura și despre 
paralela întinsă spre Herăstrău, întrebîndu-l asupra criteriilor 
de evaluare artistică o exponatelor din aer liber. Pentru că 
avem tot mai multe ansambluri sculpturale de acest gen, une
le excelente, ieșite din mîini meștere și prestigioase. Mi-a zis 
să merg din nou la Cărei, la obîrșia plastica ce se cheamă 
Vida Geta sau la Blaj, la încremenirea în timp a tumultului 
iscat de oamenii între oameni oi mișcării pașoptiste. Dar, pină 
una alta, să nu pierd expoziția comemorativă Dimitrie Paciu- 
rea, deschisă încă și înscrisă în calendarul manifestărilor 
UNESCO, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea ilustrului 
artist Expoziție care, prin cele 65 de piese reprezentative pe 
care le conține, te face să te abstragi din zidurile Muzeului 
de artă din Capitală și să te crezi deopotrivă în aer liber și 
în mijlocul artei autentice..

munte. Cealaltă ne sare 
orele de destindere șt de plimbare 
cel mare al Capitalei. Am

Tovarășul Mihai Dalea. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R- a primit vineri dimi
neața delegația Uniunii Națio
nale a oamenilor muncii din 
Zair — Untza —, condusă de 
Mpindu Mbwabwe, secretar ge
neral adjunct al UNTZA, comi
sar al poporului, care face o vi
zită in țara noastră la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
La primire a fost de față tova
rășul Constantin Mîndreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Cu acest prilej, intr-o atmosfe
ră cordială, prietenească a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea și preocupă
rile U.G.S.R. și UNTZA, precum 
și in legătură cu căile și moda
litățile de întărire și dezvoltare 
a relațiilor intre cele două cen
trale sindicale.

Vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Direcției Federale 
pentru planificare economică a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de Borisav 
Iovici, membru al Consiliului 
Executiv Federal, director ge
neral al Direcției Federale pen
tru Planificare Economică a 
R. S. F. Iugoslavia.

ORAȘUL NECUNOSCUT
(Urmare din

uităm ce scrie pe frontonul 
lor ; ne odihnim într-un pare 
— dar nu-i căutăm statuile ; 
ne-am mutat într-un cartier 
nou — dar nu spunem copii- 
lor ce a fost înainte pe a- 
cele locuri ș.a.m.d. Lipsa a- 
ceasta de curiozitate, vecină 
comodității, apoi cunoștin
țele limitate, ce se datorează 
inexistenței monografiilor și 
a altor materiale documen
tare accesibile tuturor, fa« să 
se nască „orașul necunoscut". 
Știm unde-s cinematografele, 
stadioanele, restaurantele, dar 
ne este foarte greu, dacă nu 
imposibil, să precizăm în ce 
secol a fost ridicată o con

strucție și în ce stil, cine *

în ochi, insinuantă, 
prin par- 

zis cuiva, care își 
pe căile spectaco*

CONVORBIRI
ECONOMICE
ROMANO —
IUGOSLAVE

La Consiliul de Miniștri 
început vineri după-amiază con
vorbirile între tovarășul Manea 
Mănescu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării și Borisav Iovici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
director general al Direcției Fe
derale pentru Planificare Eco
nomică a R. S. F. Iugoslavia, 
care face o vizită în țara noas
tră.

în cursul convorbirilor s-au 
abordat probleme ale colaborării 
și cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

A fost prezent Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

PRIMIRE LA
CONSILIUL DE

MINIȘTRI
Vineri după-amiază, tovarășul 

Paul Nicuîescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul educației și in/ă- 
țâmintului, a primit pe dr. 
Hertha Firnberg, ministrul ști
inței și cercetării din Austria, 
care face o vizită în țara noas
tră. La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, au luat parte prof. Ioan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie. și Alese Popescu, ad
junct al ministrului educației și 
Învățămintului.

A fost prezent, 
ter, ambasadorul 
București.

Cu acest prilej,

Werner Saut- 
Austrjei la

Cu acest prilej, s-au abordat 
probleme ale dezvoltării cola
borării româno-austriece în do
meniul cercetării științifice și a 
învățămintului superior.

Ansamblul de artiști ama
tori „Turun Kukuril" din 
Finlanda, care se află în țara 
noastră, la invitația Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, a pre
zentat. vineri, pe scena Casei 
de cultură a Institutului Ro
mân pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, un spec
tacol folcloric.

Cu acest prilej, publicul a 
putut admira măiestria artei 
interpretative finlandeze, bo
găția repertoriului folcloric 
al tării celor „o mie de 
lacuri". £

în asistență erau prezenți 
reprezentanți ai C.C. al 
U.T.C., ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste. ai I.R.R.C.S., folcloriști, 
etnografi, al ți oameni de artă 
și cultură, un numeros pu
blic.

A participat, de asemenea. 
Pentti Martin Soumela, am
basadorul Finlandei la Bucu
rești.

Au foet de față reprezen
tanți ai conducerii Asocia
ției de prietenie Finlanda- 
România.

sculptat statuia din centru, 
unde au locuit anume oa
meni de cultură, artă sau 
știință, despre care avem 
vaga impresie că aparțin a- 
celor locuri. Muzeele au a- 
ceeași soartă ; puțini sint vi
zitatorii propriului lăcaș, cei 
mai mulți își rezervă plăce
rea cunoașterii în vecini, eu 
prilejul unor excursii orga
nizate, pină la începerea me
ciului... Așa se naște vorba 
„nu-ț nimic de văzut în ora
șul meu", preluată foarte 
ușor ehiar și de către unii 
edili, gospodari ce preferă să 
dea uitării obiective de real 
interes decit să aibă o bătaie 
de cap in plus. Lipsese plăci 
comemorative, pe case în 
care s-au intilnit personali
tăți ale neamului, sint lăsate 
în paragină locuințele unor 
mari înaintași, nu sint evi
dențiate monumentele isto
rice și ale naturii, ce ar pu
tea contribui și pe această 
cale Ia scoaterea din anoni
mat a localității respective. 
Peste tot e ceva de descope
rit, și cei care ar trebui s-o 
facă primii sint cadrele di
dactice. Mi s-a povestit ei 
in deceniul patru, la lași, un 
profesor universitar scotea 
studenții anului întii la o că
lătorie de-o zi prin orașul 
mustind de idei și fapte mă
rețe. revelîndu-le fața necu^ 
noscută, forțindu-i să vadă 
dincolo de ziduri amorfe Și 
obișnuinți comune. diurne. 
Dar cite nu se Pot vedea Și 
la Bistrița, Botoșani. Blaj — 
ca să nu luăm decit trei 
orașe mai mici !

Călătoria nu înseamnă nu
mai. am mai spus-o. sute de 
kilometri luați sub roțile au
tocarului sau trenului, și de 
acest adevăr trebuie să se 
dumirească organizatorii de 
turism. Mai peste tot este 
prevăzut „turul orașului", dar 
se referă aproape în exclusi
vitate la grupele mari de ex
cursioniști veniți din alte lo
calități : Și se rezumă la o 
plimbare, tot auto, prin car
tierele noi, ceea ce. să recu
noaștem. nu-i o atracție deo
sebită. ele prea semănînd u- 
nele cu altele. Dar pentru lo
calnici. și în special pentru 
elevi și studenți ? Diriguito
rii turismului local așteaptă 
să vină la ei profesorii cu 
propuneri, aceștia speră în 
inițiativa primilor. Și trec 
anii, clădirile și străzile își 
schimbă înfățișarea, cine a 
știut a uitat că acolo sau a- 
colo s-a întîmplat ceva, copiii 
cresc și vor spune fie că 
nu-și cunosc orașul, fie că 
nu-i nimic demn de văzut in

actualitatea
Transmite corespon^ 
dentul nostru din jude' 

ful lași

• Mecanizatorii
au sărbătorit

Anul Nou
pentru 
S.M.A.

Nou.
La 10 octombrie 

mecanizatorii de la 
Traian a fost Anul 
Plugarii de aici au tras deja 
destule brazde în contul a- 
nului 1974 în condițiile re
ducerii cheltuielilor de pro
ducție cu 180 lei la 1000 lei 
venituri. Pe primul loc se 
situează secțiile tractoare 
grele, care au realizat planul 
anului în proporție de 133 la 
sută, Traian 109 la sută și 
Tamași 107 la sută. în urma 
unor astfel de succese au 
devenit posibile nu numai 
îndeplinirea angajamentelor 
anuale luate, ci și îndeplini
rea cincinalului în patru ani.

• Consecvența
unor inițiative
Cele 120 de organizații de 

tineret din industrie. con
strucții și transporturi care 
reprezintă jumătate din e- 
fectivul organizației munici
pale Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a U.T.C. pot raporta in 
prezent succese însemnate 
în întrecerea utecistă „Tine
retul — factor activ în rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen".

In afară de aportul profe
sional din ce în ce sporit ti
nerii din cetatea chimiei de 
pe Trotuș mobilizați de or
ganizațiile U.T.C. au realizat 
economii de materii prime, 
materiale, combusti; 1 și pie
se de schimb în valoare de 
2 milioane lei. Tn ajutorul 
producției au fost orientate 
anul acesta și multe dintre 
acțiunile de muncă patriotică 
în cadrul cărora au fost efec
tuate lucrări de peste 1 mi
lion de Ieî.

Acțiuni ca „Eu lucrez, eu 
răspund, eu controlez". „Fie
care organizație U.T.C. — o 
brigadă de revizie, fiecare 
tînăr — un revizor de cali
tate", „Fiecare minut folosit 
cu valoare maximă", „Prie
tenii noului angajat" etc., 
bine concepute și consecvent 
urmărite au stimulat vizibil 
spiritul de întrecere și auto- 
depășire al tinerilor, inte
resul acestora pentru stăpi- 
nirea noilor tehnici și tehno
logii de fabricație, pentru u- 
tilizarea integrală a capaci
tăților și timpului de lucru 
situind organizația munici
pală U.T.C. pe un loc de 
frunte pe județ în cadrul în
trecerii utecîste.

ION CHTRIAC

A Xll-a sesiune a Con
ferinței naționale a 
cercurilor științifice stu

dențești
Ieri, in trei centre universita

re din țară, au început lucră
rile celei de_a Xll-a sesiuni a 
Conferinței naționale a cercuri
lor științifice studențești și a 
fost inaugurat concursul studen
ților inventatori, inovatori și ra- 
ționalizatori. La Timișoara, unde 
se desfășoară secția invățămin. 
tului superior tehnic, se așteap
tă o largă participare la dezbate
rile lucrărilor studențești a 
unui mare număr de tineri 
specialiști din producție. Tot 
aici, participanții vor avea pri
lejul să-și confrunte realizările 
in cadrul Salonului studenților 
inventatori, inovatori și raționa
liza tori.

Programul secției găzduite de 
Institutul politehnic ..Traian 
Vuia" este completat de vizite 
la întreprinderi. în laboratoare
le institutului de schimburi de 
experiență și manifestări cultu
rale.

La București. participanții
studenți de la secția invățâmin- 
tului superior medical, vor
avea prilejul unui fructuos
schimb de păreri !n cadrul co
locviului dedicat imperativelor 
cercetării științifice studențești 
în acest domeniu. Hunedoara va 
găzdui. în același timp, lucră
rile secției de subingineri. Re

J

V*

GABRIEL FLOREA

amintim că la sfîrșitul săptămi- 
nii următoare își vor desfășura 
lucrările secțiile învățămintului 
superior agronomie, economic și 
universitar. De asemenea, la 
București între 22—23 noiembrie 
se va desfășura sesiunea învăță- 
mintului superior sportiv. în- 
scriindu-se printre acțiunile ma
jore ale asociațiilor studențești 
pe tărim științific, desfășurarea 
actualei sesiuni a Conferinței 
cercurilor studențești demon
strează din nou o preocupare 
de frunte a tineretului studios 
și anume con creț >7.a rea și fina
lizarea acțiunilor de integrare a 
învățămintului cu cercetarea și 
producția.

c. s.

Festivalul artei 
turii tineretului 

reștean

și cul- 
bucu-

Zilele acestea se află 
desfășurare Festivalul __ __ _ 
culturii tineretului bucureștean. 
amplă manifestare organizată 
de Comitetul municipal al 
U.T.C. Festivalul care se află 
la prima sa ediție. întrunește 
participarea a pe«te 2 MO de ti
neri interpret’ din fabrici și 
uzine, din cluburile tuturor sec
toarelor Capitalei. La Ateneul 
Tineretului, la Universal club, 
sau in alte săli de spectacole 
destinate publicului tînăr. au 
fost invitați pe scenă. în fieca
re după-amiază a acestei săp- 
tâmîni. artiști amatori din toate 
genurile : brigăzi de agitație 
din instituții și întreprinderi, 
echipe de teatru și de recitatori.

în plină 
artei și

PROGRAM COMPETITION AL
FOTBAL. E apa a XlII-a 

diviziei naționale A 
desfășoară duminică, 
mează in Capitală un nou 
plaj bucureștean. pe _ *
..23 August" as:fel : ora 
Rapid — Sportul studențesc, ora 
16.15. Dinamo—Steaua. în țară : 
C.F.R. Cluj — F.C. Argeș. F.C. 
Constanța — Politehnica Iași, 
C.S.M. Reșița — Politehnica Ti
mișoara. S.C. Bacău — Univ. 
Craiova. U.T.A. — „U" Cluj, 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, Stea
gul roșu — F.C. Petrolul.

BOX. Astăzi, de la ora 18 are 
loc in sala sporturilor din Ga- 
lați. gala finală a celei de-a 
IV-a ediții a „Criteriului tinere
tului" la box. competiție organi
zată de ziaruL „Munca" în. cola
borare cu Federația română de 
box și C.J.E.F.S. Galați.

VOLEI. In sala Dinamo din 
Capitală, astăzi au loc finalele 
..Dinamoviadei" la care partici
pă formațiile feminine și mas
culine din următoarele țări : 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, 
Ungaria. Polonia și România, 
întrecerile pentru locurile 1—2 
încep de la ora 15.30.

JUDO. Sala ..Floreasca' 
Capitală găzduiește 
Prieteniei". Participă 
din zece țări U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia. Polonia, „_
R.P. Mongolia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană. Cuba și Româ
nia. Turneul începe azi de la ora 
10, cu concursul rezervat tinere
lor speranțe, iar după amiază, 
de la ora 17 au loc întreceri la 
toate categoriile. Miine intrece- 
rile au loc dimineața de la ora 
10, iar după amiază de la ora 
17.

RUGBI. In Capitală. în cadrul 
„Cupei federației" mîine au loc 
partidele : Sportul studențesc 
— Gloria, stadionul Tineretului 
IV. ora 10.30. Grivița roșie 
Dinamo, teren Parcul copilului, 
ora 9.30.

HOCHEI. Campionatul diviziei 
naționale programează în Capi
tală pe Patinoarul „23 August" 
partide din cadrul etapei a Ii-a. 
Astăzi, Intîlnițile : 

a 
care se 

progra-
stadionul

14.30,

l“ din
„Turneul 
sportivi

Ungaria,

interpret! de muzică populară, 
dansatori. Animatorii cineclubu- 
rilor, precum și ai cercurilor de 
artă plastică, și-au prezentat ul
timele creații — toți demon- 
strind valențele complexe ale 
culturii de masă în care e an
trenat tineretul bucureștean. 
Despre calitatea, scopul și utili
tatea acestei acțiuni, ziarul nos
tru va reveni în numerele sale 
viitoare.

9 Km. de marcaje noi 
în masivul Cozia

9 Km. de marcaje noi 
în masivul Cozia

„Elevii care fac economia tu
ristică vor fi și ghizi, trebuie 
să-și cunoască zona, țara..."

Pornind de la această premi
să. ținărul pedagog Ion Dră- 
goescu de la Liceul economic 
Călimănești a antrenat un mare 
număr de elevi la activitățile 
turistice. Paralel cu drumețiile 
pe cărările masivului muntos 
Cozia și în împrejurimi, elevii 
căiimăneșteni. cărora li s-ău a- 
lăturat și cei ai Școlii generale 
din Dăești, conduși de profeso
rul de geografie Vâsile Ber
bece. au executat în acest an 
circa 9 kilometri de marcaje noi 
și remarcări. încheind această 
operație in urmă cu citeva zile, 
stopați de condițiile atmosferice 
neprielnice. Intre aceste itine-- 
rarii, cele mai pitorești, des
chise recent : Mocirle — Poarta 
de Piatră : Ciuha Neamțului 
spre Lotru.'în proiect, traseu] 
Lotrișor — Puturoasa — Frăsi- 
nei — Olănești-Băi. Dintre cei

Steaua—Dunărea Galați (ora 16) 
și Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc (18.30). Miine vor avea loc, 
partidele retur ale acestei etape.

SCRIMĂ. In sălile Institutului 
de Edu-cație Fizică și Sport din 
Capitala, au loc finalele „Cupei 
României" Ia. scrimă. Azi, de la 
ora 15 — au loc întrecerile la 
floretă fete și sabie — iar mîine 
de la ora .8.30 — floretă băieți 
și spadă.

GIMNASTICA. în Sala spor
turilor din Pitești au loc cam
pionatele naționale pe echipe 
ale maeștrilor și campionatele 
individuale maeștri-băieți. Azi, 
întrecerile încep dimineața de 
la ora 10 (băieți) și după-amiază 
de la ora 16 (fete), iar miine de 

Ja ora 10. are loc finala la băieți— 
pe aparate.

ȘAH. La Brașov se desfășoară 
turrieul fin-al al campionatului 
republican feminin de șah. edi
ția 1973, ia care participă 17 
jucătoare.

Duminică la Valence, tradiționala 
întîlnire de rugbi

ROMÂNIA
Mîine, la Valence, echipa na

țională de rugbi a României în
tâlnește într-o partidă oficială, 
în cadrul „Cupei F.I.R.A.", na
ționala Franței. Partidă intrată 
în tradiția sportului cu balonul 
oval, jocul pe care XV-le ro
mânesc il va opune renumitei 
reprezentative a ..Cocoșului ga
lic" se anunță ca o întîlnire deo
sebit. de interesantă. Aceasta, 
pentru că în ambele formații au 
intervenit schimbări deosebit de 
importante. Astfel echipa Fran
ței. față de sezonul trecut ali
niază jucători tineri pe care an
trenorii Jean Desclaux și Fer
nand Cazenave își pun mari 
speranțe. La rîndul lor, cuplul 
românesc Petre Cosmănescu și 
V. Irimescu, care răspund ca 
antrenori de naționala Româ-

□
mai pâ'sionați — elevii Lucian 
Popescu, Adrian Istrate și loan 
Talpoș.

A APĂRUT:

MUNCA DE PARTID
nr. 21 — 1973

Din sumar : Sporirea eficien
ței acțiunilor politice și organi
zatorice Cultivarea spiritului 
de. răspundere in fiecare unitate 
productivă. Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor și 
organizațiilor de partid : VMile 
Vîlcu : Exigență partinică în 
conducerea agriculturii ; Adu
nările pentru dări de seamă, 
prilej de dezbatere a modului 
în care organizațiile de partid 
își exercită atribuțiile ce le i*e-  
vin : Intransigență .față de lip
suri ; îndreptarea eforturilor 
spre ceea ce trebuie înfăptuit ; 
O adunare care, nu și-a atins 
pe deplin scopul. Sfii dinamic 
și competență în dirijarea acti
vității eoonomico-sociale : Ion 
Rădiicu : Organizația de partid 
— forța motrice a colectivului ; 
Gheorghe Vișovan : Activul; 
sprijin de bază ăl comitetului 
de partid in conducerea trebu
rilor comunei. Revista are in
serate și rubricile : comuniștii 
in fruntea mișcării Raționale, 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen ; învățămin- 
tui de partid și propaganda prin 
conferințe ;

Rubrică realizată de
DOMNIȚA VĂDUVĂ

CICLISM. Mîine, în Capitală 
pe- un irăs.eu- din cart ierul Balta 
Albă se. desfășoară un concur» 
de»cicloeros dotat cu trofeul 
„Cupa Confecția".

POPICE. Prima divizie .de po
pice programează; astăzi si mîi
ne ^jocurile etapei a 4-a. în Ca
pitală. aii loc meciurile femini
ne-: Voința — Gloria București 
(la*  arena Voința), Laromet — 
Petrolul Băicoi (arena Laromet) 
și Rapid — Voința Constanța 
(arena Rapid), pa și meciul mas
culin Constructorul — Rapid («- 
rena Constructorul).

COMPETIȚII DE MASĂ. în 
sală de sport „Energetica* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** din 
Buftea se desfășoară mîine 
„Cupa recoltelor bogate" la vo- 

-^eh-retmnrd-mai multe formații 
din județul Ilfov, • La Urziceni 
este programat miine un concura 
de cros rezervat tinerilor din 
întreprinderile și instituțiile din 
localitate.

FRANȚA
niei, au făcut ’ retușuri serioase, 
în care infuzia de tinerețe este 
îmbinată cu aceea a jucătorilor 
experimentați.

Așadar;"*  pe gazonul noului 
stadion din Valence. întîlnirea 
de mîine .se anunță deschisă 
oricărui rezultat. Formațiile ce
lor două '■"echipe. ROMÂNIA : 
Durbac,' Nica, Dragomirescu, 
Marica. Constantin. Nicolescu, 
Mateiscu, Fostolache, Fugigi, 
Pop,', Dumitru, ' Șerban, Dinu, 
Munteânu, Ciornei. Rezerve : 
Florescu, Motrescui Aianasiu. 
Cioarec, FRANȚA : Aguirre, B?r- 
tranne. Maso. Delâîgue, Seguir, 
Rom&u, Barrau, Boffeli. Saisset, 
SkreLa. Cester. Sappa, Costenti- 
no. Benesis. Iravabil. Arbitru : 
irlandezul Pat d’Arcy.



ORIENTUL APROPIAT
• SCRISOAREA LUI H. KISSINGER ADRE

SATĂ LUI K. WALDHEIM • ACORD PENTRU 
CONSOLIDAREA ÎNCETĂRII FOCULUI ÎNTRE 
EGIPT Șl ISRAEL

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Casa Albă a dat publicității 
vineri seara textul scrisorii tri
mise de secretarul de stat al 
S.U.A., H. Kissinger, secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, prin care informează că 
guvernele Egiptului și Israelului 
sînt dispuse să accepte un acord 
care aplică art. 1 al Rezoluției
338 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. și art. 1 al Rezoluției
339 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

Acordul cuprinde următoarele 
șase puncte :

Egiptul și Israelul sint de 
acord să respecte ctf’^crupu- 
lozitate încetarea focului cerută 
de Consiliul de Securitate al 
O.N.U. ;

Ambele părți sint de acord să

Opinii privind 
Universitatea O.N.U.

Rezultat al unui aprofun
dat examen al aspectelor de 
principiu, materiale, organi
zatorice și de altă natură ale 
ideii creării Universității Na
țiunilor Unite, proiectul de 
Cartă supus atenției Comi
tetului pentru problemele e- 
conomice al Adunării Ge
nerale sintetizează multitu
dinea de opinii, observații și 
propuneri avansate de nu
meroase state de-a lungul 
celor 4 ani, de cind aceas
tă problemă se află înscrisă 
pe agenda O.N.U.

Prezentînd poziția Româ
niei față de proiectul de sta-, 

-tut al universității, repre
zentantul țării noastrej’^Ion 
Goriță, sublinia necesitatea 
ca întreaga activitate a aces
tui lăcaș de cultură să fie 
ghidată și să servească sco
purilor și principiilor fun
damentale ale Cartei Națiu
nilor Unite.

în încheiere, reprezentan
tul român a insistat asupra 
stabilirii unor relații strinse 
de colaborare intre univer
sitate și organizații neguver- 
namentale și, in special, cu 
organizații de tineret, care, 
prin activitatea lor de cer
cetare și formare, pot aduce 
o contribuție însemnată' la 
înfăptuirea obiectivelor Uni
versității Națiunilor Unite.

Înceapă imediat discuții Intre 
ele în vederea reglementării 
problemei revenirii la pozițiile 
din 22 octombrie, în cadrul a- 
cordului cu privire la dezanga
jarea și separarea forțelor, sub 
auspiciile O.N.U. ;

Orașul Suez va primi zilnic 
provizii de alimente, apă și 
medicamente. Toți- civilii răniți 
din • orașul Suez vor fi evacuați;

Nu trebuie să existe nici un 
obstacol în calea deplasării de 
furnituri nemilitare spre malul 
răsăritean ;

Punctele de control israelie- 
ne, situate pe șoseaua \ Cairo- 
Suez, vor fi înlocuite cu puncte 
de control ale O.N.U. La capă
tul din Suez al șoselei, ofițerii 
israelieni pot participa, împre
ună cu reprezentanți ai O.N.U., 
la stabilirea caracterului nemi- 
litar al încărcăturilor pe malul 
Canalului ;

Imediat după stabilirea punc
telor de control ale O.N.U. pe 
șoseaua Cairo-Suez, va avea 
loc un schimb al tuturor prizo
nierilor, inclusiv al răniților.

Cele două părți au căzut de 
.acord să se întilnească sub aus
piciile comandantului O.N.U. pe 
șoseaua Suez-Cairo, pentru a 
semna acest acord și pentru a 
lua măsuri în vederea aplicării 
lui.

Scrisoarea solicită secretarului 
general al O.N.U. să ia măsu
rile adecvate pentru a asigura 
ținerea unei intîlniri sîmbătă, 
10 noiembrie, 1973 sau la ori
care altă dată convenabilă tutu
ror părților.

CAIRO 9 (Agerpres). — Vi
neri seara, Ministerul Afacerilor 
Externe al Egiptului, a dat pu
blicității textul acordului pen
tru consolidarea încetării focu
lui între Egipt și Israel, anunță 
agențiile United Press Interna
tional și Reuter.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — 
Guvernul israelian a țintit vi
neri noaptea o reuniune extra
ordinară. Un purtător de cuvint 
al primului ministru israelian, 
a anunțat că, după această reu
niune, va fi dat- publicității un 
comunicat oficial referitor la a- 
cordul intervenit între Israel și 
Egipt, informează agențiile Fran
ce Presse și Reuter.

In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Franța, la in
vitația Centrului de studii și 
cercetării marxiste și a In
stitutului „Maurice Thorez" 
de pe lingă C.C. al P.C.F., 
delegația condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de conducere și 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", a avut o întîl- 
nire cu Guy Hermier, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F, De a- 
semenea. delegația a vizitat 
Centrul de studii și cercetări 
marxiste, Institutul „Mauri
ce Thorez" și Școala cen
trală de partid cu același 
nume, unde a avut convor
biri cu Guy Besse, membru 
al Biroului Politic, Georges 
Cogniot, Jean Buries, Henri 
Martin, membri ai Comitetu
lui Central.

Cu acest prilej, au avut Ioc 
convorbiri în care s-a făcut 
un larg schimb de vederi a- 
supra activității instituțiilor 
vizitate, asupra studiilor și 
cercetărilor întreprinse în 
domeniul practicii și teoriei 
marxiste, precum și asupra 
relațiilor bilaterale dintre in
stituțiile respective și Aca
demia „Ștefan Gheorghiu"

Conferința pentru Securitate 
și Cooperare în Europa

In cadrul lucrărilor Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, în cursul zilei de vineri s-au întrunit, in ple
nul lor, comisia I, care se ocupă de problemele securității și 
comisia IlI-a însărcinată cu examinarea problemelor cooperării 
culturale și a contactelor umane.

Au fost examinate aspecte ale 
activității depuse pînă în pre
zent de subcomisiile respec
tive, precum și metodele de 
îmbunătățire a activității a- 
cestora. Numeroase delegații au 
apreciat drept pozitive rezulta
tele obținute pînă în prezent și 
s_au pronunțat pentru intensi
ficarea discuțiilor și clarificării 
pozițiilor, în vederea elaboră
rii documentelor finale ale con
ferinței.

In subcomisia pentru aspec
tele militare a continuat exa
minarea măsurilor vizînd întă
rirea încrederii și creșterea sta
bilității pe continent, pe baza 
propunerilor concrete, prezentate 
anterior de delegațiile Româ
niei, Iugoslaviei, Spaniei și 
Suediei.

în organul special de lucru 
s-a încheiat etapa destinată e- 
xaminării documentului elve
țian privind instituirea unui 
sistem european de reglemen
tare pașnică a diferendelor.

în subcomisiile pentru schim
buri comerciale și cooperarea 
industrială au continuat dis
cuțiile asupra unor forme și 
măsuri menite să faciliteze și 
să intensifice raporturile econo
mice între toate statele partici
pante.

în subcomisia pentru coope
rarea în domeniul științei și 
tehnicii, discuțiile s-au referit 
la căile și mijloacele concrete 
care să faciliteze accesul țări
lor în curs de dezvoltare la 
cuceririle științei și tehnicii.
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Convorbiri 
cehoslovaco — 
vest-germane

• AGENȚIA C.T.K. anunță 
că Ia 7-8 noiembrie, la Praga, 
a avut Ioc un schimb de păreri 
între Jiri Gotz, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, și G. Van 
Well, șeful Secției politice a 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.F. Germania, în legătură 
cu stabilirea relațiilor diploma
tice între cele două țări.

Henry Kissinger a sosit 
la Rawalpindi

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, a 
sosit vineri seara la Rawalpindi 
pentru convorbiri cu primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto. în drum spre Ra
walpindi, Henry Kissinger a fă
cut o escală la Teheran unde a 
fost primit de suveranul Ira
nului, șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, cu care 
a discutat despre relațiile din
tre S.U.A. și Iran și ultimele e- 
voluții intervenite în situația 
din Orientul Apropiat.

Tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a participat la 
lucrările celui de-al Vl-lea 
Congres al Partidului Co
munist Peruan, a fost primit 
de tovarășul Jorge del Pra
do, secretar general al Par
tidului Comunist Peruan.

La primire au participat 
tovarășii Râul Acosta Salas, 
secretar general adjunct al 
P.C.P., Gustavo Espinoza 
Montesinos, Mario Ugarte și 
Pompeyo Mares, membri ai 
Comisiei Politice a C.C. al 
Partidului. A participat, de 
asemenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
în Peru, Mircea Nicolaescu.

Intilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

• LI SIEN-NIEN, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și Uan Yao-tin, 
președintele Consiliului chinez 
pentru promovarea comerțului 
internațional, au avut, joi, o în
trevedere cu membrii delegației 
Consiliului național pentru co
merțul dintre Statele Unite și 
China, condusă de Donald Cle
mens Burnham, președintele 
Consiliului.

• LA GENEVA a avut loc, 
la 9 noiembrie, o nouă întîlnire 
intre delegațiile sovietică și ame
ricană care participă la tratati
vele referitoare la limitarea ar
mamentelor strategice (S.A.L.T.)

Pakistanul s-a retras 
din S.E.A.T.O.

• PURTĂTORUL DE CUVINT 
AL S.E.A.T.O a anunțat ieșirea 
oficială a Pakistanului din rin_ 
dul membrilor tratatului mili
tar respectiv. Pakistanul a îna
intat notificarea privind ieșirea 
sa din blocul militar la 7 no
iembrie 1972 și, potrivit statu, 
tului S.E.A.T.O., retragerea in
tră în vigoare oficial, la un an 
de la data notificării.

Protest al M.A.E. al 
R. D. Vietnam

• AGENȚIA V.N.A. infor- 
mează că, joi, un avion ameri
can de recunoaștere de tip 
„S.R.-71" a pătruns în spațiul 
aerian al Republicii Democrate 
Vietnam, efectuînd zboruri dea
supra unor localități, printre 
care orașele Hanoi și Haifong.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a protestat ener
gic împotriva acestui act și a 
cerut să se pună capăt imediat 
și definitiv zborurilor de recu
noaștere ale avioanelor ameri
cane deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam.
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în întreaga lume o preocupare acută : 

PEMIRIA DE COMBUSTIBIL 
SI IMPLICAȚIE EI

• Măsuri pentru reducerea consumului de 
carburanți în Japonia • Un sondaj de opinie în 

R. F. G.: populația sprijină acțiunile de raționalizare

Noi masuri, programe restrictive și proiecte 
de perspectiva anunțate în diferite capitale ale 
lumii evidențiază preocuparea de a se asigura 
o mai rațională utilizare a resurselor de hidro
carburi.
• LA TOKIO s-a anunțat ieri 

că primul ministru japonez 
Kakuei Tanaka a decis introdu
cerea imediată a unor măsuri 
destinate să ducă Ia reducerea 
consumului de carburanți pe 
scară națională. Printre aceste 
măsuri figurează constituirea de 
organisme de control asupra 
consumului de produse petro
liere, promulgarea unei legisla
ții de urgentă privind reglemen
tarea și limitarea consumului de 
carburanți, constituirea unui co
mitet interministerial care să 
coordoneze măsurile concrete de 
economisire a combustibililor în 
industrie, în domeniul trans
porturilor etc. Primele măsuri de 
economisire vor fi anunțate la 
începutul săptămînii viitoare și 
s-a făcut cunoscut că guvernul 
nipon va adresa imediat un a- 
pel întregii populații să restrîn- 
gă sensibil consumul de produ
se petroliere. De pe acum, în 
sistemul energetic japonez au 
început să fie aplicate reduceri 
de consum și raționalizări în ce 
privește combustibilul. Drept ur
mare. societatea de electricitate 
din Tokio, una dintre cele 9 
centrale electrice japoneze im
portante. a anunțat reducerea cu 
10 la sută a cantității de energie 
furnizată industriei. Ministerul 
Industriei a cerut tuturor mari
lor consumatori niponi să-și re
ducă imediat consumul de cu
rent electric cu 5—7 la sută.

• în REPUBLICA FEDERA
LA GERMANIA unde au intrat 
în vigoare unele măsuri restric
tive in ce privește consumul de 
petrol și unde s-a anuntat ieri 
reducerea vitezei de zbor a a- 
vioanelor companiei „Lufthan
sa" in scopul economisirii car
buranților, agenția D.P.A. a e- 
fectuat o anchetă publică din 
care reiese că măsurile pentru 
frinarea risipei de energie sînt 
primite cu înțelegere de majo
ritatea populației. în cadrul u- 
nui sondaj efectuat în ultimele 
trei zile 84 Ia sută din cei ches
tionați au declarat că aprobă o

eventuală interdicție de circula
ție în zilele de sărbătoare iar 89 
Ia sută s-au declarat de acord 
cu economisirea de curent elec
tric Ia iluminat. O mare parte 
a celor chestionați au sprijinit 
introducerea unor măsuri de ra
ționalizare a benzinei și păcu- 
rei, sau o limitare a consumu
lui de curent electric.

• „într-o perspectivă ime
diată — scrie corespondentul 
FRANCE PRESSE din Washing
ton — americanii se așteaptă Ia. 
noi creșteri sensibile ale prețu
lui petrolului și implicit la o 
frînare a consumului. Este a- 
proape cert că prețul păcurei 
pentru încălzit se va dubla în

țului benzinei îi va incita pe a- 
mericani să asculte îndemnul o- 
ficialităților și să folosească mai 
des transporturile în comun în 
detrimentul vehiculelor perso
nale. In acest domeniu, de alt
fel, actualele necesități de eco
nomisire a carburanților nu fac 
decît să accentueze evoluția în
registrată de cîțiva ani în sec
torul automobilului spre redu
cerea dimensiunilor autovehicu
lelor și a puterii motoarelor lor. 
Automobilele mici și mijlocii 
reprezintă de pe acum circa 40 
la sută din totalul parcului par
ticular din S.U.A. In compara
ție cu numai 20 la sută in urmă 
cu doar patru ani".

• In SUEDIA, unde încălzirea 
locuințelor se realizează în cea 
mai mare parte prin petrol, gu
vernul a decis introducerea u- 
nor severe măsuri restrictive în 
ce privește consumul de hidro
carburi pentru uzul casnic. Ad
ministrația locuințelor din în
treaga tară (ca și instituțiile o- 
ficiale) nu vor putea folosi la

Noi prețuri, majorate, au fost afișate la stațiile de benzinâ 
din R.F.G. Un aspect ce poate fi întilnit în multe țâri ale lumii. 

(Din FRANKFURTER RUNDSCHAU).

comparație cu iarna trecută și 
prima reacție va fi, desigur, e- 
conomia la încălzit. Este, de a- 
semenea, cert că sporirea pre

P
roblema violenței, a represiu
nilor sîngeroase dezlănțuite de 
regimul dictatorial din Gua
temala rămîiîe ia ordinea zi
lei. Apar tot mai des în presa 
internațională informații și 
articole care demască măsurile represive 

împotriva forțelor progresiste și democra
tice. Uneori, în pofida șțpctei cenzuri, au 
reușit să ajungă în Europa cîteva scrisori 
și fotografii, grăitoare, documente acuza
toare. Alteori, cruzimea și cinismul cu care 
sînt tratați arestații au devenit cunoscute 
prin intermediul unor mărturisiri făcute de 
foști deținuți ce au reușit șă evadeze — pu
țini la număr — din „lagărele-infern" ale 
Guatemalei.

în această „țară a morții", cum este nu
mită Guatemala, în fiecare zi se înregis
trează' un atentai, o răpire sau un asasi
nat politic. în cursul unei singure săptă- 
mîni, în care oficial s-a considerat că nu 
s-a intîmplat nimic neobișnuit, presa din 
capitala guatemaleză consemna nu mai 
puțin de 16 dispariții „inexplicabile". Una 
din metodele cele mai des folosite de agen
ții poliției, precum și de cercurile de ex
tremă dreaptă, o constituie răpirile. Cu 
cîteva săptămîni în urmă, un ziarist și un 
fotoreporter de la săptămînalul italian 
L’ESPRESSO au vizitat Guatemala. In ma
re taină ei s-au întilnit cu trei tineri gua
temalezi care le-au destăinuit fapte cutre
murătoare ce se petrec in această țară. In
tilnirea a avut loc în munți, după cîteva 
zile de tatonări, cînd cei trei au fost con
vinși că vor vorbi cu ziariști europeni și că 
nu vor avea de-a face cu „motones" (gang
steri — asasini), agențl care pătrund in 
cele mai diferite cercuri pentru a desco
peri noi opozanți ai regimului și a-i trece 
pe . lista neagră". Unul dintre tineri. Paco 
— desigur, un nume fictiv, din motive de 
securitate — a povestit în ce mod se des
fășoară aceste răpiri șij^jt de greu se poate 
afla apoi ceva despre persoana răpită. „In 
condițiile actuale au devenit fapte obișnuite 
uciderea unui om cu rafale de mitralieră

Coșmarul din 
„țara morții“
• Victimele represiunii din 

Guatemala • Numeroși tineri 
asasinați in condiții îngrozitoare 

• 0 intilnire in munți cu Paco... 
în plină stradă, cadavre mutilate, abando
nate pe marginea șoselelor, aruncarea lor 
din elicoptere in craterele vulcanilor ac
tivi sau in viitoarea mării".

Paco avea un frate de 18 ani care a „dis
părut" în mai 1972. Nimeni nu a mai aflat 
ceva despre el, deși a fost căutat săptămîni 
la rind de familie și de prieteni, deși au 
fost trimise numeroase petiții la magistra
tură. „Alteori — povestește Paco — trage
dia devine o teribilă farsă. Este căzui stu
dentului Juan Francisco Pineda, asasinat 
folosindu-se „tehnica" accidentului de cir
culație. Cu toate că au fost martori care 
au declarat că tînărul a fost lovit intențio
nat de o mașină a poliției, nu a fost luată 
nici o măsură. Poate doar în ceea ce-i pri
vește pe martori...".

Paco și ceilalți doi tineri guatemalezi au 
mai povestit ziariștilor italieni despre cimi- 
tirile clandestine în care sînt descoperite 
sute de cadavre, despre micile loturi culti
vate cu bumbac de țărani, ce ard peste 
noapte, despre napalmul care este folosit 
atunci cînd se bănuiește că in zone greu

accesibile sînt ascunși oameni căutați de 
poliție, despre mamele ce așteaptă de ani 
de zile fără ca cineva să le poată spune 
dacă fiii lor mai sînt în viață.

v într-un interviu acordat ziarului L’UNI- 
TA, Miguel Rodriguez, conducător al Parti
dului Muncii, declara că in șase ani au 
fost uciși cel puțin 13 000 de oameni. Peste 
4 000, în majoritate tineri, au „dispărut" 
numai în ultimii doi ani. Bizuindu-se pe 
cele peste 20 de grupări teroriste (mai „cu
noscute" fiind Mișcarea anticomunistă or
ganizată — MANO și Noua organizație 
anticomunistă — NO A), regimul dictatorial 
desfășoară un adevărat război fără tranșee 
împotriva militanților pentru drepturi de
mocratice. Se consideră că după anul 1954, 
cînd a fost răsturnat guvernul democratic 
ai Iui Jacobo Arbenz și la conducerea Gua
temalei s-au perindat mai multe regimuri 
militare dictatoriale, numărul persoanelor 
care au fost suprimate este comparabil cu 
pierderile dintr-o perioadă de război. Vic
timele nu sînt numai comuniștii, ei și con
ducători ai altor partide progresiste și or
ganizații obștești, reprezentanți ai culturii, 
științei, sau simpli cetățeni care au îndrăz
nit să-și arate nemulțumirea împotriva ac
tualei situații politice.

Cîteva cifre configurează tristul tablou 
al realității guatemaleze : 81 Ia sută din 
teritoriile arabile — Guatemala este o țară 
predominant agricolă — aparține cîtorva 
proprietari funciari, însă aceștia nu cultivă 
decît 29 la sută din ele ; costul vieții a 
crescut în ultimii 15 ani cu peste 37 Ia 
sută ; salariile sînt blocate din anul 1951 ; 
mortalitatea infantilă foarte ridicată : 93 la 
mie : analfabetismul cuprinde 72 Ia sută din^t 
populație iar in mediul rural chiar... 85 la 
sută (LE MONDE).

în aceste condiții, deși terorismul este 
menținut la aceeași cotă, forțele opoziției 
nu se lasă intimidate, continuînd să lupte 
împotriva politicii guvernului, pentru liber
tăți democratice.

RODICA ȚEPEȘ

Rezultatele 
alegerilor parțiale 

din Anglia
In Anglia au avut loc a_ 

legeri parțiale pentru de
semnarea a patru deputați 
în Camera Comunelor.

Potrivit rezultatelor anunțate, 
în două circumscripții electo
rale victoria a revenit candi- 
daților Partidului Conservator 
de guvernămint, in altă circum
scripție candidatului Partidu
lui Liberal, iar în cea de-a 
patra — candidatului Partidului 
Național Scoțian.

Rezultatele au fost așteptate 
cu un deosebit interes la Lon
dra, deoarece se spera că ele 
vor putea oferi o imagine a op
țiunilor electorale într-o peri
oadă cind se discută tot mai 
intens despre alegerile gene
rale de anul viitor. Dar scruti
nul a fost departe de a fi con
cludent, participarea la vot în_ 
registrind un nivel foarte scă
zut.

Atît conservatorii, cît și labu
riștii au obținut un număr de 
voturi mult inferior alegerilor 
din' 1970. Liberalii însă au mar
cat progrese însemnate, ceea ce 
oonfirmă avansul obținut de re
prezentanții acestui partid și 
cu prilejul alegerilor parțiale 
anterioare. Astfel, pare să se 
confirme previziunile cu privire 
la posibilitatea ca Partidul Li
beral să joace un rol important 
în alegerile viitoare.

Vrînd sâ reprezinte simbolic „penuria de carburanți în ac
țiune", un grup de tineri olandezi trag pe străzile centrale ale 
Amsterdamului un automobil. (Din NEUE ZURCHER ZEITUNG).

încălzirea centrală temperaturi 
mai mari de 20—25 de grade 
Celsius (aceasta ca un prim pas 
pentru economisirea petrolu
lui). în același timp, s-a fixat o 
limită maximă de 25 kilograme 
petrol care poate fi stocată de 
o familie pentru încălzitul lo
cuinței. Prin aceste măsuri se 
prevede realizarea unei reduceri 
cu 15 la sută a consumului to
tal de petrol pe scară națio
nală. /

• La BRUXELLES ministrul 
belgian al economiei declara joi 
seara într-o emisiune televiza
tă că „guvernul prevede severe 
sancțiuni" contra societăților, în
treprinderilor sau consumatori
lor particulari care ar contra
veni măsurilor restrictive pri
vind consumul de carburanți 
(amintim că aceste măsuri cu
prind rechiziționarea stocurilor 
de petrol, interdicția circulației 
autovehiculelor personale în zi
lele de duminică și sărbători, li
mitarea vitezei de circulație).

In atenție: cărbunele și uraniul
Paralel cu preocu

pările pentru raționa
lizare, se fac mereu 
mai vizibile eforturile 
de a se folosi cît mai 
eficient și mai larg al
te surse de energie în 
afara petrolului.

„Producția de căr
bune a S.U.A. ar pu
tea fi majorată sufici
ent în trei ani pentru 
a compensa pe deplin 
scăderea importurilor 
de petrol" — afirmă 
THE NEW YORK 
JOURNAL OF COM
MERCE. Ziarul cercu
rilor de afaceri îl 
citează pe Donald 
S. Cook, președintele 
companiei americane

pentru energie electri
că*  care a afirmat: 
„Trebuie să dublăm 
producția de cărbune 
în trei ani", adăugind 
că S.U.A. dețin jumă
tate din rezervele mon
diale ale acestui com
bustibil. Ziarul arată 
că sporirea producți
ei americane de căr
bune ar necesita re
laxarea restricțiilor 
prevăzute de legea po
luării, lege care pune 
pe petrol un accent 
mai mare decît pe căr
bune datorită conți
nutului său mai re
dus de sulf. Trebuie

să se modereze, de a- 
semenea, și restricțiile 
privind exploatările mi
niere.

S.U.A. produc*  în 
prezent aproximativ 600 
milioane tone cărbune 
pe an. Pentru a în
locui petrolul importat 
va fi nevoie de încă 
166 milioane tone.

„Guvernul japonez
— relevă cotidianul 
francez LES ECHOS
— își îndreaptă acum 
privirile spre Austra
lia. Pentru noiembrie 
au fost programate 
convorbiri nipono-aus- 
traliene referitoare la 
modalități de asociere

care ar comporta un 
dublu aspect. In pri
mul rînd se are în 
vedere construirea u- 
nei uzine de înnobi
lare în Australia pen
tru a exploata zăcă
mintele de uraniu e- 
xistente în această 
țară, și în dl doilea 
rînd efectuarea de stu
dii pentru a aprecia 
competitivitatea tehnică 
și financiară a tehnolo
giei japoneze de înno
bilare. Dacă totul 
decurge normal, uzina 
australiană va apro
viziona centralele nu
cleare japoneze în 
baza unor contracte 
pe termen lung.

ftjnema
DOI PE UN BALANSOAR : 

Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (o- 
rele 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 : 18,15 ; 
20,30).

,.100 DE LEI" : Scala (orele 9 ;
11.15 : 1.3,30 : 16 : 18.30 : 21).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT" : Capitol (orele 9,30 ;
11.15 : 14 ; 16,15 : 18.30 : 20.45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: 
Patria (orele 9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 . 21,15) ; București (orele 8,30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Favorit 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Sala Palataiui (ore
le 1",15 ; 20,15) ; Luceafărul (orele 
9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Festival (orele 8,45 : 11.15 ; 13,30 ; 
16 : 18,30 ; 21).

NUNTA : Central (orele 9,15 ;
11.30 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN.
HILL : Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 : 18.15 ; 20.30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
Doina (orele 12,15 ; 15,45 ; 19,15)
Program de desene animate (orele
9.45 : 11).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Lumina (orele 9 : 11,15 ; 
13,30 : 16 ; 18,30 : 20,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE J

Grivița (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) : Miorița (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 : 20,15).

MAFIA ALBA : Excelsior (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20,30) : Melodia (orele 9 : 11.15 ; 
13,30: 16 ; 18,30 ; 20,45).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
înfrățirea (orele 15.30 : 18: 20,15).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : 
Popular (orele 15.30 : 19).

ADIO ARME : Timpuri Noi (O- 
rele 9.45 — 19 în continuare).

ȘAPTE ZILE : Progresul (orele 
16 : 18 : 20).

PARADISUL Î Buzești (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 : 13,30 : 
15,45 18 : 20,15).

ALBA CA ZĂPADA $1 CEI 
ȘAPTE PITICI : Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15 : 20,30).

CONSPIRAȚIA : Viitorul (ore
le 15.30 18 : 20.15).

CU CĂRȚILE PE FATA : Volga 
(orele 9 : 11.15 ; 13,30 : 15,45 : 18,15 ; 
20,30) : Tomls (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 : 15,45 ; 18,15 ; 20,30).

VALTER APARĂ SARAJEVO t 
Dacia (orele 9 ; 12.30 : 16 : 19.15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Floreasca 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15) ; Arta (o- 
rele 15,30 : 18 : 20,15) : Bucegi
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

CU TOATE ACESTEA : Feren
tari (orele 18 : 20,15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Moșilor
(orele 15,30 : 18 ; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Lira (orele 15,30; 18 ;
20,15) ; Cotroceni (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

DUMINICA, 11 NOIEMBRIE 1973TU $1 EU : Crlngașl (orele 15.30 ; 
18 : 20.15).

PISICA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20.15).

STARE DE ASEDIU : Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Giu- 
iești (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Pa
cea (orele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Fla
căra (orele 15.30 : 17.45 : 20). _

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVlfUL 
CIUBULKA : Vitan (orele 16 ;’18 ; 
20).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Munca (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15,30 : 18 : 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Rahova 
(orele 15.30 : 18 : 20.15).

VERONICA : Ferentari (orele 
15,30).

• — a A*
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PROGRAMUL III

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzi

cale ; 9,55 — Melodia zilei. „Ini
mă de artist" de Radu Șerban : 
10,00 — Turist-club : 11.00 — Știin
ță șl tehnică ; 11,10 — Profil pe 
portativ. ■ Adriano Banchieri ; 
11,30 — Opereta „Omul din La 
Mancha" — selecțiuni ; 12,00 —
Transmisiuni directe din țară ; 
12,10 — Invitație în fonotecă — 
muzică ușoară ; 12,55 — Melodia 
zilei ; 13,00 — închiderea emisiu
nii de dimineață ; 17,00 — Știrile 
după-amiezii ; 17,05 — Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Muzică ; 18,10 — As
cultătorii ne propun ; 18,55 —
Melodia zilei ; 19,00 — Toamna se 
numără vînătorii și pescarii ! E- 
misiune de divertisment ; 21,00 — 
Radio-super-top — topul revistei 
„Flacăra" ; 21,30 — Melodii în 
ritm de dans ; 22,00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorutier. Sport ; 22,30
— Melodia zilei : 22,35 — Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23.15 — Poe
tica. Nicolae Stroe ; 23,20 — Mu
zică din operete ; 23,55 —- 24,00 — 
Ultimele știri.

PROGRAMUL ni

9,00 — Știri ; 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale ; 
9,55 •— Melodia zilei. „Dragă-mi 
este dragostea" de L. Profeta ; 
10,00 — Clubul invitaților ; 11,00 — 
Știință și tehnică ; 11,10 — Profil 
pe portativ. Johny Hallyday ; 
11,30 — Tranzistor melodii ; 12,00
— Invitație în fonotecă ; 12,55 —
Melodia zilei ; 13,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață ; 17,00 —
Știrile după-amiezii ; 17,05 — Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 18,00 — Șapte 
zile, șapte arte. Dans ; 18,10 —
Dublu recital : Ana Stefok și 
Cornel Constantiniu ; 18,55 — Me
lodia zilei ; 19,00 — Romanțe și 
cîntece de petrecere ; 19,30 —
Știri ; 19,35 — Program susținut de 
Orchestra de cameră a Radiodifu
ziunii olandeze ; > 20,00 — Teatru
radiofonic : Poveste de carnaval 
de V. Alecsandri ; 21,00 — Radio- 
super-top — gala locurilor I ; 
22,00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic ; 22,10 — Panoramic

sportiv : 22,30 — Melodia zilei ; 
22,35 — Vedete ale muzicii ușoare : 
23,15 — Poetica. George Filip ; 
23,20 — Jazz-portret ; 23,55—24,00 — 
Ultimele știri.

SÎMBATA, 10 NOIEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Lumea copiilor (reluare) ; 
9,30 De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru elevi ; 10,00 Telex ; 
10,05 Selecțiuni din emisiunea 
„Cîntare patriei" ; 10,30 Bucureș- 
tiul necunoscut. O nouă surpriză 
la „Curtea Veche" ; 10,45 Muzi
că populară ; 11,10 Teatru scurt ; 
Pasiune plus rațiune ; 12,00 Tele
jurnal ; 16,00 Telex ; 16,05 Calei
doscop cultural-artistie. Emisiune 
de informație și actualitate litera
ră, teatrală, cinematografică și 
plastică ; 16,25 Avanpremieră ;

16.30 Emisiune In limba germană ;
18.15 Cîntece și dansuri populare
cu Ansamblul Casei de Cultură 
din Cîmpulung-Muscel ; 18,40 Te-
leglolj. Kenya ; 19,00 Documentar 
T.V. Chilimbarul — film de Mir
cea Lorian și Horia Vasiloni ;
19.15 Publicitate : 19,20 1001 de
seri : 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho- 
tărîtor ; 20,00 Cîntecul săptămînii : 
,.La noi" interpretează Margare
ta Pîslaru : 20,05 52 de
inițiative în 52 de săptămîni. 
Fiecare proiectant — un participant 
activ la ridicarea eficienței eco
nomice ; 20,15 Teleenciclopedia ;
20,55 Publicitate ; 21,00 Film se
rial. Mannix ; 21,50 La Sala Ron
dă. Spectacol de divertisment cu 
public organizat la hotelul „In
tercontinental" din București ;
22.30 Telejurnal. Sport; 32,50 Cîn
tece de petrecere cu Ioana Cris- 
tea și Nelu Mărgineanu.

PROGRAMUL II

16,00 Film serial. în umbra lu
pilor. Reluarea episodului II. 
„Misterul Laurei". 17,00 Publici
tate ; 17,05 Universitatea TV. 
Amfiteatru politic ; Dinamism și 
eficiență în economia românească. 
• Istoria civilizațiilor : Civilizația 
aztecă • Istoria științei și tehnicii 
românești : meșteșugari populari; 
17,40 Telex ; 17,45 Cîntece

și jocuri populare în interpretarea 
artiștilor amatori din Sectorul 7 ; 
18,00 Vîrstele peliculei.

DUMINICA, 11 NOIEMBRIE 1973

PROGRAMUL I
8,00 — Bună dimineața ; 8.30

— Cravatele roșii ; 9,25 — Film 
serial : DAKTARI ; 9,50 — Viața 
satului. „Frumoase-s toamnele la 
noi !“ ; 11,00 — Emisiune în lim
bă maghiară ; 12,30 — De strajă 
patriei : 13.00 — Album dumini
cal ; 16,00 — Magazin sportiv ; 
18,05 — Publicitate ; 18,10 — Film 
serial. In ultimul minut — episo
dul IV. Copilul pierdut ; 18.45 —
Vetre folclorice „De la Trotuș 
spre Șiret" ; 19,15 — Publicitate ; 
19,20 — 1001 de seri ; 19,30 — Te
lejurnal. Săptămîna politică in
ternă și internațională In ima
gini ; 20,10 — Destinul unei idei ; 
20,30 — Publicitate ; 20,35 — Film 
artistic. Leagănele. Premieră pe 
țară ; 21,40 — „Mi-am pus busu
ioc în păr..." — omagiu lui Ion 
Vasilescu ; 22,00 — Telejurnal.
Sport.

PROGRAMUL II

11,00—13,00 — Concertul simfo
nic susținut de „New Philarmonia 
Orchestra" din Londra ; 20,10 — 
Eroi îndrăgiți de copii : Clinele 
Fips ; 20,40 — Meridiane literare ; 
21,05 — Seară de balet ; 22,05 —
Film serial : „Mannix".
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