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întreprinderi de transport

pentru utilizarea rațională

a combustibilului
BRAȘOV : înlăturarea pierderilor „mici 
dus la economii mari 1

LUGOJ : Prin ridicarea calificării și întărirea 
disciplinei

GALAȚI: Măsuri organizatorice, măsuri edu* 
cative

TG. MUREȘ: De la analiza decadalâ la con 
trolul zilnic riguros

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

• AMBASADORUL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 
12 noiembrie a.c., pe Curt Lei- 
j on, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Suediei in țara 
noastră.

în cadrul solemnității au luat

• AMBASADORUL
în ziua de 12 noiembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Giambyn Nia- 
maa, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare ca amba
sador extraordinar'• și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Mongole in țara noastră.

SUEDIEI
cuvintul ambasadorul Curt Leî- 
jon și președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

R. P. MONGOLE
în cadrul solemnității au luat 

cuvintul ambasadorul Giambyn 
Niamaa și președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului' de Stat, 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.
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CITE MINUTE ARE
ZIUA DV. DE MUNCA ?

c

txrxxa de w- 
tiiaire * stilajeler intre două 
reparații mijlocii ri capitale ia

prețului de cost al produselor. 
Cum se realizează ea ? Pentru 
început o situație, la nivel 
uzină, pe nouă luni:

Ore staționări, determinate 
de defecte mecanice 

si electrice

aecția uzi ruj (mecanscă) 82.6.............................. . 19 023
. orii novate 90.9 . , . 1 682
w cazanjer.e 85J . , . 655
. Sor.ă 89.6 . . . 62
_ scalerie centrală 70.0 . .*..................... . . 3 612

Tocai ur nă ...... . 82J». ...................... . . 25 034

Județul Satu Mare
a îndeplinit planul
pe primii trei ani

CONSTRUCTORII SE JUSTIFICĂ Frezorul Bontidean Cornel, de la Întreprinderea „Metalul roșu* 
din Cluj, se numără printre tinerii care îyi depășesc sistema

tic norma, stăpinesc cu pricepere ceia mai modeme utilaje.
Foto: ȘTEFAN WEISS

IAR ANIMALELE SE AFLA -3
â . UN EVENIMENT STUDENȚESC CARE

SUB CERUL LIBER
Examinind situația la nivelul 

județului Vaslui, în ceea ce pri
vește asigurarea necesarului de 
furaie pentru animalele pro
prietate obștească, constatăm că 
s-au realizat cantitățile 
ficate numai la suculente 
grosiere. Din cauza unor 
colte slabe și. nu o dată, 
cauza slabei gospodăriri, la 
nuri s-a însilozat doar 46 
sută din cantitatea planificată, 
iar la concentrate 70 la sută. 
Dacă la fînuri se întrevede o 
soluționare a deficitului prin 
achiziționarea si aducerea unor 
cantităti din alte iudete. in 
schimb sarcina asigurării a încă 
48 000 tone furaje combinate, 
continuă să rămină sub un 
mare semn de întrebare.

Cit privește cazarea animale
lor. din ceea ce a fost planifi
cat a se construi, pentru acest 
an nu s-a realizat nici măcar 
jumătate din adăposturi. De 
ce ? Pentru a afla răspuns la 
această întrebare, ne_am depla. 

•sat la cite va din unitățile unde 
lucrările de construcție sînt în 
întîrziere. La ferma Bădeana a 
cooperativei agricole Dragalina 
din Tutova am găsit un grajd 
pentru. 105 capete început în 
septembrie 1972. si căruia ii fu
seseră doar ridicați pereții — 
lipseau acoperișurile, ușile, gea
murile. instalațiile de apă și 
lumină. Construcția aceasta, la 
fel ca multe altele din iudet. 
urmează să se realizeze de că
tre întreprinderea județeană 
intercooperatistă de construcții- 
montai ce a încheiat cu coope
rativa agricolă un contract con-

Dlani- 
Și 

re- 
din 
fi
la

form căruia se angajează să 
termine lucrarea in iunie 1973. 
Dar lucrările s-au desfășurat 
agale, cu lungi si adesea nejus
tificate întreruperi. La cele 
spuse pină aici vom adăuga că 
la data prezentei noastre acolo 
constructorii plecaseră de vi
neri promitind să se Întoarcă 
luni dar era deja marii si. in 
ciuda garanțiilor primite chiar 
de la întreprinderea de con
strucții. lucrătorii încă ou apă
ruseră.

Același gen de necazuri re
clamă si cooperativa agricolă 
din Pochidia. E si aici vorba 
tot de construcția unui grajd 
ce trebuia să fie gata cu apro
ximativ o lună în urmă. A fost 
început acum aproape trei luni.

iar stadiul in care se află (s-au 
turnat abia temeliile) nu 
permite previziuni prea fericite 
în legătură cu apropierea datei 
de dare in folosință. Secre ra
rul U.T.C. al cooperativei. Mar
cel Stan, amintește că prezenta 
constructorilor la Pochidia se 
datoreste unor repetate che
mări prin adrese si telegrame. 
Maistrul Ștefan Paleolonu ne 
spune insă că intirzierea s-a 
datorat lipsei materialelor de 
construcție. L-am găsi: insă in- 
vîrtindu-se cu vreo 10 băieți, 
citi i-au mai 
de astă vară 
unde la ora 
huit să se 2 
grajduL Era 
că nici unul 
avea chef de 
tineri impreu

Lceru care ru se prea iztimpX
31 octodbr.e. Zi serga p- 

rinaj, in vtirj 
Lnu. 1311 uz strut 
are de 8 ore cuua < 
fectâ. ..Se lucrează
ni se spune. Insă cu randament 
scăzut ; Ia 1311 s-au impLnit 24 
de ore de eind au funcționează 
strungul paralel Niles. Ambre- 
iajul s-a defectat; la 1313 strun
gul frontal — mașina de mare 
productivitate — a „picat- de la 
19,30 ; un strung de la 1314. o

TREBUIE PRE6ATIT CU

rămas di echiwa 
locului

actuali ar 
afle

fi tre

plecaseră
na. de la
r.a refuzin

peraiiva Dra^a_i- 
i se întoarcă aco- 
unor neînțelegeri 

cu magazionerul și din cauza 
condițiilor neconvenabi’e de ca
zare oferite de cooperativă — 
condiții de altfel asemănătoare 
cu cele de la Pochidia și om 
multe alte locuri.

La ferma Pogana a asociați
ei intercooperatiste Ciocani- 
Perieni cor.strucria a Început la 
20 octombrie. iar intirzierea se 
datorează tot unor dificultăți 
in procurarea materialelor. 
După o serie de aminări. a-

di:

ELENA NESTOR

(Continuare in pag. a lll-a)

«« SESIUNEA
EXAMENE

Ori de laborator pentru studenții anului V al Facultății de 
Horticultori — Institutul «ornic ^.Vjcofag Bălcescu" dm 

București.
Foto: EM TIN J ALA

Tn această perioadă premergă
toare unei sesiuni ceva mai ne
obișnuite decît în anii trecu ți, 
datorită timpului scurt dintre de
butul cursurilor și examene, notă 
dominantă a vieții universitare 
clujene este studiul. Am 
tat la Universitate la o 
sântă întîlnire a tuturor 
de comisii din facultăți.

Iată câteva intervenții : 
na Zirbo, Filologie : „Un 
tic impertani este integrarea a- 
nului 1 în ritmul cerut de exi
gențele pregătirii universitare. 
In întîlnirj cu colegii mai mari, 
în ședințe de asociație și în dia
logul cu cadrele didactice s-au 
dat răspunsuri principalelor „ne
cunoscute- ale vieții universita
re : cam trebuie asimilate cu
noștințele. în ce constă tehnica 
studierii bibliografiei si conspec
tării, care sînt solicitările pri
melor examene. De asemenea, se 
continuă analiza ritmică a frec
venței si nivelului de pregătire 
în ședințe bir mare de asociație.

. Există probleme însă pentru 
studenții anului IX’, care nu pot 
să elaboreze o lucrare de stat 
decit dintr-o specialitate, deși 
facultatea are dublă specializare 
— situație care trebuie neapărat 
reglementată''.

asis- 
intere- 
șefilor

Maria- 
obiec-

Alexandru Anghel, Fizică : „în 
afara anului I, pregătirea pentru 
sesiune nu pune probleme deo
sebite. La primul an, însă, fiind
că s-au dat 3 sesiuni de admi
tere, calitatea selecției a scăzut 
și s-ar putea să avem rezultate 
slabe. Totuși, tocmai pentru a le 
evita am solicitat sprijinul Bi
bliotecii universitare, care a or-

cAlin stanculescu

(Continuare In pag. a IV-a)

Intr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul ju
dețean de partid, oamenii 
muncii din județul Satu 
Mare, raportează că în ziua 
de 9 noiembrie 1973 au rea
lizat planul producției in
dustriale marfă pe primii 
trei ani ai cincinalului. 
Acest rezultat, se arată în 
telegramă, se datorește 
muncii politice și organiza
torice desfășurate de orga
nele și organizațiile de par
tid în realizarea consecven
tă a politicii partidului și 
statului nostru, a prețioa
selor indicații date de dum
neavoastră personal, cu o- 
cazia vizitelor ce le-ați fă
cut in județul nostru, ini
țiind acțiuni menite să asi
gure folosirea mai eficientă 
a întregului potențial teh
nic și uman de care dispu
nem.

Avansul obținut, de 53 de 
zile, se concretizează în rea
lizarea pină la sfirșitul anu
lui a unei producții 
mentare în valoare 
milioane lei.

Ne angajăm ca să 
în valoare întreaga ___
gie. pricepere și capacitate 
creatoare de care dispu
nem pentru pregătirea te
meinică a producției anului 
1974, anul sărbătoririi celei 
de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei și al Conr 
greșului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român, 
pentru asigurarea îndepli
nirii exemplare a acestuia, 
creînd astfel condiții tot 
mai bune de realizare a 
cincinalului înainte de ter
men.

Vă asigurăm și cu acest 
prilej, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii sătmăreni, 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, își 
vor aduce întreaga lor con
tribuție la înfăptuirea as
pirațiilor națiunii noastre, 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie.

(Agerpres)

ARTA ȘI

supli-
de 664

punem
ener-

ÎNCERCARE
de ALEXANDRU PAPILIAN

DISCUTĂM ■ TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Hirburile
vechilor
adevăruri*6

..directoarea unei mori întreprinderi, o minunata femeie, 
este, în afara profesiei sole, un om singur I De douăzeci de 
ani rostește și aude primul „buna dimineața' la locul de 
munca. De douăzeci de ani, adresează și răspunde ultimului 
salut al zilei — tot acolo. Orele, puținele ore pe care le în
chide în apartamentul pustiu, sînt mai lungi și mai goale 
decit toată vremea scursă departe de ele. Le-a hotărît așa 

.. PREJUDECATĂ I

’...o fată de 19 ani, sănătoasă, frumoasă și potrivită pentru 
muncă, semnează în cronica zilnică 
la efort. Paradox generat de o...

la rubrica dezertorilor de 
PREJUDECATĂ I

a preferat sâ-și „încuie'...un arhitect, înzestrat și capabil
realele disponibilități în sertarul unui birou, resemnindu-se 
să-și spălăcească mintea în apele mediocrității. Grație unei... 
PREJUDECĂȚI I

Ce e ea, această .jnărime" 
născătoare de triste excepții, 
de imprevizibile derogări de la 
drumul firesc, de traiectorii in
explicabile și inacceptabile ? 
PREJUDECATA înseamnă intr-o 
tălmăcire anume pentru tineret* 
„părere sau idee dinainte con
cepută asupra unui lucru sau 
a unei probleme, opinie greșită 
pe care cineva o adoptă fără 
cunoașterea temeinică a obiec
tului. fără examinarea Iui pre
alabilă sau după o examinare 
insuficientă pentru a asigura o 
concluzie fondată".

Prejudecata naște tristețe; 
sapă galerii ocolitoare : ațipește 
talente. CUM și DE CE?

..aim oa
j zic : dă-mi

-,Sînt oameni
i voie să 

urc pe creștetul tău, 
sâ-ți arăt că sînt 
mare decît tine".

care-ti 
mă
ca 

mai

— Chiar In anul cînd am 
numită directoarea fabricii 
Simeria. m-am pomenit 
movată“ la rangul de soție pă
răsită — îmi mărturisește, cu 
un zîmbet de care încearcă să 
se ajute, femeia ocupată acum 
cu coordonarea a 4 000 de su
flete, cu răspunderea unei pro
ducții anuale de ordinul zecilor 
de milioane și cunoscînd, în 
același timp, la cea mai intimă

SOFIA SCORȚARU

fost 
din 

„pro-

*) Dicționar de etică pentru 
tineret.

(Continuare in pag. a IV-a)

Am trecut întîmplător pe lingă Galeriile Apollo. Expun Ilea
na Micod in și Wanda Mihuleac - grafică și „obiecte", Ovidiu 
Bubă - sticlă. Hai să vedem. Intru și stau. Nu înțeleg nimic.
- Nu-nțelegeți nimic, îmi spune compătimitor o tîndrd 

scundă, cu părul tăiat scurt, băiețește, și cu ochelari.
— Drept să spun, nu.
Fata se recomandă : Wanda Mihuleac. Și începe să-mi ex

plice.
Sînt consternat Ceea ce îmi explică ea e aur. Aur curat. 

Artă vie și fierbinte. Dar cînd mă uit la „obiecte"... Totuși, 
treptat ceva se lămurește.

Intii pricep că „obiectele" sînt făcute în comun de Ileana 
Micodin și Wanda Mihuleac. Bine. Dar la ce sînt bune ? La 
nimic. Dar sticlele ? Tot la nimic.

Arta plastică, reiese din discuție - de la mine, de la in
terlocutoarea mea ? nu mai știu — și-a pierdut caracterul de
corativ, de divertisment, de podoabă. E o realitate care a 
apărut nu din dorința plasticienilor, ci din „specializarea" 
travaliului artistic. Deci arta plastică - mai puțin sculptura 
și tablourile din holurile întreprinderilor - e făcută pentru 
expoziții sau muzeu. Spectatorul intră și citește ca intr-o carte 
spațiala idei care nu se pot exprima altminteri (poate doar 
în eseu literar ?). Prin „specializarea" respectivă, sensul tra
dițional al artei plastice s-a schimbat.

Dar care e noul sens ? De ce operele de arta moderna 
sînt atit de asemănătoare (numindu-se „modernism") ? Nu 
cumva această asemănare desemnează un fond comun de 
idei, fapt care, într-o măsură crescindă, despersonalizează 
artistul ? Nu cumva, adică, dintr-o viziune filozofică indivi
duală asupra omului-lume, sau a lumii-om, arta plastică s-a 
transformat într-un prestidigitator de idei strălucitoare și lu
xoase (e drept), dar tocmai de aceea neimportante ? Sau 
mai mult chiar, privit în ansamblu, peisajul pe care îl pre
zintă frâ mintă rea artiștilor plastici, nu seamănă cu o con
centrare de forțe spirituale menite să defrișeze un domeniu 
complet necunoscut și nefructificat ? Artiștii, în acest caz, 
subsumîndu-se comunității respective, renunțînd la o bună 
parte din originalitatea lor care ar trebui sâ-i definească ?

Mâ uit la interlocutoarea mea. Tînârâ. N-are treizeci de 
ani. înțeleg desigur cită nevoie are spiritul ei de încercările 
acestea. înțeleg și cit de fecunde pot fi încercările, cit de 
necesara mișcarea spre sondarea infinitelor posibilități.

Dar, m-am întrebat, va avea ea șansa să „cadă" peste 
subiectul important care să-i absoarbă toate instrumentele 
astfel călite ? Poate. Poate că o va avea.

în orice caz, discuția a fost foarte utilă. Ceea ce expoziția 
singură nu reușise să-mi dea, mi-a dat discuția. Păcat însă 
că vorbele zboară I
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PROFESIA TA INDUSTRIA FORESTIERĂ
SI A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
1 9

Elect fi părinți ne cer să pu
blicăm rețeaua liceelor de spe
cialitate aparținînd Ministerului 
Economiei Forestiere fi Materia
lelor de Construcții. Intrucit ce
rerile ne parvin în cea mai mare 
parte din zonele care găzduiesc 
industria forestieră, interpretăm 
semnalul ca o orientare, de pe 
acum sigură, către acest domeniu 
foarte important al economiei na
ționale. Ceea ce este un lucru 
pozitiv. Printre rînduri însă des
cifrăm întrebări legate de profi
lul profesiunilor ce se exercită 
în marile noastre combinate de 
prelucrare a lemnului, în între
prinderile forestiere ori de celu
loză fi hîrtie, de perspectivele 
profesionale și umane ce se des
chid celor ce se decid să lucreze 
în acest domeniu. Cit privește 
industria materialelor de , con
strucții ea este și mai sumar cu
noscută. mat ales in coordonatele 
ei modeme.

Dînd cun cererilor amintite, 
punem astăzi la dispoziția ■ ce
lor interesați ■ rețeaua licee
lor de specialitate aparținînd 
M.E.F.M.C. — valabilă pentru 
anul școlar în curs. O însoțim cu 
cîteva elemente care nu se con
stituie în monografii profesionale 
ci trimit pe cei care doresc să se 
orienteze către ramurile amintite 
Ia o informare mai amplă, la o

VĂ AȘTEAPTĂ!
predocumentare absolut necesară 
înaintea pasului hotărrtor. ■

Liceele dm ramura conservării, 
exploatării și prelucrării patrimo
niului lemnos al țării noostre pre
gătesc, în prezent elevi în cîteva 
mari profile: silvicultură, ex
ploatări, construcții și transpor
turi forestiere, industrializarea 
lemnului, tehnologia celulozei, 
hîrtiei și fibrelor artificiale și al
tele. Cîțt dintre cei care își în
dreaptă privirile de viitor spre 
acest tip de școală au vizitat un 
combinat de industrializarea 
lemnului, o întreprindere fores
tieră ori o fabrică de hîrtie ? Ele 
sînt construite. înzestrate și dez
voltate la nivelul cerințelor con
temporane. sînt dotate cu utilaje 
de mare tehnicitate, utilizează 
tehnologii de fabricație foarte 
complexe. O vizită cu clasa ori 
cu grupul de elevi care aspiră 
să lucreze in industria de acest 
profil ar fi deosebit de instruc
tivă, contactul cu muncitori și 
specialiști ar oferi candidaților 
puncte de reper ale profesiunilor 
cate le surîd acum dintr-o per
spectivă îndeajuns de vagă.

Industtia materialelor de con

strucții propune, la rindu-i, ti- 
neriloi multiple posibilități de 
realizare profesională. Aproape 
toate construcțiile civile și indus
triale care se înalță în jurul nos
tru se realizează cu ajutorul li
anților ; construcțiile sînt de ne
conceput fără ciment, var și ip
sos, fără sticlă, beton și oțel. 
Combinate, întreprinderi și fa
brici moderne furnizează astăzi 
constructorilor materiale necesa
re ridicării edificiilor pe care le 
admirăm la tot pasul. Iar liceele 
de profil le asigură o însemnată 
parte din mina de lucru specia
lizată. Și in acest foarte impor
tant sector industrial contactul 
direct — fie pnn intermediul vi
zitelor de informare, fie prin în- 
tîlnirile cu muncitori și specia
liști — constituie un mijloc efi
cace de cunoaștere a profesiuni
lor și a cadrului în care ele se 
exercită, a perspectivelor de vii
tor care se deschid în fața ce
lor ce optează pentru unul sau 
altul dintre liceele de profil.

Față de anul școlar 1972—1973 
cînd au funcționat 26 de licee 
rețeaua liceelor de specialitate

9-a mărit eu 11, ajungindu-se în 
prezent la 37 de asemenea licee 
(5 silvice și 32 industriale), prin 
care se asigură acoperirea nece
sarului de cadre mai uniformă, 
pe întreg cuprinsul țării. Liceele 
industriale sînt subordonate cen
tralelor ministerului care urmă
resc ca prin transferul de utilaje 
și autodotare să ridice baza ma
terială a acestora. în special a 
laboratoarelor și atelierelor, la 
nivelul exigențelor actuale.

M. V.

POȘTA 
RUBRICII

MADĂU ILEANA — Să- 
cuent, jud. Bihor : Legea este 
clară : examenul de admitere 
In învătămlntul superior se dă 
pe baza materiei Învățate în 
liceu și, ca atare, cuprinsă în 
manualele respective. Lectu
rile suplimentare pot fi însă 
deosebit de folositoare pentru 
precizarea $i adîncirea cu
noștințelor. mai ales dacă ți
nem seama de exigențele exa
menului și de nivelul înalt al 
pregătirii candidaților. în a- 
cest sens, manualul la care te 
referi Iți poate oferi o com
pletare utilă pregătirii pentru 
examen.

VIAȚA BATE LA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU
Cit despre pregătirea In 

sine, ea trebuie să înceapă 
printr-o învățătură temeinică 
la materiile cerute, în cadrul 
activității curente de clasă. 
S-au văzut cazuri în care can- 
didații „toceau" din tot felul 
de tratate, dar stăteau prost 
cu... notele la materiile respec
tive. Deci, anatomia și fizio
logia, chimia organică, fizică 
(noțiunea de fizică atomică și 

■nucleară, optică, fizică mole
culară și căldură) se vor bucu
ra de atenția dumitale spe
cială.

Și ultima Întrebare : la fa

cultatea de pediatrie cursurile 
au o durată de șase ani.

GH. POPESCU — București: 
în localitatea care vă intere
sează nu există un astfel de 
liceu.

ANIȘOARA NAUM — Va
tra Dornei: Pune aceeași în
trebare în scris sau telefonic 
„Liceului economic, Bucu
rești". șoseaua Mihai Bravu 
nr. 169, telefon 22 09 10 și 
21 70 92, sector 3 (dependent 
de Ministerul Turismului) sau 
direct secției de învățămînt a 
acestui minister. Eu nu posed 
informații suficient de clare în 
această problemă.

ROBU ENICA — Timișoara: 
Profesiunile care te interesec-

MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Rețeaua liceelor de specialitate in anul școlar 1973-1974
LICEE SILVICE

• Liceul silvie — Năsăud, (silvicultură) str. 
Gării nr. 1. jud. B. Năsăud patronat de Inspec
toratul silvic Bistrița-Nâsăud • Liceul silvic — 
Brăneștî. (silvicultură) str. 23 August nr. 1, jud. 
Ilfov, patronat de Inspectoratul silvic Ilfov • 
Liceul silvic — Gurghiu (silvicultură) — com. 
Gurghiu. jud. Mureș, patronat de Inspectoratul 
silvic Mures • Liceul silvic — Cimpulung Mol
dovenesc (silvicultură, exploatare, construcții ?j 
transporturi forestiere), str. 23 August nr. 54, 
jud. Suceava, patronat de Inspectoratul silvic 
Suceava • Liceu! silvic Timișoara (silvicultură) 
— Pădurea Verde — Timișoara, jud. Timiș, pa
tronat de Inspectoratul silvic — Timișoara.

LICEE INDUSTRIALE

• Liceul industrial pentru prelucrarea lemnu
lui, Blaj (industrializarea lemnului) str. Dr. P 
Groza nr. 25. jud. Alba, patronat de C.P.L. B'.ai 
• Liceul industrial pentru prelucrarea lemnului
— Arad (industrializarea lemnului) — Bd-ul 
Karl Marx nr. 29—31. jud. Arad, patronat de 
C.P.L. Arad • Liceul industrial pentru exploa
tarea lemnuhii — Curtea de Argeș (indus tr i t ii- 
zarea lemnului, exploatări, construcții ?i trans
porturi forestiere) Bd. Republicii nr. 21. jud 
Argeș — patronat de I.F.E.F.-Pltesti • Liceul 
industrial pentru celuloză si hîrtie — Bacău 
(tehnologia celulozei, hîrtiei si fibrelor artificia
le) str. Mărâsești nr. 2S9 iud. Bacău — Detronat 
de C.C.H. ..Let’ea" — Bacău • Liceul industrial 
pentru prelucrarea lemnului — Comânești in
dustrializarea lemnului, exploatări, construcții 
si transporturi forestiere) cartier Zăvoi, lud. 
Bacău, patronat de C.P.L. — Comăne^ti •Li
ceul industrial pentru materiale de construcții — 
Aleșd (electromecanică. industria materinle’^r 
de construcții) str. Bohîlnei nr. 1 — bis. iud. Bi
hor — patronat de C.L.A.. Alesd • Liceul in
dustrial pentru prelucrarea lemnului Bistrița 
(industrializarea lemnului) — Calea Moldovei, 
jud. Bistrița Năsăud — patronat de C P.L.. Bis
trița • Liceu! industrial pentru prelucrarea lem
nului — Codi ea (industrializarea lemnului) str. 
Laterală nr. 60. jud. Brașov, patronat de C.P.L.
— Brașov • Liceul industrial pentru materiale 
de construcții — Rucăr (electromecanică. in
dustria materialelor de construcții) corn. Rucăr. 
jud. Argeș — patronat de C.L. Cimpulung Mus
cel • Liceul industrial pentru materiale de con
strucții — Rupea (electromecanică, industria ma-

terialelor de construcții), str. Cetății nr. 115 — 
jud. Brașov — patronat de C.L. Hoghiz • Li
ceul industrial pentru prelucrarea lemnului — 
Brăila (industrializarea lemnului) str. Karl Marx 
nr. 65. jud. Brăila — patronat de C.P.L. Brăila 
• Liceul industrial de materiale de construcții
— Buzău (materiale de construcții, electromeca
nică. ind. materialelor de construtții). Bd. N. 
Bălcescu nr. 50. microraion 12. jud. Buzău — 
patronat de I.M.C. Buzău • Liceul industrial 
pentru prelucrarea lemnului — Caransebeș (in
dustrializarea lemnului, exploatări, construcții si 
transporturi forestiere), str. Libertății nr. 21. 
jud. Caras Severin — patronat de C.P.L. Ca
ransebeș • Liceul industrial pentru materiale 
de constracții — Turda (materiale de construc
ții. electromecanică, industria materialelor de 
construcții), str. Aurel Vlaicu nr. 1. jud. Cluj — 
patronat de C.L.M.R. — Turda • Liceul indus
trial pentru prelucrarea lemnului — Tg. Jiu (in
dustrializarea lemnului, exploatări, construcții 
si transporturi forestiere). Bd. 1 Mai nr. 342. 
jud. Gorj — patronat de C.P.L. Tg. Jiu • Liceul 
industrial pentru materiale de construcții — Tr. 
Jiu (electromecanică, industria materialelor de 
construcții). Bd. Victoriei nr. 132—138. jud. Gorj
— patronat de C.L.A — Tg. Jiu • Liceul in
dustrial pentru prelucrarea lemnului — Mier
curea Ciuc (industrializarea lemnului, exploatări, 
construcții Și transporturi forestiere), str. Cos- 
buc nr. 80. jud. Harghita — patronat de LP.L.
— Miercurea Ciuc • Liceul industrial de ma
teriale de construcții — Iași (electromecanică, 
industria materialelor de construcții, prelu
crări la cald), str. Manta Roșie r.r. 5. jud. Ta^i
— na tronat de I.M.C. — laș’ • Liceul industrial 
pentru exploatarea lemnului — Sigbetu Mar- 
matiei (industrializarea lemnului. exploatări, 
construcții si transporturi forestiere), str. Dragos 
Vodă nr. 43. jud. Maramureș — patronat de 
I.F.E.T. — Baia Mare • Liceul industrial pentru 
celuloză și hirtir — Drobeta Tr. Severin (in
dustrializarea lemnului, tehnologia celulozei, 
hîrtiei și fibrelor artificiale), str. Antonini nr. 2. 
jud. Mehedinți — patronat de C.C.H. Drobeta 
Turnu-Severin • Liceul Industrial pentru pre
lucrarea lemnului — Tg. Mureș (industrializa
rea lemnului) str. 7 Noiembrie nr. 72 — B. jud. 
Mures — patronat de I.P.L. — Tg. Mureș • Li
ceul industrial pentru exploatarea lemnului — 
Piatra Neamț (industrializarea lemnului.
ploatări construcții și transporturi forestiere, 
•ilvicultură). str. Stefan cel Mare nr. 67. jud. 
Neamț, patronat de I.F.E.T. — Piatra Neamț •

ex-

•*
Liceul industrial de materiale de construcții — 
Roman (electromecanică, industria materialelor 
de construcții), Bd. Republicii nr. 1—3, jud. 
Neamț, patronat de I.M.C. — Roman • Liceul 
industrial pentru exploatarea lemnului — Cim- 
piua (industrializarea lemnului, exploatări, con
strucții si transporturi forestiere), str. 23 August 
nr. 51. jud. Prahova — patronat de I F E.T. — 
Ploiești • Liceul industrial pentru prelucrarea 
lemnului — Satu Mare (industrializarea lemnu
lui) str. Crișan nr. 1. jud. Satu Mare — patronat 
de I.P.L. — Satu Mare • Liceul industrial pen
tru prelucrarea lemnului — Suceava (industria
lizarea lemnului, prelucrări prin așchiere. teh
nologia celulozei, hirtiei și fibrelor artificiale), 
str. Unirii nr. 17. jud. Suceava — patronat de 
C.P.L. — Suceava • Liceul industrial pentru 
exploatarea lemnului — Moldovița (exploatări, 
construcții și transporturi forestiere), corn. Moi- 
dovita. jud. Suceava — patronat de I.F.E.T. — 
Suceava • Liceul industrial pentru exploatarea 
lemnului — Rm. Vilcea (exploatări, construcții 
și transporturi forestiere, industrializarea lem
nului). Bd. V. I. Lenin nr. 311. jud. Vilcea — 
patronat de I.F.E.T. — Rm. Vilcea • Liceul in
dustrial pentru exploatarea lemnului — Foc
șani (exploatări, construcții și transporturi fo
restiere. industrializarea lemnului), str. Marea 
Revoluție din Octombrie nr. 18. jud. Vrancea — 
patronat de I.F.E.T. Focșani • Liceul Indus
trial pentru prelucrarea lemnului — București 
(industrializarea lemnului) Bd. Prof. Dimitrie 
Pompei nr. I. sector 2. București — patronat de 
Centrala de prelucrarea lemnului — București 
• Liceul industrial de materiale de construcții 
— București (materiale de construcții, electro
mecanică. industria materialelor de construcții, 
prelucrări prin așchiere. electronică industrială) 
Bd. Preciziei nr. 13. sectorul 7. București — na
tronat de I.M.C. ,.Cesarom“ București * Liceul 
industrial pentru prelucrarea lemnului. Tg. Se
cuiesc (industrializarea lemnului), str. Ady En
tire nr. 19, jud. Covasna — patronat de I.P.L.. 
Covasna.

NOTA : inițialele unităților care patronează 
liceele industriale vor fi citite astfel :

C.P.L. — Combinatul de prelucrarea lemnului: 
LP.L. — întreprinderea de prelucrarea lemnu
lui ; I.F.E.T. — întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport : C.C.H. Combinatul de 
celuloză și hîrtie : C.L.A. — Combinatul pentru 
lianți $i azbociment; C.L. — Combinatul pen
tru lianți : C.L.M.R. — Combinatul pentru lianți 
și materiale refractare ; I.M.C. — întreprinde
rea de materiale de construcții.

ză se școlarizează la nivel 
postliceal. Trebuie să fii. deci, 
bacalaureat. N-ar fi. bine să 
te angajezi ca instalator teh
nică sanitară, profesiunea du
mitale. și apoi să vezi ce po
sibilități de reciclare sînt în 
întreprinderea respectivă ?

ELENA SUBUMBERCHIAN
— Agnita, jud. Sibiu : Citește 
răspunsul dat Valentinei Ghi- 
lă. După ce vei absolvi prima 
treaptă a liceului, te vei putea 
orienta spre meseria dorită.

VALENTINA GHILA — 
Movila Miresei, jud. Brăila : 
Articolul „Liceul în perspec
tiva anului școlar 1974—1975** 
apărut în „Scînteia tineretu
lui*4 de marți 6 noiembrie 1973
— ți-a lămurit cred, toate ne
dumeririle. Toți promovați! 
clasei a VIII-a vor urca pe 
prima treaptă a liceului (anii 
I și II), de regulă, fără con
curs, după absolvirea căreia 
vor obține titlul de absolvent 
al învățămîntului obligatoriu 
de zece ani. Alte informații în 
legătură cu subiectele care te 
interesează se vor publica în 
numerele viitoare la rubrica 
„Profesia ta“.

R. STERPU — Vîlcele Olt : 
Nici eu nu știu, dar presupun 
că acest criteriu „teritoriali
tate" exprimă o anumită ex
periență a instituției respecti
ve în legătură cu stabilitatea 
cadrelor. Se presupune, desi
gur că cei ce sînt originari 
dintr-un județ vor fi mai le
gați de locul de muncă aflat 
în același județ. Mai simplu 
ar fi fost să ceri lămuriri co
misiei înseși.

Nu sînt de părere să renunți 
la profesiunea aleasă, deoare
ce presupun că nu ai ales-o la 
întîmplare, dar pentru orice 
eventualitate îți semnalez aria, 
în județul dumitale : Școala 
de specializare postliceală 
pentru industria metalelor ne
feroase din Slatina, str. Maga

ziilor nr. 1. telefon 18 45 cu 
secții .proiectări și metalurgie 
(numai cursuri serale) avînd 
durată de studii de 2 ani. -

ACCENTE

cunoștințe, examene
dacă soluția devine 
cauză pentru altă 
inechitate. Apoi, ve
nită de la un spe
cialist și pedagog, 
soluția este ae-a 
dreptul anticultura
la, ca să nu spun 
mai mult. 
știu ce 
concrete a dat me
toda aceasta de „e- 
galizare" a șanselor 
dar concepția mi. 
se pare falimenta
ră. Cum să nu ții 
seamă de faptul că 
un tînăr știe mai 
mult, indiferent de 
unde ?! Și cum să 
devină manualul, 
programa, un cen
zor al cunoștințe
lor ? Pentru că, 
practic, după meto
da respectivă, asta 
înseamnă manualul: 
un instrument de 
interdicție și chiar 
coercițiune spiritua
lă. O asemenea în
țelegere a rolului 
manualului este în 
absolută contradic
ție cu tot ce tre
buie să însemne el 
dar și cu tot ceea 
ce facem pe plan 
general pentru a-l 
pune .pe cetățeanul 
acestei țări în fața 
imperativului edu
cației și pregătirii 
permanente. Intre a 
nu pretinde la un 
examen mai mult 
decît conține pro
grama ori manualul 
— și acesta un 
lucru anormal dar. 
mă rog! — și a-ți 
astupa urechile de 
examinator cu ceara 
„egalizării șanselor" 
la auzul unor cu
noștințe mai boga
te din partea can
didatului, este un 
drum de netrecut. 
Și iată cum interer, 
sul și preocuparea 
pentru „egalizarea 
șanselor" se pot 
transforma în opu
sul lor, iar cunoș
tințele» într-un fel 
de averi ilicite. $i 
aceasta in timp ce 
manualul după care 
e pus să se pregă
tească '.infractoruF 
acesta devine tot 
mai mult un volum 
inert, mort pentru 
că el îi învață, de
sigur, multe pe 
copii* dar nu întot
deauna și un lucru 
esențial: să-și pună 
„naiva" întrebare 
„de ce Iar cînd 
nu cultivi „dece
nt*, este sigur că 
răspunsurile le cauți

9 ”

Educarea oame
nilor în spiritul 
dreptății și al 
chității socialiste nu 
poată începe și 
sfîrși decît cu eli
minarea sistematică, 
pas cu pas, a sur
selor de inechitate. 
Acelea care pot fi 
relativ ușor desco
perite și eliminate. 
Pentru că nu toate 
situațiile inechita
bile* chiar dacă se 
văd, pot fi ușor în
lăturate. lată, de 
exemplu, în învăță
mînt : mult discu
tata, pe drept' cu- 
vînt, inegalitate a 

Intr-ade- 
toți elevii 
încă de 

egale, mâ

e-

$> șanselor, 
văr, nu 
dispun

SS condiții , ....
</ teriale și culturale. 
$> de pregătire. Nu a- 
<< vem, apoi, deocam- 
$> dată, instrumente 
<< perfecționate de o- 
>> rientare profesiona
li lă. Nu putem încă 
>> fi siguri că între 
<< posibilitățile reale, 
>> date prin vocație, 
y aptitudini etc. și 
?? meseria „aleasă" nu 

se vor ivi dezaco?- 
duri ce pot avea 

>> grave consecințe a- 
>/ supra individului, 

lată de ce proble- 
zz ma preocupă din 
v? ce în ce mai intens 

pe mulțl, inclusiv 
instituțiile de edu-

SS cație publică, insti
ll tuțiile de învăta- 
>> mînt îndeosebi. LI
II neori insă binele, 
>> reprezentat de pre- 
<< ocupare și interes 
>> chiar larg, ia în 
<< mod paradoxal chi- 
>> pul răului, iar in
ii teresul poate tra- 
>> duce un dezinteres. 
$< Preocupat și el, ca 
2/ mulți alții, de gă- 

siiea unor soluții 
22 cit mai concrete 
I\ pentru micșorarea 

2 inegalității șanse- 
x lor în fața exame- 
z nului, un profesor 
x universitar declara 
z negru pe alb că 
y domnia sa corec- 
? teaza tezele candi- 

Cs daților cu manualul 
lț de liceu tn față și 
SS în aprecierea 
<< rilor nu ține 

de ceea ce 
<< sau lucrarea 
$> depășește, ca 
I< mație și cunoștințe,

> manualul și progra 
< ma. Modul acesta 
> de a judeca mi se 
x pare profund vicios.

In primul rînd că 
$$ o inechitate nu 
ll dispare cu adevărat

lucră- 
seama 

teza 
scrisă 
infor-

Eu nu 
rezultate

nu numai în pagi- ?? 
nile \ manualului. SS 
Dar nu despre asta 
doream să discu- 
tăm acum. Ci des- 
pre manualul folo* S) 
sit ca un instru- << 
ment de respingere $S 
și desconsiderare a << 
ceea ce, în mintea $$ 
proaspătă și cute- << 
zătoare a tînărului 
candidat depășește <( 
cartea de școală și >> 
programa. In reali- -j 
tate, cum nu e prea >5 
greu de înțeles, lu- << 
crurile trebuie pri- 
vite din alt unghi. << 
soluția sau soluțiile 
egalizării — care 
niciodată nu va <2 
putea fi absolută / J 
— nu pot veni din y 
domeniul efectelor zj 
inegalității pregă- << 
firii, ci numai din /< 
acela al cauzeloi. v 
Apoi, cum se poate ?< 
constata că surplu- y 
sul de cunoștințe ?< 
este un simplu V 
„dopaj" sau. dim- Z< 
potrivă, reprezintă y 
un efort liber con- 
simțit ? Poate că y 
programa însăși nu << 
reprezintă într-un y 
caz sau altul nive- << 
Iul compatibil cu £ 
startul în învăță- y 
mîntul superior, v 
Este posibil, firește, 
să fie artificial a- << 
cafitajafi și unii ne- y 
dotați însă cu nici V 
un preț nu trebuie 
9ă lovim cu măsu- 9 
rile și procedeele 6 
„egalizării" în tine- Y 
rit noștri candidați << 
din fața indiferent y 
cărui examen. Sur- <• 
sele inechității se v 
pot căuta și găsi c 
oriunde în altă par- V 
te decît în ei înșiși! <• 
Dincolo de dreapta y 
„inechitate" pe ca- <* 
re o determina, vu- z 
cația și pasiunea* a <■ 
egaliza șansele prin >' 
fixarea „baremului* <• 
de cunoștințe co- z 
borîndu-le de fapt y 
la un nivel care să Z 
scuze lipsa vocației y 
și pasiunea printr-o z 
pretinsă „accesibi- y 
litote", devine o z 
nouă mai pro- V 
fundă cauză de i- b 
nechitate. Candida- y 
tul bine pregătit, z 
tras înapoi de pa- y 
gina Cărții de școa- ?< 
lă — iată o situa- x 
fie inacceptabilă, o 
anomalie apărută >J 
dintr-o ciudată con- << 
cepție despre echi- y 
tate. <<

C. STANESCU

Studii geografice 
pe Valea Mureșului
Un colectiv de geografi clu

jeni, condus de prof. dr. Ale
xandru Savu, - a efectuat recent 
studii aplicative pe Valea Mu
reșului. Cu acest prilej au fost 
realizate hărți ale pantelor în
tregii văi la scara 1 :100 000, 
hărți de detaliu pentru șapte 
bazine hidrografice din această 
zonă, la scara 1; 25 000, harta 
morfostructurala la scara 
1 :200 000 și alte hărți de mare

utilitate practică. Geografii clu
jeni au făcut totodată minuți
oase investigații științifice asu
pra stabilității unor versanți și 
a posibilităților integrării lor în 
circuitul economic. Au fost rea
lizate, de asemenea, caracteri
zări geografice ale văii, îndeo
sebi de ordin hidrografic, cli
matic, fitopedologic și geomor- 
fologic.

(Agerpres)
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(V)

ÎN SFÎRSIT, CAMPION 
MONDIAL DE JUNIORI

Repetatele confruntări internaționale din ultimii doi ani, con
fruntări ce au culminat cu olimpiada de la Varna, au influența! 
evident, pozitiv, asupra jocului meu in turnee. începusem acum 
să joc mai bine pozițional, nu mă mai grăbeam ca înainte in 
situații complicate (motiv din care ratam de multe ori poziții 
bune), jucam mai sigur și mai calculat, intr-un cuvint înce

peam să capăt experiență competițională.. Peste cîteva luni, în 
toamna Iui 1963. trebuia să încerc pentru a doua oară să devin 
campion mondial de juniori. De data aceasta, din cauza vîrstei 
(19 ani), era ultima încercare. Știam că va fi foarte greu, dar 
doream atit de mult acesr titlu care îmi scăpase printre de
gete acum doi ani, in Olanda !... îmi amintesc că m-am pregătit 
extraordinar pentru ..concursul vieții mele** cum îl numeam 
atunci ! începusem pregătirea teoretică de multe săptămîni, 
cevăzusem dej'1 sute și sute de partide ale viitorilor mei ad
versari. găsisem cîteva noutăți teoretice, studiasem zeci și zeci 
de finaluri unde știam că sint încă mai slab... Am avut ocazia 
să încerc o parte din aceste scheme si planuri de joc, partici- 
pind in București la un turneu internațional, destul de pu
ternic, ciștigat de marele maestru sovietic Holmov. (Eu m-am 
clasat pe locurile 3—4 la egalitate cu D. Drimer). Nu am jucat 
râu. insa pierzind la Holmov, ratasem ciștigarea turneului. 
..Proba de foc** a pregătirii mele, pe care o consideram per
fectă. a constituit-o meciul susținut de echipa noastră națio
nală contra Ungariei in acea vară la București. Maghiarii de
plasau o echipă foarte puternică, in frunte cu L. Portisch, încă 
de pe atunci reputat mare maestru, in prezent unul din can
didați! la titlul mondial. Iar eu urma să-1 înfrunt tocmai pe 
Portisch... Pentru echipa noastră meciul era foarte dificil, prin 
prisma rezultatelor anterioare : nu-i învinsesem încă niciodată 
pe unguri îmi amintesc Derfect ziua a doua a meciului, cînd 
atmosfera din Biblioteca Centrală Universitară — aceeași sală 
in care cunoscusem primul meu mare succes devenise in
cendiară, iar aplauzele nu se mai terminau. România învinsese 
Ungaria cu 13—11. iar Portisch ceda și cea de a doua partidă 
in fața matului imparabil. învinsesem ! Pentru mine cele două 
victorii au reprezentat un puternic tonic înaintea campiona
tului mondial de juniori. „Proba de foc** fusese trecută cu suc
ces.

Gheorghiu — Portisch : 1 e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 d4 cxd4 4 Cd4 Db6 
5 Cb3 Cf6 6 Cc3 e6 7 Ne3 Dc7 8 a3 ! a6 9 f4 dfl 10 Nd3 b5 11 
Df3 Ne7 12 00 Cd7 13 Tadl Nb7 14 Dg3 0Î) 15 Dh3 Cc5 16 Cxcâ 
dxc5 17 e5 h6 18 (5 ! Dxe5 19 f6 Nxf6 20 Nf4 ! Dd4 4- 21 Rhl c4 
22 Ne4 Db6 23 Nxh6 Tfd8 24 Ne3 Cdi 25 Dh7 4- Rf8 26 Nxbî 
Dxb7 27 Txf7 gxf6 28 Nxd4 și negrul a cedat din cauza pierde

rilor materiale sau a matului. După acest meci, antrenorul meu 
de atunci, maestrul Urseanu, a declarat că mă consideră exce
lent pregătit și că în mod normal nu poț pierde titlul suprem 
al juniorilor... în mod normal.... De cite ori auzeam aceste 
cuvinte, îmi aminteam nopțile nedormite de la Haga și an
trenamentele reîncepeau, tocmai pentru ca totul să ajungă să 
se desfășoare normal Ultima fază a acestei pregătiri minu
țioase a reprezentat-o un cantonament la Snagov în cadrul 
căruia am reușit să... aprind pasiunea pentru șah in aproape 
toți componenții echipei de lupte a țării noastre, cărora le 
plăcea să asiste la antrenamentele noastre. îmi amintesc că 
odată, în glumă, am vrut să fac o ..repriză*1 cu Martinescu... 
Am renunțat însă repede, diferența de categorie era mult prea 
mare ! O dată sosiți în Iugoslavia, am aflat că toată lumea — 
pe baza ultimelor rezultate — mă considera mare favorit și 
acest lucru îmi îngreuna și mai mult sarcina ! Primele partide 
din serii au vădit buna pregătire a sovieticului Zaharov, cehu
lui Janata și iugoslavilor Kurajica și Bojkovik. probabil cei mai 
periculoși adversari pentru finala turneului. Nici eu nu am 
jucat însă prea rău primele întilniri (4.5 din cinci posibile) 
astfel că nu am avut emoții cu calificarea. în finală, surprin
zător, în primele trei runde am făcut două remize, cu singa- 
porezul Tan și polonezul Adamski. în runda a doua îl învin
sesem însă în primul derby al concursului pe sovieticul Za
harov... în acest timp, un start foarte bun a avut cehoslovacul 
Janata, care a condus în primele patru runde. Din această cauză, 
întîlnirea directa dintre noi programată în runda a șasea, a 
suscitat un interes deosebit. însă din punct de vedere tehnic 
ea s-a situat sub așteptări. Janata a fost depășit de impor
tanța partidei, a jucat destul de slab și la mutarea a 32-a s-a 
recunoscut învins. Iată această partidă decisivă :

Gheorghiu — Janata : 1 cM Cf6 2 c4 c5 3 d5 e5 4 Cc3 dB 5 e4 
Ne7 6 g3 00 7 Ng2 Ce8 8 Cf3 gB 9 00 Cg7 10 Cel a6 11 a4 Cbd7 
12 Cd3 Tb8 13 Tbl b6 14 b4 Tb7 15 a5 ! bxa5 16 bxc5 Txbl 17 Cxbl 
Cxc5 18 Cxc3 dxc5 19 Nb2 Nd6 20 Cd? Nd721 Dai ! Te8 22 f4 
f6 23 fxe5 Nxe5 24 Nxe5 fxe5 23 Da3 ! Dg5 26 Cf3 De7 27 Dxa5 
Ng4 28 Dxa6 Tf8 29 d6 ! Df6 30 Dc6 Td8 31 Dd5 4 De6 32 Cxe5 
și negrul a cedat. In seara aceea, antrenorul meu și-a permis 
să bea singur (!) un pahar în cinstea viitorului campion mon

dial, dar după cum se va vedea, a fost puțin grăbit... După ce 
in runda a șaptea l-am învins și pe Kurajica, marea speranță 
a gazdelor pentru acel campionat, se părea că nimic nu mai 
stă in calea mea spre titlu ! $i totuși, nemaiputind să-l înving 
în finală pe englezul Lee, am realizat „numai" 7,5 pct. din 9 
posibile, un procentaj extraordinar pentru o finală de campio
nat mondial. Dar Janata, beneficiind de o neobișnuită șansă de 
concurs, obținea exact același procentaj, ciștigind poziții net 
pierdute la Adamski și Zaharov ! Cite nădejdi păreau că se 
năruiseră din nou in ultima noapte, cînd analizam întrerupta 
cu norvegianul Zweig. în care am găsit de-abia la 4 dimineața 
o cale de studiu de ciștig... Se repeta oare istoria de la Haga ? 
Realizasem în acest campionat mondial 12 pct. din 14 (10 vic
torii și 4 remize) fusesem singurul jucător neînvins și nu era 
de ajuns ! Pentru prima oară, urma să se dispute un meci 
pentru titlul de campion mondial și tot pentru prima oară, ur
mătorii clasați erau devansați eu 3 pct. ! (Kurajica clasat pe 
locul 3 cu 4,5 pct. urma să devină peste doi ani următorul 
campion al juniorilor). După cîteva săptămîni a urmat în a- 
ceeași localitate iugoslavă, Vrnjacka Banja, meciul pentru titlu. 
După o luptă înverșunată, cele patru partide ale meciului s-au 
încheiat remize, dar pentru că îl învinsesem pe adversarul 
meu în finală și aveam astfel un sistem Sonneborn net supe
rior am devenit campion mondial. In acea seară, am trăit mo
mente de neuitat ! Pentru prima oară, un șahist român pri
mea un titlu suprem pentru prima oară răsuna imnul și se 
ridica tricolorul românesc pe cel mai înalt catarg în întreceri 
șahiste de asemenea amploare.

Nu mi-e rușine să spun că în noaptea aceea de noiembrie a 
lui 1963 am plins de bucurie ’ T’tlul pentru care luptasem atit 
și care fugise de mine la Haga era acum al meu și al Româ
niei ! Cîteva ore mai tîrziu, la hotel. în timp ce maestrul Ur
seanu închina o cupă de șampanie, stăte.am încă cu cununa de 
lauri pe umeri și-î întrebam neîncrezător : „Am ciștigat. maes
tre ? Nu visez?" Nu. nu visam ! La întoarcerea în țară, in 
semn de deosebită prețuire, am primit titlul de maestru emerit 
al sportului cel mai înalt titlu la care poate aspira un sportiv 
al țării, noastre.
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In patru întreprinderi1 Utilizarea raționalaA. ÎN INDUSTRIA UȘOARA

de transport, acțiuni
uteciste pentru

TINERE.'

a combustibilului
-------- KTWmsaSBEnmHE

BRAȘOV

Verifică cu grijă mașina,
evită deplasările în gol,
fă totul pentru exploata
rea rațională a autovehi
cuiului, pentru gospodă

rirea și folosirea cu
maximă eficiență a fiecă
rui litru de carburant!

întreprinderea de tran
sport, inginerul principal Mihai 
Ciuchină din cadrul Biroului de 
dezvoltare, ne-a relatat că față 
de consumul normat de 3 616 
tone benzmă (pentru primele trei 
trimestre ale anului în curs), s-a 
realizat un consum efectiv de 
3 508 tone benzină, adică o e- 
conomie de 108 tone.

— Cum s-a reușit acest lucru ?
— S-a efectuat măsurarea lun

gimii traseelor * ’
pe categorii de 
telor, verificarea 
autovehiculelor, 
de carburanți, cu aparate, în tim
pul mersului acestora, reglarea 
motoarelor și a carburanților etc. 
Totodată, lunar au fost inițiați 
conducătorii auto în vederea u- 
nei conduceri economice, redu
cerea funcționării în gol a mo
toarelor, ambalarea nejustificată, 
schimbarea corectă a vitezelor. 
Pentru a verifica cele de mai sus, 
împreună cu Gheorghe Muntea- 
nu, secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii de transporturi 
Brașov, am făcut cîteva popasuri 
la capătul de linie al autobuze
lor. Am constatat că marea ma
joritate a conducătorilor auto 
respectau întrutotul cele hotărî- 
te, ba mai mult, aveau o evi
dență clară a situației consumu
rilor specifice, deoarece cei care 
înregistrează depășiri sînt trași 
la răspundere la șfîrșitul fiecărei 
decade. Printre „prietenii iniția- 
tivei* i-am întîlnit în itinerariul 
parcurs pe conducătorii auto 
Stan Dumitru, Pompiliu Popa, 
Vasile Munteanu și mulți alții.

— La noi în întreprindere, ne 
spunea Gheorghe Munteanu, e- 
xistă afișate la locuri vizibile pa
nouri care reprezintă nu doar pe 
fruntași ci și pe cei certați cu 
„inițiativa" printre care se află 
tineri ca Gheorghe Barota, Vio
rel Man, Constantin Scării, Vir
gil Spulber.

O altă preocupare a comite
tului U.T.C. al întreprinderii de 
transporturi Brașov e și respecta
rea consumului de energie elec
trică folosit de către troleibuze. 
Aici, în ciuda normei de consum 
(1,825 kw/h/km convențional) se 
realizează o normă mai mică de 
consum și anume 1,78 kw/h/km 
și cu toate acestea energia elec
trică consumată pînă la finele 
trimestrului III 1973 e mai mare 
decît cea planificată cu 178 400 
kw/h. O justificare plauzibilă ar 
exista în faptul că au fost supli
mentate traseele cu troleibuze în 
orele de vîrf și a luat ființă un 
nou traseu. „Explicației" de mai 
sus i se adaugă însă și unele ne
ajunsuri organizatorice cum ar 
fi școlarizarea unor conducători 
de troleibuze de către I.R.T.A,

și reîncadrarea 
drum a circui- 
stării tehnice a 
a consumurilor

Brașov care sînt pregătiți pen
tru autovehicule cu motoare cu 
explozie care se adaptează la noi
le condiții de muncă într-o pe
rioadă mai lungă față de prac
tica efectuată (6 zile). în spriji
nul înlăturării neajunsurilor e- 
xistente, comitetul U.T.C. desfă
șoară o intensă- muncă politică 
cu tinerii din întreprindere. în 
adunările organizațiilor de bază 
se prelucrează depășirile de e- 
nergie electrică, explicîndu-li-se 
tineriloi cauzele care le generea
ză (viteza excesivă, nerespecta- 
rea restricțiilor de viteză impuse 
de specificul releelor, nerespec- 
tarea ritmicității pe trasee) situa
ții care duc la încărcarea liniilor 
și deci la un consum exagerat 
de energie. în acest scop au fost 
formate două brigăzi de tineri 
care efectuează controlul tehnic 
pe trasee.

ADINA VELEA

GALAȚI
La Exploatarea de transpor

turi orășenești Galați o idee re
vine cu insistență : aceea că 
buna gospodărire a combustibi
lului nu se poate obține prin 
eforturi sporadice, ci prin ac
țiuni cu caracter permanent, 
prin crearea unei puternice 
opinii de masă care poate să 
intervină operativ și eficient, 
printr-o judicioasă îmbinare a 
măsurilor tehnico-administrati- 
ve cu cele politice, educative, 
cu profunde implicații în con
știință.

—■ De la începutul anului și 
pînă în prezent noi ne înscriem 
cu 490 000 litri de benzină eco
nomisită la care adăugăm și 
13 000 litri ulei, ne spune tova
rășul Costică Marin, secretarul 
comitetului de partid pe între
prindere. La obținerea acestor 
rezultate remarcabile, organi
zația U.T.C. și-a adus o deose
bită contribuție prin inițierea 
multor acțiuni eficiente, prin 
stabilirea unui climat de înaltă 
răspundere față de consumul 
de carburanți.

Mai întîi se cuvine amintită 
o inițiativă de acum doi ani a 
comitetului U.T.C., inițiativă 
dezvoltată pe parcurs, numită 
„traseul tineretului". Tinerii 
conducători auto de pe acest 
traseu, prin întreținerea atentă 
și folosirea economicoasă a au
tobuzelor, s-au situat mereu sub 
norma de consum prevăzută. 
Drept urmare, s-a mai înfiin
țat încă un asemenea traseu, 
în al doilea rînd, trebuie luat 
în considerație desele raiduri 
anchete inițiate de Comitetul

U.T.C. în colaborare cu Consi
liul controlului muncitoresc. 
Cele mai recente s-au desfășu
rat pe 8 și 9 noiembrie. Cazu
rile sesizate cu asemenea prilej 
sînt supuse dezbaterii tinerilor, 
după cum cei mai buni, frunta
șii, sînt larg popularizați spre 
a li se urma exemplul. Dese 
sint aici și demonstrațiile prac
tice și concursurile profesionale.

— Lupta împotriva risipito
rilor de carburanți e o luptă ce 
trebuie dusă în primul rînd cu 
mijloace educative, apreciază 
tovarășul Costică Marin, secre
tarul comitetului de partid. Re
zultatele obținute pînă in pre
zent, cele 490 tone de benzină 
economisite, demonstrează jus
tețea acestui punct de vedere, 
precum și capacitatea organiza
ției U.T.C. de la noi în mobi
lizarea permanentă a forțelor 
pentru îndeplinirea unor sarcini 
de importanță majoră.

O luptă care se duce zi și 
noapte în ateliere, garaje, pe 
traseele de deservire publică. 

•• Pentru că aici, la E.T.O. Galați, 
mai sint tineri, ' * ’ 
drept, care folosesc 
interes personal ,___ ____
lemne la particulari sau fug cu 
autovehiculele de '
acasă pentru a servi 
nu le îngrijesc ____ ___
nepăsare la scurgerea benzinei 
pe asfaltul încins de circulație. 
Fiindcă ar fi putut să fie mai 
mult de 490 tone de benzină 
economisită, dacă unii, ca Pavel 
Duda n-ar fi dat pe apa sim- 
betei 900 litri, Gheorghe Bocă- 
neală peste 700 litri, iar Aristi
de Miron nu mai puțin de 1 000 
litri de benzină. Pînă nu vor 
înțelege și acești tineri care le 
e datoria, comitetul U.T.C. de la 
E.T.O. Galați nu trebuie să în
ceteze nici o clipă să lupte zi 
și noapte împotriva risipei.

puțini ce-i 
mașinile în 
(transportă
pe traseu 

masa), care 
și privesc cu

I. CHIRIC

TG. MUREȘ
Sîntem la Exploatarea nr. 2 

Tg. Mureș a întreprinderii ju
dețene Tg. Mureș de gospodă
rire comunală și locativă. Dis
cutăm cu tînărul inginer Emil 
Dogaru, directorul unității.

— Omul este factorul hotărî- 
tor în consumul de benzină, lu- 
brefianți, anvelope, piese de 
schimb în general, ne mărturi
sește el. îndemînarea profesio
nală, gradul de responsabilitate 
pentru avutul obștesc se poate 
descifra chiar și după modul în 
care se încadrează în consumu
rile specifice, în termenul de ex
ploatare a autovehiculelor. Noi 
am făcut mai multe experiențe 

și am constatat că pe același

autobuz, în aceleași condiții de 
reglaj a carburatorului, a a_ 
prinderii, a presiunii în pneuri, 
pe aceleași distanțe diverși șo
feri realizează consumuri dife
rite de benzină.

Concursurile : stăpîn pe volan, 
de economii la carburanți, lu- 
brifianți, piese de schimb și 
anvelope, inițiate de către co
mitetul U.T.C., concurenții, toți 
șoferii tineri, cursurile de per
fecționare a cunoștințelor pro
fesionale sînt cîteva din moda
litățile care conduc spre o stă- 
pînire temeinică a meseriei.

— La începutul anului, ne in
formează tehnicianul Oliver 
Mathe, noi analizăm decadal 
consumul de carburanți și lu_ 
brifianți și cu toate că se rea
lizau economii de către unii 
conducători auto numărul celor 
cu depășiri la consum era încă 
mare. Atunci am introdus con
trolul zilnic de către dispecerat 
a consumurilor, fapt care s-a 
soldat cu rezultate îmbucură
toare.

Numai în trimestrul III șofe
rul Eugen Cziriac și Ștefan Gali 
au economisit peste 1 000 litri 
benzină fiecare, Dumitru Pop- 
tămas, Romulus Nirășteanu, Ion 
loja și alții cîte 900 litri ben
zină.

In condițiile depășirii sarci
nilor de plan pe 10 luni, cu 3 
la sută la kilometrii parcurși, 
cu 2 la sută la încasări, cei 240 
șoferi ai unității au economisit 
de la Începutul anului 258 000 
litri benzină și 25 000 litri ulei. 
Cu benzina economisită s-au 
putut transporta în plus 5 mi
lioane de călători, ceea ce în
seamnă un plus la încasări de 
2,5 milioane lei.

Cu toate că numărul bunilor 
gospodari este preponderent, 
volumul economiilor realizate 
de către aceștia este substan
țial, șoferi ca Aurel Moldovan, 
Constantin Visoiu, Andrei Baj- 
ko înregistrează lunar depășiri 
ale normelor de consum. La în
cărcarea balanței cheltuielilor 
de întreținere a parcului auto 
contribuie și unele uzine de re
parații cu care colaborează uni
tatea amintită.

— Recent a venit din repara
ții capitale, executate de către 
URA București, un autoturism 
Volga, ne relatează tehnicianul 
Iuliu Fiilop. După 8 000 de kilo
metri se aud deja bătăi 
te în motor și se pierd 
tante cantități de ulei 
lagărul palier.-

In legătură cu două
danjeze reparate de către URA 
Suceava, tovarășul Petre Pu_ 
rian, șeful secției salubritate, ne 
declară :

— Nici nu poate fi vorba de 
calitate în cazul în speță. O ires
ponsabilitate crasă din partea 
celor care au efectuat repara
ția.

Dacă ne gîndim nu numai la 
faptul că noi am cheltuit pen
tru rereparația. lor și la efectul 
negativ produs prin imobiliza
rea prelungită a lor, în deser
virea populației instaurarea u- 
nei ordini și discipline profe
sionale la URA Suceava se im
pune cu stringență.

suspec- 
impor- 
de la

autovi-

LUGOJ

SÎNT

MOȘI
FRU

PANTOFII?

(Urmare din pag. I)

lucru efectiv realizat, am primit 
multe răspunsuri. Reproduc doar 
citeva :

• Emil Băcanu : Lucrez 480 
dar realizez mai puțin. Am a- 
vansul la mașină defect. Lucrez

' mai încet.
• Constantin Oțelea : Cu toa

te c-a fost reparat, de mai bine 
de o lună sare schimbătorul de 
viteză. Mașina de alături are 
avansul și gradația defecte.

• ivadu Pîrlog : Pină la ora 
24 n-am lucrat nimic. Umblu 
să-mi fac un cuțit. Subinginerul 
lipsește... Cu mașinile avem 
mult de tras. Prea se strică. De 
multe ori nu lucrez 4—5 ore. Lă
cătușii nu se prea grăbesc.

o Constantin Păun : Acum 3 
zile am stat, pe bon de întreru
pere. 8 ore.

1 noiembrie, schimbul I. Con
tinuăm investigația. Echipa for
mată din tinerii Stan Latu, Nicu 
Ciocan și Gheorghe Răiculescu 
au necazuri cu două mașini. 
Strungul lui Stan pîrîie ca mo
tocicleta. Realizează un randa
ment de 50 la sută. Nicolae Bă- 
jan, absolvent din acest an al 
școlii profesionale ne mărturi
sește că cel puțin 15 zile din 
lună mașina este defectă. 
„Dac-aș avea 18 ani aș lucra 
în schimbul 111...“. Dacă în 
schimburile II și III lucru
rile se mai pot rezolva în 

j sensul că tinerii pot fi reparti
zați pe alte mașini (nu toate sînt 
încăroate) în schimbul ,1 orice 
defecțiune înseamnă producție 
minus. Pierde și omul pentru că

I nu mai este plătit în acord, ci 
l pe bon de întrerupere.
i La întrebarea : „de ce o ase

menea situație ?“, am primit 
destul de multe explicații: „ma
șini foarte vechi, tinerii nu le 
îngrijesc, tinerii fac cutare, sau 
cutare..Unele observații sînt 
juste, dar nu lipsa de grijă față 
de mașini a determinat să se iro
sească aproape 20 de mii de ore. 
Despre asta voi vorbi în rîndu- 
rile de mai jos.

Mașinile nu sini puse Ia punct 
conform instrucțiunilor. La cele 
mai multe lumina, pompa de 
apă nu funcționează. Dan Per- 
dun a fost nevoit să-i dea co
legului lucrarea sa pentru că nu 
merge pompa. închipuiți-vă cît 
de „rapid" poate lucra un strun
gar atunci cînd trebuie să toar
ne apă peste piesă cu... cutiuța. 
M-a surprins neplăcut poziția u- 
nor reglori (maiștri) care atunci 
cînd tinerii ne-au vorbit despre 
necazul cu pompa, au sărit cu 
gura : „de ce n-ai spus", „ce-ai 
așteptat"... Reglorii nu lucrează 
aici ? Nu ei sînt cei care trebuie 
să veWfice starea tehnică a uti
lajului ? Să nu fi văzut că la 
unele mașini pompele slnt le
gate cu sîrmă ?...

Unele reparații sînt de proastă 
calitate. Și necesită remedieri 
care, în final, înseamnă timp 
irosit, productivitate scăzută. Pe 
undeva există, pentru cei ce le 
execută, circumstanțe atenuante. 
La organizarea serviciului meca- 
no-energetic, îmi spuneau ing. 
Constantin Fofircă, șeful atelie
rului reparații și Dumitru Tudo- 
rache, secretarul comitetului de 
partid al secției, nu s-a ținut 
seama de reparațiile mijlocii și 
accidentale. Colectivul este in
suficient (ar mai trebui circa 
30—40 de specialiști) și este so
cotit auxiliar. Oamenii au foar
te puțin timp și reparațiile se 
execută in fugă. Nici calificarea 
oamenilor nu se ridică la nivelul 
cerințelor. Abia acum (după 2—3 
ani de intervenții) s-a aprobat 
să se formeze o clasă de lăcă
tuși pentru repararea și întreți
nerea utilajului. N-am înțeles 
însă de ce nu sînt socotiți lăcă-

Cite minute 
are ziua dv. 
de muncă?

tuși de întreținere și reparații 
universale, pentru că specialita
tea există în normativul de me
serii.

Se încalcă unele reglementări. 
Maistrul principal Gheorghe 
Bratosin, Erou al Muncii Socia
liste, ne spunea că nu este mul
țumit de felul cum funcționează 
mașinile. „Atelierul este format 
mai mult din tineri, unele ma
șini sînt foarte vechi. Fiecare 
însă a fost folosită *de cel puțin 
100 de tineri. Foarte important 
este să se facă reviziile la timp" 
Am aflat că există grafice. Nu 
se respectă.Pentru că nu s-au 
făcut la timp reviziile, cad a- 
cum mașinile. Nu se respectă 
nici graficele pentru repara
țiile capitale. Unele utilaje 
sînt menținute în secții pes
te termene, cu consecințele ul
terioare care se cunosc. Un 
strung profilat, ca să dau un 
exemplu — din secția osii, nu a 
ajuns nici acum la serviciul me- 
cano-energetic. Ți se servește ca 
argument : producția. Dar sarci
nile de plan se cunosc înainte 
de a se întocmi graficul repara
țiilor capitale. Așa că.........Dacă

măcar o dată pe lună s-ar veri
fica utilajul, spunea maistrul 
Tudorel Petrea, multe neajunsuri 
s-ar înlătura, am obține un tim^ 
de lucru mai bun.. Asta presu
pune mărirea capacității atelie
rului de întreținere. Problemă 
care, -zicem noi, trebuie studiată 
și rezolvată de conducerea uzi
nei. De 3—4 ani de zile nu se 
pot executa nici 50 la sută din 
reparațiile mijlocii. Anul aces
ta vor rămîne fără astfel de 
reparații circa 170 de utilaje. 
Asta spune cam mult. La I.U.G. 
„Progresul" trebuie să se înțe
leagă că efectuarea la timp a 
reviziilor și reparația mijloace
lor fixe este necesară pentru 
prevenirea defecțiunilor, uzării 
înaintate a acestora, menținerea 
parametrilor proiectați.

Termenele nu se scurtează ci 
se prelungesc. Cîteva exemple și 
concluziile de rigoare : ✓

— pompele se defectează ra
pid. La rebobinat stau... 1—2 
luni ;

— un motor ars se rebobinea- 
ză în... 3 zile ;

— mașinile întirzie la reparat. 
Freza verticală de la linia 1312 
a stat 24 de ore, timp în care 
trebuia să producă un lot de 40 
piese (capace de rulou).

Reparațiile ar putea fi efec
tuate intr-un timp mai scurt 
dacă ar exista piese de schimb. 
Părere împărtășită de maistrul 
principal Bratosin, ing. Fofircă, 
și de mulți tineri cu care am 
stat de vorbă. Ele se execută a- 
tunci cind se constată defecțiu
nea, deși în alte întreprinderi 
am întâlnit situații cind se lucra 
cu anticipații (se executau pie
se supuse mai mult uzurii). Iar 
în colaborarea din interiorul u- 
zinei au loc... defecțiuni. Mate
rialul intîrzie la debitat, la for
jat, uzinajul (culmea) amină 
prelucrarea pieselor (pentru 
strungul Carusel intirzierea a 
fost de două săptămini) și apoi 
toată lumea strigă.

Strungarul Cristea Done spu
nea un mare adevăr : „Mașina 
asta înseamnă banii mei, sala
riul. Dacă vrea mi-1 dă, dacă 
nu...“. Nu este doar o figură de 
stil. Dacă-ți îngrijești mașina, 
așa cum face el, aceasta rezistă 
mai mult. Și în multe cazuri 
așa se și întimplă. Dar am văzut 
la sfirșitul schimbului II mașini, 
pur și simplu, părăsite. Sufocate 
de șpan, imbîcsite de ulei. Co
mitetul U.T.C. trebuie să mun
cească astfel incit fiecare tinăr 
să se simtă răspunzător pentru 
utilajul la care lucrează. Să se 
mai organizeze și vizite de noap
te cind o parte din mașini ră
mân în rolul de cenușăreasă. 
Măsurile se impun cu atît mai 
mult cu cît aici s-a inițiat miș
carea privind prelungirea func
ționării utilajelor... iar intențiile, 
singure, nu folosesc.

Cind au venit din auto
bază, cu carnetul de condu
cere în buzunar, mirosind 
încă a cerneală, tinerilor 
Petru Nagy și Cornel Lupea 
li s-a părut din cale afară 
de greu să se supună canoa
nelor statornicite și respec
tate cu sfințenie de cei mai 
in virstă. Nu de alta, dar ei 
aveau despre șoferie o cu to
tul altă părere. Important, 
este să fii corect pe șosea, 
să respecți indicatoarele de 
circulație, în rest ești liber, 
gindeau ei și ca ei „continuă 
să gindească și alți tineri 
șoferi care ne sint nouă re
partizați", e de părere tova
rășul Titus Alexandrescu, 
șeful Autobazei din Lugoj.

— Vă rog să rețineți că 
noi, precizează interlocutorul, 
privim reducerea consumu
rilor prin prisma rentabili
zării exploatării parcului de 
mașini. Astfel, extinderea 
folosirii cu remorci a auto
vehiculelor a ajuns în pre
zent la- 40 la sută. Adică la 
întreaga noastră capacitate. 
Apoi, circulația cu încărcă
tură atit la dus. cît și la în
tors, ca și practica încărcă
rilor încrucișate, ne-a per
mis să depășim cu mult sar
cinile de producție pe cele 
10 luni din acest an. Firește 
că, în asemenea condiții, de 
mare importanță este ex
ploatarea în condiții de per
fectă stare tehnică a parcu
lui de mașini. Or. acest lu
cru ține de permanenta 
creștere a pregătirii profe
sionale a șoferilor, de res
pectarea riguroasă a discipli-

nei în timpul serviciului. Se
cretarul organizației U.T.C., 
Alexandru Ivănuș, ne pune în 
față o copie din exemplarul 
cu rezultatele centralizate 
obținute de tineri în cadrul 
întrecerii sub deviza „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen". Dacă pe primele 
7 luni din acest an s-a înre
gistrat o depășire a consu
mului de benzină de 7 694 1, 
în ultimele 3 luni depășirile 
s-au redus cu mai puțin de 
jumătate, adică 3 535 1, con
comitent cu reducerea la 
zero, potrivit spuselor dia
gramelor tahograf, a cazuri
lor de depășire a vitezei 
peste limita admisă. Și mai 
semnificativă ni se pare creș
terea înregistrărilor de eco
nomii 
42 735 1 
67 599 1 în trimestrul III 
38 275 1 numai în luna oc
tombrie.

Alături de tinerii citați la 
începutul materialului nos
tru, se adaugă Tofoleanu Sa
bin cu 382 1 depășiri, Nico
lae Petrovici cu 390 1, Iacob 
Lugoj an cu 165 1, și alții.

— Cu ei am adoptat un stil 
de muncă adecvat, specific 
autobazei. Adică de la om la 
om. Cînd intră cu mașina în 
atelierul mecanic, s-a dispus 
ca revizia și remedierile să 
fie făcute de cei mai buni 
meseriași. Apoi, la gazeta de 
perete pe care ați văzut-o 
în curte, alăturați 
șoferi 
tate 
Steici 
le și 
lalți, 
țiile cuvenite de o parte și 
de cealaltă.

ION DANCEA

Un afiș mare atrage atenția 
cumpărătorilor, în fiecare ma
gazin de încălțăminte, că marfa 
vindută se află in garanție timp 
de 30 de zile. O bună parte din
tre cumpărători renunță să se 
mai prezinte la magazin, pentru 
a solicita o altă pereche, în ca
zul cind cea cumpărată și-a do
vedit defectele și recurge la o 
soluție pe care o consideră mai 
simplă — atelierul de reparații. 
Ceilalți, urmînd litera afișului, 
aduc pantofii în cauză la 
gazin...

Așa se formează. într-un 
al depozitului, un veritabil 
zeu al indisciplinei și lipsei de 
conștiinciozitate a lucrătorilor 
din fabricile de încălțăminte; 
Ne-am oprit la „muzeul" ma
gazinului „Diana", unitate care 
primește spre vinzare marfă de 
la un mare număr de fabrici de 
încălțăminte din țară. „Expona
tele", existente în rafturi la cea
sul vizitei (sortimentul se îm
prospătează des, noile perechi 
luînd locul celor plecate la to
pit), aruncă o umbră neplăcută 
asupra faimei unor firme de 
prestigiu. „Clujana" prezintă 
pantofi scumpi cu lacul jupuit ; 
„Solidaritatea" Oradea, sandale 
cu baretele desfăcute și încăl
țăminte „Romarta" cu fețele ju
puite ; „Modern" Timișoara — 
pantofi cu tălpile deslipite ; 
„Progresul" București — pantofi 
cu pielea de-a dreptul ruptă, cu 
talpa deslipită și cu tocul că
zut

Șeful de unitate, tovarășul 
Ștefan Nour, om cu 40 de ani 
vechime în meserie, ne arată cu 
stringere de inimă un teanc de 
procese verbale, încheiate intre 
cumpărători și magazin, cu oca
zia returnării încălțămintei de
fecte.

— Și n-a început încă „sezo
nul" returnărilor, menționează 
șeful de unitate. Să vedeți cind 
o începe să plouă, cite perechi 
de pantofi și de cizme cu tăl
pile deslipite o să ne sosească !

într-adevăr, deslipirile apar 
cu frecventă maximă printre 
defectele consemnate in proce
sele verbale. Cu aceeași frec
vență, demnă de o cauză mai 
bună, apare și numele fabricii 
bucureștene

Capătul 
mon este r_. __
dominat de o clădire imen
să, cu contururi moderne și 
culori pastel, deasupra căreia 
este înscris numele fabricii 
„Progresul". Aici lucrează, la 
utilaje perfecționate, nu cîteva 
sute, ci cîteva mii de oameni. 
O parte, între 60 și 80, provin 
în fiecare an din școala profe
sională. ceilalți urmează cursu-

ma-

colț 
mu-

„Progresul".
șoselei Panteli- 
pur și simplu

de tone/kilometru,
în trimestrul II.

si

tinerilor 
cu economii și rezul- 
deosebite 'la activ, ca 
loan, Mătășescu Vasi- 

alții, au fost puși cei- 
împreună cu explica-

MIRCEA BORDA

La Chirnogeni, Plopeni, Cobadin, Albești și în alte zece-douâ- 
sprezece localități ale județului Constanța sute de tineri lucrează 

la întreținerea pajiștilor naturale.
Foto: ORESTE PLEC AN

CONSTRUCTORII SE JUSTIFICA
(Urmare din pag. I)

fost aduse tocmai 
Vrancei. Acum mai 
la aleea centrală și 

de instalații de apă 
pînă la a căror fi-

cestea au 
din părțile 
e de lucru 
la o serie 
si lumină. . 
nalizare constructorii garantea
ză că mai e doar o săptămînă. 
Tot la Ciocani, întreprinderea 
iudețeană de constructii-montai 
lucrează la alte două grajduri 
pentru taurine începute la 15 
iulie 1973. a căror terminare nu 
a fost posibilă tot din pricina 
lipsei de materiale. O altă pro
blemă dificil de rezolvat a fost 
si mai este aceea a insuficien
tei mijloacelor de transport 
puse la dispoziție de coopera
tiva agricolă de producție, pre
cum si cea a forței de muncă. 
Am găsit aici o echipă de con
structori in plin efort. echipă 
ce a venit pentru a se apuca 
cu sire de lucru abia la mij
locul lui octombrie, cînd de 
fapt la această dată grajdul 
trebuia dat deja în folosință.

Lipsa materialelor de con
strucție este într-adevăr o cau

ză obiectivă. întrucît cooperati
vele agricole nu au sau nu au 
avut de unde să procure o 
parte dintre acestea, ele fiind 
inexistente chiar la întreprin
derea de aprovizionare tehnico- 
materială nr. 37. singura in ju
deț în măsură să aprovizioneze 
unitățile agricole. Dar vina 
însă o poartă si o serie de co
operative agricole care fie că 
n-au achitat la timp costul lu
crărilor (de exemplu cooperati
vele din Hurdugi si Muntenii 
de Jos), fie că au folosit ma
terialele in alte scopuri, fie că 
nu s-au îngrijit din vreme de 
procurarea lor. Căci aprovi
zionarea cu materiale trebuia 
făcută chiar din primăvară 
pentru a se putea desfășura lu
crările de constrhctie în timpul 
verii, astfel incit finalizarea 
lor să aibă loc cel mai tîrziu 
în luna octombrie. Unele ne
concordante privind relațiile 
dintre beneficiari si întreprin
derea constructoare se datorea
ză și faptului că nu o dată se 
întîmplă ca serviciile de conta
bilitate ale cooperativelor agrl-

nu fie în deplină cu- 
de cauză în ceea ce 
operațiunile economice

cole să 
•nostintă 
privește 
și obligatorii ce revin unități
lor lor în aceste investiții.

Mai sînt. de asemenea, 
alte unităti unde întreprinderea 
promite ferm că se vor încheia 
lucrările pină la finele lunii de
cembrie — de pildă la Fălciu, 
Solești, Roșești, Ciocani, Stoi- 
cești. Dar nici în cazul că 
am da crezare acestor pro
misiuni, concluziile nu ne pot 
bucura, întrucît în unele locuri 
unde lucrările sînt mai avansate 
(deci speranțele sînt mai mari) 
grajdurile vor fi date în folo
sință fără ca toate instalațiile 
să fi fost puse la punct 
(Roșești, Hurdugi). iar în 
alte locuri grajdurile vor fi 
gata mult prea tîrziu. deci după 
data începerii perioadei de sta- 
bulatie a animalelor 
Pochidia). Să nu mai 
deci de graidurile ce au 
aminate pentru anul viitor, co
operativele descurcîndu-se care 
cum a putut si cazînd animale.

5i

îndu- 
între-

(Fălciu, 
vorbim 

fost

cele mai multe, în grajduri 
vechi, necorepunzătoare... Au 
fost si cazuri cînd chiar unită
țile agricole lăsîndu-se 
plecate de dificultățile
prinderii de construcții au re
nunțat a mai pretinde termina
rea grajdurilor în cursul aces
tui an si au permis^ 
(cooperativele din 
Rebricea).

Trebuie însă să 
cjt mai repede cu 
mai e timp de lamentări pri
vind neglijentele întreprinderii 
constructoare. Esențial este să 
se rezolve neîntîrziat problema 
spatiilor de cazare pentru ani
male. De aceea unitățile agrico
le respective trebuie să facă 
singure, cu prețul oricăror e- 
forturi. ceea ce pregetă să facă 
întreprinderea de construcții. 
Să se mobilizeze toate forțele 
existente în comune, toti mese
riașii. Să fie solicitați tinerii 
si toti cetățenii pentru muncă 
patriotică. Să fie utilizați na
vetiștii care, datorită meseriilor 
ce le au. pot da o mină de a- 
iutor.

amînarea 
Pușcași si

se acționeze 
putintă. Nu

rile de 2 ani de ucenicie la lo
cul de muncă. Gradul de califi
care este apreciat de conducerea 
fabricii drept bun. In plus, di
vizarea muncii pe operații foar
te simple nu necesită o perfec
ționare deosebită. Materia primă 
sosită în fabrică (pielea de la 
„Tăbăcăria Jilava", Rîmnicu 
Vilcea, Corabia și înlocuitorii 
tip „Guban", de la Timișoara) 
este considerată, de asemenea, 
cu mici excepții, drept bună. 
Același lucru ni se spune și 
despre adezivii folosiți pentru 
lipirea tălpii Și totuși, acești 
muncitori bine pregătiți, lucrind 
la utilaje corespunzătoare cu o 
materie primă de calitate, pro
duc zilnic un număr destul de 
mare de pantofi cu defecte.

O situație, prezentată de to
varășa Nana Grigorescu, tehni
cian la C.T.C., înregistrează zil
nic, pentru un schimb, in care 
lucrează 50—60 de oameni, 
între 25 și 50 perechi rebutate. 
La acestea se adaugă cantitățile 
returnate la recepție, de diverse 
unități comerciale din țara 
(intre 1000 și 2 000 perechi în 
fiecare lună) și încălțăminte re
fuzată de cumpărători în perioa
da de garanție.

— Este destul de puțin — ne 
„liniștește" directorul fabricii, 
tovarășul Constantin Nichita. 
dacă ținem seamă că, pe lună, 
pi-oducem in jur de 300 000 pe
rechi. Totuși, noi am vrea să 
reducem cifra rebuturilor, care 
creează atmosferă neplăcută 
pentru numele întreprinderii și 
mai creează și probleme la pla
tă, rețineri din salariu etc.

— Care 
rebuturi ?

— Peste 
nă. Faptul 
cută zilnic . ____
zicem la 50 de perechi și la a 
51 o face prost, dovedește că 
lucrătorul respectiv ișj cunoaște 
meseria, dar că are momente 
de neatenție, de lipsă de preo
cupare. De exemplu, tălpile care 
se deslipesc; adezivele sint 
bune, dar dacă nu se face co
rect operația de scămoșare, sau 
nu se înlătură praful, adezivul 
nu mai „prinde" și talpa se des
face. Sau tocurile : nu sint cap
sate corect ; virfurile strimbe, 
pielea încrețită, pătată sau zgi- 
riată sint tot dovezi ale Lipsei 
de conștiinciozitate...

Mărturisim, văzînd în depozi
tele magazinelor un număr 
mare de perechi de pantofi de 
la „Progresul" returnați de că
tre cumpărători, și aflind că si
tuația aceasta nu e de ieri, de 
alaltăieri, am înclinat să cre
dem că, prin nu știu ce minu
ne, membrii conducerii fabricii 
nu au cunoștință de defectele 
propriilor produse 1 De fapt 
ne-am înșelat, reclamațiile de 
calitate poposesc adesea pe bi
roul directorului. Domnia sa le 
cunoaște bine și știe cu exacti
tate — in procente, chiar — că
ror factori se datoresc aceste 
reclamații. Pe lingă indisciplina 
de producție și tehnologică, a 
fiecărui salariat in parte, au 
mai fost menționate și abaterile 
de la regulile privind controlul 
în lanț și autocontrolul...

— S-au luat, an de an, mă-, 
suri pe linia serviciului tehnic 
privind calitatea, dar de fapt 
toată problema se reduce la 
munca cu omul. Noi n-am reu
șit să-i convingem că ceea ce 
lucrează trebuie să fie de cali
tate 1

Nu e de dorit ca această si
tuație să mai continue. Ce mă
suri ați luat, sau veți lua ?

— Am instituit un fel de su- 
pracontrol, un inginer sau un 
tehnician face zilnic controlul 
efectiv al operațiilor ; trebuie 
să întărim in continuare rolul 
controlorilor interfazici și al 
brigăzilor obștești, pentru con- 

.. trolul calității.
— Ce întreprinde organizația 

U.T.C. pentru ridicarea nivelului 
calității ?

— Tinerii fac parte și ei din 
brigăzile obștești de calitate, ne 
răspunde Vasilica Filimon, din 
partea comitetului U.T.C. Am 
organizat și concursuri pe me
serii, „Cine știe meserie cîș- 
tigă"...

— Pe linie de autocontrol, de 
întărire a disciplinei tehnolo
gice și de producție, a inițiat 
organizația U.T.C. vreo acțiune 
specială ?

— Nu, nu cred...
Nu este prima oară cind, toc

mai în întreprinderile în care 
calitatea constituie problema 
numărul unu, organizația U.T.C. 
o trece, cu indiferență, undeva, 
la sfirșitul planului de măsuri. 

La „Progresul", ca și în alte 
întreprinderi similare, atit con
ducerea fabricii, cit și organiza
ția de tineret (tinerii alcătuiesc 
o parte majoritară a salariaților) 
trebuie să adopte măsuri ener
gice pentru îmbunătățirea cali
tății, mai ales că aceste măsuri 
nu presupun eforturi materiale, 
ci pur organizatorice.

Este de dorit, ca în întreprin
derile producătoare de încălță
minte ca și în celelalte ramuri 
ale industriei ușoare, să se re
nunțe la practica de a minima
liza rebuturile și articolele cu 
defecte, sub motiv că fabrica 
produce de nu știu cile mii de 
ori mai multe produse de cali
tate.
singură pereche de pantofi, din 
întreaga producție a unei luni, 
și are dreptul ca această pe
reche să fie ireproșabilă.

este cauza acestor

80 la sută indiscipli- 
că același om exe- 
aceeași lucrare, să

ai multe produse de cali- 
Cumpărătorul cumpără o

MONICA ZVIRJINSCHI
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superioară în 
dezvoltarea societății

socialiste
• MARIANA MANOLE — e- 

levâ din Buzău : „Prin ce se 
distinge etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
de celelalte etape ale construc
ției socialismului în țara noas
tră

Partidul nostru acordă o deo
sebită însemnătate caracteriză
rii etapei istorice pe care o par
curge în prezent România. Și a- 
ceasta pentru că numai clarifi
când teoretic etapa istorică pe 
care o străbatem, numai por
nind de la o definire riguros 
științifică se pot coordona efi
cient procesele fundamentale din 
viața socială, direcțiile de dez
voltare a fenomenelor sociale, 
se pot determina în mod realist 
sarcinile practice actuale și de 
perspectivă. Este meri<tul deose
bit al celui de-al X-lea Congres 
al partidului de a fi stabilit con
ținutul procesului de dezvoltare 
a orînduirii socialiste în etapa 
actuală, precizînd că obiectivul 
fundamental este făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Ceea ce înseamnă că 
parcurgem o etapă superioară, 
de perfecționare a bazei și su
prastructurii socialiste a între
gii noastre societăți.

După Congresul al X-Iea al 
partidului. România trăiește o 
perioadă de elaborare și apli
care a unor ample măsuri de 
perfecționare a formelor și mo
dalităților de organizare și con
ducere a societății. Acest amplu 
program de perfecționare a re
lațiilor sociale — în centrul că
ruia se află preocuparea pentru 
întărirea rolului partidului, îm
bunătățirea permanenta a activi
tății sale, ridicarea la un nivel 
calitativ superior a rolului sta
tului In viața economică, social- 
politică si culturală, adincirea 
democrației socialiste, asigurarea 
unor condiții tot mai bune pen
tru participarea maselor la con
ducerea societății — demon
strează că în etapa actuală nu 
se realizează numai un nivel as
cendent al forțelor de producție, 
ci se intensifică și perfecționarea 
relațiilor sociale. în acest fel so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată se va înfățișa din 
toate punctele de vedere supe
rioară orinduirii capitaliste, pre
gătind. trecerea treptată la co
munism. Nota distinctivă a noii

etape istorice rezidă de aseme
nea in faptul că ea angajează în 
același timp perfecționarea re
lațiilor politice, dezvoltarea con
științei socialiste și a întregii 
activități ideologice.

Profundele prefaceri înfăptuite 
în perioadele anterioare, în anii 
de transformări revoluționare 
care au trecut de la 23 August 
1944 au creat premisele econo
mice, social-politice și ideolo
gice ale actualei etape istorice, 
care a început odată cu cinci
nalul 1971—1975. Dezvoltarea in 
continuare a societății noastre 
ridică, după cum este și firesc, 
probleme noi, specifice noilor 
condiții social-istorice : forma
rea omului nou. cu o înaltă con
știință socialistă ; necesitatea ca 
fiecare, la locul sau de produc
ție. să desfășoare o muncă de 
maximă utilitate socială, să-și 
aducă o importantă contribuție 
la progresul țării ; atragerea tu
turor oamenilor muncii, și în 
primul rind a clasei muncitoa
re. la conducerea întregii socie
tăți : formarea unor cadre de 
conducere cu o temeinică pre
gătire politico-ideologică, oa
meni în stare nu numai să a- 
plice hotărîrile partidului, dar 
și să contribuie la elaborarea 
politicii generale de construire a 
socialismului în România.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate se înfăp
tuiește in mod conștient și or
ganizat. Promotor al noului. 
Partidul Comunist Român ela
borează forme și modalități de 
conducere a societății corespun
zătoare etapei pe care o par
curgem in prezent, nevoilor ac
tuale ale societății,, desehizind 
drum Larg celor mai înalte cu
ceriri ale științei, tehnicii și cul
turii contemporane. în cadrul a- 
csstui proces, rolul conducător 
al partidului nu numai că se 
manifestă în forme noi. suDeri- 
oare. dar caracteristic etapei ac
tuale este faptul că acest rol 
dovedește o creștere accentuată 
a acțiunii sale în absolut toate 
sferele vieții sociale : în activi
tatea tuturor organelor statului, 
în economie, în știință. în î-nvă- 
țămint, în artă și literatură. Este 
tocmai ceea ce s<i subliniat în 
mod deosebit cu -prilejul consfă
tuirii de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologic și

al muncii cultural-educative, în 
vara anului 1971. „Experiența pe 
care am dobîndii-o in construi
rea socialismului — se preciza în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — demonstrează că 
fără conducerea de către partid 
nu este posibilă făurirea noii 
orînduiri, că aceasta este de ne- 
coneeput fără o forță de avan
gardă înarmată cu o ideologie 
clară, niarxist-leninisiă, cu o 
ideologie revoluționară de trans
formare a societății omenești. De 
aceea noi acordăm și vom a- 
corda toată atenția întăririi par
tidului, & rolului său conducă
tor. îndeplinirii de către toate 
organele și organizațiile de par
tid, de către fiecare membru de 
partid a misiunii și răspunderi
lor ce le revin față de popor, de 
clasa muncitoare, de națiunea 
noastră socialistă".

Perioada care a trecut de cînd 
în țara noastră a început etapa 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ilustrează in 
modul cel mai convingător că 
Partidul Comunist Român are 
capacitatea de a elabora și a- 
plica o gamă largă de măsuri in 
toate domeniile esențiale ale edi
ficării noii societăți, că dispune 
de competența și forța organiza
torică necesară conducerii în
tregii activități de dezvoltare și 
modernizare a bazei tehnice- 
materiale, de perfecționare a re
lațiilor sociale, a democrației 
socialiste, că face totul pentru 
înfăptuirea țelului său suprem: 
ridicarea nivelului de bunăstare 
a întregului popor, afirmarea 
plenară a personalității omului.

ADRIAN VASILESCU

EXAMENE
(Urmare din pag. I) 

ganizat instructaje pentru stu
denții începători în vederea uti
lizării optime a fondului de do
cumentare. In anul nostru avem 
probleme cu mecanica cuantică, 
redusă la un singur semestru, 
insuficient pentru o aprofundare 
a disciplinei. De asemenea, chi
mia introdusă în aoest an este 
corelată cu alte cursuri din a 
cărei materie se utilizează no
țiuni încă necunoscute de shi- 
denți. Cercurile științifice și-au 
început activitatea, însă mai a- 
vem de luptat eu inerția unor 
colegi.

Adriana Alexandru-Voiniceni, 
Matematică: „Avem în prima 
sesiune a studenției doar două 
examene. Aparent, e ușor. Totuși 
nu se găsesc cursuri de algebra 
corespunzătoare actualei pro
grame. Știu că organizarea con
sultațiilor se face numai în apro
pierea sesiunii, deși, totuși, ele 
ne sînt necesare în tot cursul se
mestrului, mai ales nouă, celor 
din anul I. învățați din liceu să 
acumulăm ritmic materia, cred 
că vom obține rezultate bune da
torită acestei obișnuințe.

Marius Politic, Matematică: 
„Vom avea înainte de sesiune o 
discuție cu conducerea facultă
ții. cu cadrele didactice de spe
cialitate pentru a se clarifica mai 
bine volumul de cunoștințe ne
cesar absolventului. Este nece
sară această discuție datorită re
ducerii numărului de ore la li
nele cursuri care își păstrează, 
însă, intact volumul de materie. 
Credem ea se pot realiza pro
grame mai accesibile, care să nu 
se mai schimbe de la un an la 
altul și să fie. în același timp, 
mai bine corelate cu specializă
rile oferite de facultate.

La Institutul agronomic prin
cipalele preocupări sînt legate, 
acum, ne spunea și Alexandru 
Ștefănescu* secretarul Consiliu
lui A.S.C. al Facultății de a- 
gronomie, de intensificarea stu
diului individual. „De aceea, am 
solicitat încă de la începutul se
mestrului dotarea cu cursuri și 
manuale a bibliotecilor de cămin.

Matematica, o principală pro
blemă a sesiunii anului I, este 
propusă de majoritatea colegilor 
din anii mari ca disciplină obli
gatorie de admitere. Pentru a e- 
videnția viitoarele rezultate din 
sesiune, vom organiza la începu
tul semestrului doi întîlniri, . la 
nivelul anilor, între grupele cu 
cele mai bune rezultate profe
sionale și cele codașe. Din aces
te întîlniri sperăm să învățăm 
destule lucruri, care să ne per
mită sa acționăm mai eficace în 
vederea unei cit mai bune com
portări la sfîrșitul anului uni
versitar. Alte două inițiative, 
sancționarea'pe linie de asocia
ție a studenților care manifestă

dezinteres și un „top" al frec
venței (inițiat prima oară la Fa
cultatea de zootehnie) vor face 
și mai activă prezența A.S.C. în 
efortul colectiv de a obține re
zultate mai bune în pregătire".

loan Margineanu, student a- 
nul IV, Facultatea de medicină 
generală, ne-a oferit de aseme
nea amănunte despre apropiata 
sesiune. „Doi factori cred că vor 
sta la baza unor rezultate supe
rioare anului trecut : organizarea 
mai bună a practicii și integra
rea încă din anul I a studenți
lor în cercurile științifice.

La sugestia A.S.C. studen
ții anului IV participă la lec
ții de igienă predate în oadrul 
școlilor din municipiul Cluj ; res
ponsabilitatea cazurilor s-a extins 
dd la internarea la externarea 
pacienților în spitale, iar practi
ca de vară s-a făcut în circum
scripțiile rurale. Noi vom soli
cita chiar o extindere a acesteia 
de la 3 la 4 săptămîni, avîndu-se 
în vedere răspunderea sporită a 
viitorului medic. De asemenea, 
continuăm inițiativa colegilor de 
la Politehnică, organizatorii unei 
întreceri profesionale între gru
pe și între anii de studii".

Omul despre care vreau să 
vă vorbesc, pe care ni l-au 
prezentat cu o anumită pre
dilecție unele dintre filmele 
noastre, este „suav și lun
gan", ca în poezia lui Nichi- 
ta Stănescu. El este impre
vizibil în comportament și 
foarte consecvent în psiholo
gie. Are, într-un fel, com
plexul generației sale. Com
plexul generației care a pri
mit, cum i se repetă uneori, 
cu obstinație, „totul de-a 
gata". Profilul său moral e 
fără pată, ii repugnă min
ciuna. falsul, grosolănia, 
deși tocmai de aceea, mimea
ză uneori falsul și chiar gro
solănia și poate fi socotit, 
uneori, mitoman. Sigur, ca 
personaj, acest om tinăr este 
destul de tentant, el oferă o 
desfășurare dramatică de 
conflict întotdeauna, pentru 
că fragilitatea sa conceptua
lă este, firește, vulnerabilă. 

'Nu știu însă cît este de răs- 
pîndit acest tip de tînăr. 
Acest tip de tînăr care-și 
caută cu disperare drumul în 
viață, cu o disperare la 
urma urmei cam nejustifica
tă. pentru că fie că o nu
mim sau nu, tînărul cu pri
cina traversează o potenția
lă, febrilă, angoasă. întreba
rea este, această angoasă 
poate fi ea justificată ? Are 
un suport obiectiv cît de cît 
rezonabil, îneît filmele noas
tre să ne propună mereu 
acest tip de tînăr ? Chiar în 
opoziție cu alții, rezonabili, 
cu picioarele pe pămînt, 
care exercită asupra tînăru- 

o binefăcătoare 
și în final, daca 
este curmată tra- 
vedem dat pe

lui nostru 
influență 
viața nu îi 
gic, să-1 
brazdă ?

Poate că primul răspuns, 
pripit, este — nu. Chiar 
semnatara acestor rîndurj a 
dat un astfel de răspuns, 
discutînd filmul „Diminețile 
unui băiat cuminte", dar o 
scrisoare primită la redacție,

Imagini de la Festivalul artei și 
culturii tineretului bucureșlean 

de ORESTE PLECAN

Festivalul
Majoritatea programului tea

tral al Festivalului l-au asi
gurat cluburile de tineret cu 
echipele lor, mai mult sau mai 
puțin permanente ca activitate, 
în schimb, formațiile de teatru 
din fabrici, din uzine au fost 
slab reprezentate : o singură e- 
chipă de la „Electronica" s-a 
încumetat să urce pe scenă cu 
o piesă din repertoriul univer
sal, bine aleasă dar necores
punzător realizată. Păcat că do
rința tinerilor muncitori de a 
participa la festival nu s-a 
bucurat de un sprijin calificat, 
de o mai bună îndrumare. Efor
tul lor ar fi meritat-o pe deplin. 
Și e de asemenea păcat că altă 
echipă de teatru dintr-o fabrică, 
anunțată în program — tinerii 
de la „Suveica" — oare pregă
tiseră o piesă originală nu s-au 
prezentat. După cum au fost 
absenți — nefiind invitați — 
elevii bucureșteni cu formațiile 
lor cele mai cunoscute și mai 
valoroase, ca de pildă cei de la 
Liceul „Gh. Lazăr". în schimb 
au fost invitați studenții, for
mația casei lor de cultură, care 
urma să ofere publicului, desi
gur în afară de concurs, cel 
mai frumos spectacol de ama
tori existent la ora actuală în 
București, „Om 
Dar dificultăți . ____
de ultim moment se pare că au 

spectatorii de satisfacția 
------ reprezen- 

înaltă factură artis- 
asista consecvent 

amator e lucru rar în 
aici există cele mai

de omenie", 
organizatorice

lipsit
de a vedea această 
tație 
tică.

de 
A 

la teatrul 
Capitală: 
bune instituții profesioniste, la

DESPRE UN ANUME
TIP DE TÎNĂR

o scrisoare destul de violen
tă in patetismul ei, a amen
dat această opinie. Scrisoa
rea venea, firește, de la un 
tinăr. Un tinăr cu care, ul
terior, am purtat o imagina
ră discuție : „Bine, dar dum
neata, dumneata personal, 
cunoști un astfel de tinăr ? 
Un tînăr zăpăcit, suav și lun
gan, care calcă-n străchini, 
fuge de acasă, minte de stin
ge, chit că minte frumos ?“ 
— „Arta propune arhetipuri, 
mi-a răspuns, doct, arta ope
rează cu categorii morale, 
însumate din mai mulți in- 
divizi, nu copiază fad reali
tatea. Nu, nu cunosc acest 
tînăr, eu personal, dar nu 
cred că exprimă un caz izo
lat. nu-mi plac în general ca
zurile, ci o stare de spirit, nu 
numai poezia e o stare. Arta 
întreagă trebuie să tindă la 
asta". „Dumneata mă neli
niștești. Adică. starea de 
spirit a tineretului — într-e 
ipostază a sa — poate fi de
gringolada, lipsa de lucidita
te în acțiune, incapacitatea 
de a privi in perspectivă ?" 
„Nu, nu m-ați înțeles. Ni
mic din toate acestea. Doar 
nemulțumirea. Nemulțumi
rea de sine. Responsabilita
tea de a construi. Părinții 
au luptat, au traversat peri
oade eroice, s-au verificat 
In datele esențiale ale perso-

natității lor — curajul, sau 
frica, sentimentul moral, po
litic, patriotic. Noi trebuie 
să ne definim nu în luptă 
— Ia modul propriu, ci in 
construcție. Aceasta e lupta 
noastră. E greu. Asta dă 
neliniște. La vîrsta adoles
cenței vrei să fii erou, cred 
că mă înțelegeți. Cită luci
ditate. atîta dramă, 
atit de multe, mult mai mul
te decît au știut părinții, 
sintem foarte deștepți. Cu 
entuziasm controlat. Tocmai 
sentimentul perspectivei, al 
grandioasei construcții, poa
te produce acest tip de tînăr 
neliniștit, care se întreabă 
cum își poate verifica poten
țialul moral, coeficientul de 
eroism, cum poate fi el apt 
de construcție"...

Se poate. Ei, tinerii, știu 
mai bine. Altfel n-ar popula 
sălile de cinematograf la 
astfel de filme. Scepticismul 
mă poate îndemna să mă în
treb perfid, dacă acest tip de 
tînăr nit a proliferat numai 
pentru că pur și simplu 
există un actor, Dan Nuțu, 
un actor de o autentică vo
cație, care a impus acest 
personaj ?

E o întrebare retorică. Fi
rește, Dan Nuțu a exersat 
mereu și mereu acest perso
naj zăpăcit și minunat, trist 
și patetic, l-a exersat pînă 
a devenit a doua sa natu-

știm

artei și culturii tineretului bucureștean

Multă pasiune, adesea talent 
dar un repertoriu cam prăfuit

TEATRU, POEZIE, BRIGĂZI DE AGITAȚIE
care, desigur, tinerii au oricînd 
acces. Se creează astfel necesi
tatea ca în cluburi, ca și între
prinderi, sau instituții pasiona
ți! genului să descopere căi noi 
de activitate. Astăzi, entuzias
mul lor trebuie altfel canalizat, 
interesul spectatorilor trebuie 
altfel menținut. Festivalul artei 
și culturii tinerilor din Bucu
rești a probat întrutotul aceas
tă concluzie. S-au prezentat 
aici piese într-un act : aceleași 
piese jucate permanent de ama
tori la casele de cultură, ace
iași autori editați în broșurile 
Centrului de îndrumare a crea
ției populare — Al. Mirodan, So- 
rana Coroamă, C. Bărbulescu 
etc. Textele s-au uzat, amato
rii s-au plictisit, publicul, atit 
cit există, la fel. La Festival — 
cu o singură excepție, piesa u- 
nei eleve Anca Visdei jucată de 
Ateneul tineretului — spectato
rii s-au mulțumit — dacă se poa
te spune — cu dramatizări ar
hicunoscute, sau însăilări firave, 
chiar dacă aparțineau unor

ră. Filmele au fost mai 
bune sau mai rele, după cum 
Ie-a dat mina și talentul au
torilor. Ceea ce este intere
sant — e penetrația, popu
laritatea de care se bucură 
tînărul „Vive" — să-i zicem 
așa. după unul din filmele 
în care a apărut. Numai o 
concluzie superficială, dacă 
nu ridiculă, poate fi aceea 
că ..toți tinerii noștri arată 
așa

Nu, nici vorbă. Vive aces
ta este doar o structură hi
persensibilă, o structură- 
simbol dacă vreți, care adu
nă în ea această neliniște 
pură a tineretului, o neliniș
te cu avataruri nobile aS 
zice. Drama lucidității des
pre care vorbea imaginarul 
meu interlocutor, este ° 
dramă demnă de jinduit. Să 
nu uităm că tineretului îi 
repugnă falsul, mucavaua, 
or el îl iubește și se simte 
contingent cu acest băiat 
neliniștit. Poate, la urma ur
mii este un nou tip de poe
tică, și dacă da, cei care se 
aventurează de a o proiecta 
pe ecran trebuie să aibă în 
mină toate armele necesare 
adevărului 
mai trist ----- - _
mîzgălită și ruptă pe la col
țuri.

Sigur că printr-o repetare 
exagerată. băiatul nostru, 
cu vremea, va îmbătrîni in
tr-un gest pripit, va rămîne 
încremenit în mijlocul saltu
lui, ca o jucărie mecanică. 
Și atunci nimănui nu-i va 
mai arde să întoarcă cheia. 
Cu atit mai mult, cu cit 
Dan Nuțu este un actor ca
pabil 
este un 
nema, 
și ar fi 
drama tânărului zăpăcit 
personalitatea celui care-i dă 
viață...

artistic. Nimic 
decît o poetică

să joace și altceva, 
autentic actor de ci- 
cum nu mulți avem, 
păcat să transferăm 

în

SMARANDA JELESCU

(Urmare din pag. I)

cotă pe fiecare din oamenii cu 
care lucrează.

Promovarea reală și cealaltă, 
rare a început să țeasă în jurul 
unui cămin plasa cenușie a sin
gurătății, n-au stat alături doar 
datorită unei simple coinciden
țe : prima a născut resentimen
te violente în sufletul partene
rului de viață, mai puțin... „no
rocos" în ce privește ascensiu
nea pe scara unei profesii înru
dite. Traduse, ele au însemnat 
lungi și chinuitoare conflicte, 
zilnice și penibile reproșuri, 
imputări nemeritate, care au 
destrămat, cărămidă după cără
midă, zidul fragil al încrederii. 
Aceasta se petrecea acum două
zeci de ani. Recunoașterea me
ritelor unei femei s-a vădit, 
atunci, neplăcută pentru tovară
șul ei de viață, compromițătoa
re pentru orgoliul lui. „Mă 
sculam la patru dimineața și 
găteam, miezul nopții mă găsea 
spălînd rufe... Deci nu-mi negli
jam obligațiile de nevastă. Dar 
fostul meu soț ajunsese la o 
asemenea furie că arunca la gu
noi mîncarea pe care i-o pregă
team cu atîta trudă, mă urmă
rea, îmi rupea hîrtiile pe care 
încercam să schițez niște pla
nuri în legătură cu fabrica...". 
Intr-o seară, acum 20 de ani, 
directoarea a găsit casa pustie 
și, de atunci, aproape 9 000 de 
seri s-au scurs de cind n-o 
așteaptă și nu așteaptă pe ni
meni. N-aș fi rememorat pe 
hîrtie trista istorie, dacă eroina 
ei nu mi-ar fi spus, terminin- 
d-o : „Vedefi, la cîteva dintre 
fetele mele, in casele lor. înce

puse să se întîmple ceva ase
mănător cu ceea ce am trăit 
eu... M-am străduit, am reușit 
să împiedic la ele ce n-am re
ușit să salvez Ia mine acum 20 
de ani".

Mi-am imaginat-o, scormo- 
nindu-și sufletul să apere case 
străine, amenințate de umbra 
singurătății, am văzut-o argu- 
mentînd cu propriul eșec, pre
venirea altor eșecuri... Luptînd 
din răsputeri cu spectrul unui 
rudiment de gîndire : femeia 
trebuie să-și tărăgăneze mersul, 
eu cel puțin un pas, în urma 
bărbatului. Femeia să-și estom
peze demna pricepere pentru a 
o ajuta doar pe a lui să se a- 
firme nestingherită. Să se re
tragă în eonul de umbră al re
flectorului. în bătaia căruia nu 
poate evolua decît el. Mersul 
alături „îl jignește" pe cel 
care își lasă prestigiul în grija 
unei preconcepute ierarhii 1 A- 
vansul îl aduce la marginea cea 
mai de sus a revoltei : „Cum 
a îndrăznit să mi-o ia înainte ?“

Acum cîțiva ani, s-a între
prins un sondaj menit să inves
tigheze cîte din femeile Capi
talei, posedînd o diplomă, sau 
un alt atestat de calificare, 
uzează efectiv de acestea. Re
zultatul nu e de natură să pro
voace îngrijorare : 83 la sută
din femeile Bucureștiulut n-au 
învățat degeaba. Dar restul ? 17 
la. sută s-au resemnat, probabil 
să tempereze „spaimele" con- 
sorților prin... pasivitate ! Au 
abdicat de la drumul lor pen
tru a-și mărunți pașii pe călcă- 
tura triumfală a partenerului, 
în. februarie 1972. Ia Conferința 
pe țară a cadrelor de condu

cere din întreprinderi, secreta
rul general al partidului sub
linia încă o dată : „Eu cred că, 
acolo unde am știut să facem 
alegeri bune — ca și la bărbați 
de altfel — femeile nu sînt cu 
nimic mai prejos, ba cîteodată 
lucrează mai bine decît băr
bații".

tehnică de arhitectură și care 
este în prezent funcționar la o 
întreprindere, întrucît nu a 
putuț găsi în București un post 
pe măsura pregătirii sale. Men
ționez că deși sint văduvă și cl 
este singurul meu copil, eu 
n-am avut nimic împotrivă să 
plece în alt oraș, dar el n-a

cît de îngustă, de confortabilă 
afirmare a ei.

Angela Ioana Anamaria își 
semnalează „principiile" pe altă 
hîrtie decît Bogdan I. Ciudata 
ei opțiune pentru vagul „pro
mițător" se află într-un dosar 
de anchetă a miliției. Pentru că 
în așteptarea unei recunoașteri

HÎRBURILE
2 „...mereu veni-va un aii 

mîine 
se va topi mereu în ieri 
și anii nu-ți vor mai 

întoarce 
pierdutele îniîrzieri".

„Subsemnata Nicolae Angela 
Ioana Anamaria, domiciliată în 
București, str. Bujoreni nr. 2 A, 
declar că din anul 1971. cînd 
am absolvit liceul teoretic, nu 
am reușit să găsesc un post 
potrivit pregătirii mele, de 
aceea nu sînt încadrată nică
ieri, urmînd ca anul acesta să 
susțin din nou examenul da 
admitere la facultatea de filolo
gie, limba și literatura română".

„Tovarășă redactor, mă adre
sez dumneavoastră pentru că 
am citit diferite articole pe 
teme de educație a tineretului, 
iar eu sînt mama unui tînăr de 
24 de ani care a terminat școala

vrut, spunînd că ori își găsește 
de lucru în București, ori se 
angajează oriunde, numai să 
nu plece de aici. Eu. ca mamă, 
sufăr știind că e talentat — a 
terminat cu media 9,52 — și, în 
loc să-și execute meseria, în
tocmește situații financiare...".

Nicolae Angela Anamaria și 
Bogdan I. nu se cunosc. Repor
terul îi cunoaște pe fiecare și 
vi-i prezintă împreună, pentru 
că fata de 19 ani și băiatul de 
24 sînt, deopotrivă, victimele a- 
celeiași... prejudecăți ! „Merit 
mai mult decît mi se oferă, 
trebuie să aștept pînă mi se 
oferă ceea ce merit" își spun, 
atît fata, care preferă să iîn- 
cezească intru așteptarea unei 
norocoase strecurări pe poarta 
învățămîntului superior, cît și 
băiatul care, deși ieșit de acolo 
pe poarta cea mare,, dibuie, dor
nic să afle pentru priceperea 
lui, recunoscută, o „fantă” ori-

reale a meritelor sale, fata și 
le „exersează" deocamdată pe 
nisipurile mișcătoare ale para
zitismului de metropolă. „Nu 
mi s-a oferit un post potrivit 
pregătirii mele", subliniază, eu 
o umbră de inconștientă sfida
re, atunci cînd încercănată de 
nesomn, își sfirșește programul 
de amuzament nocturn în fața 
anchetatorului de miliție. Gîn- 
dul buimac a rămas undeva în 
urmă, acolo unde i s-a sugerat 
că atestatul de absolvire a 
liceului deschide OBLIGATO
RIU, drum unei predilecte tra
iectorii profesionale. De doi ani 
așteaptă să pună piciorul pe un 
drum „distins" — cariera stu
dențească, — cum a*ltfel poate 
evolua o absolventă a liceului?
— și tot de doi ani durează 
cunoștința ei cu cei care au 
grijă de liniștea demnă a- ora

consacrați. Interesul sălii pen
tru spectacole cu piese într-un 
act a fost submoderat, oricîtă 
muncă, pasiune și devotament 
s-a consumat pentru moiUarea 
lor. Ca și pentru recitări, atunci 
cînd versurile erau alese la în- 
tîmplare, (de ce nu se mai re
cită, oare. în festivaluri Emines- 
cu, Arghezi ? De ce lipsesc din 
program poeți ca Nichita Stă
nescu, Adrian Păunescu ?). Re
acția spectatorilor de la Tehnic 
club, — în majoritate elevi la 
școli profesionale — era potriv
nică ‘ ” . . ~i_. ’
patetice, demodate, rezultat al 
unei inadecvate îndrumări. Pu
blicul nostru tinăr, 
de gradul pregătirii 
face, ca totdeauna, o netă dis
tincție între ceea ce e autentic 
și ceea ce e fals, între ceea ce 
i se adresează cinstit și ceea ce 
i se oferă, convențional. în a- 
ceastă privință, momentul artis
tic datorat echipei de la Casa 
de cultură a sectorului 6 a fost 
absolut edificator. Grupul de 
aici, îndrumat de un instructor 
inspirat, a fost singurul care’a 
propus în acest festival o mo
dalitate nouă, de spectacol, cu 
adevărat tinerească : tineri in- 
terpreți ai artei 
în relație directă 
rii spectatori. Alexandru Con
stantin a 1 “
taj din 
versuri de 
prezentat, 
rampă, riu 
ci printr-o permanentă mișcare 
a interpreților, prin dialoguri, 
printr-un joc de scenă nou și 
original. O sală plină pină la 
ultimul loc asculta cu răsufla
rea tăiată. Publicul 
foarte tînăr e mult 
ceptiv la arta adevărată 
se crede de obicei. Pentru acest 
public și pentru ca pasiunea, 
dăruirea amatorilor să nu se 
risipească în zadar, merită să 
fie căutate mereu forme noi, 
directe și potrivite pentru a 
practica și răspîndi prin inter
mediul „culturii de masă" va
lori autentice, dintre cele mai 
mari. Rosturile brigăzii artistice 
de agitație sînt cu totul spe
cifice, scopul ei este în 
primul rînd mobilizator. Vîrful 
activității de brigadă trebuie să 
fie critica la obiect. In între
prinderi sau instituții formații
le de acest gen poartă prima 
destinație a activității agitato
rice pentru lichidarea unor lip
suri în desfășurarea producției 
și, desigur, în mentalitatea oa-

și interpretării exagerat

indiferent 
culturale,

amatoare 
cu tine-

alcătuit un mon- 
cele mai frumoase 
Marin Sorescu și le-a 
dar nu înțepenit la 

în fața microfonului,

nostru 
mai re- 

decît

menilor. Importanța lor în a- 
ceastă direcție e incontestabilă; 
aportul tinerilor în activitatea 
de agitație devine indispensabil 
prin dinamismul, curajul speci
fic și totodată necesare acestor 
forme de muncă politică. Dar 
caracterul acestui gen. al im
portanței sale primordiale prin 
fond, nu justifică întrutotul — 
adică și prin formă — prezența 
într-un festival al artei și cul
turii. De altminteri, din acest 
punct de vedere, brigăzile ar
tistice de agitație s-au situat la 
un nivel scăzut față de restul 
manifestărilor din’ festival. E 
adevărat, majoritatea celor 20 
brigăzi de agitație din festival 
au dovedit că există o evidentă 
preocupare pentru tematică le
gată strict de producție, pentru 
critica la obiect, adresată direct 
unor oameni sau situații. Acesta 
e un lucru bun : se vede c.ă 
tinerii, uteciștii sint combativi, 
nu se tem să critice pentru în
dreptarea lucrurilor. Subiec
tele generale. satira difuză, 
în bună măsură au dispărut. 
N-a dispărut însă, cu totul, o 
anumită stereotipie, care iese in 
evidență mai ales cînd se urmă
resc succesiv mai multe pro
grame de brigadă. Intr-adevăr 
aici tinerii ar trebui să impună 
noul ; un conținut substantial, 
așa cum se străduiesc acum bri
găzile să adopte, are nevoie și 
de structuri mai percutante, de 
forme mai inedite. în acest scop, 
activiștii culturali s-ar putea 
scutura de textierii prăfuiți 
care, după cum a dovedit-o fes
tivalul, circulă de la brigadă la 
brigadă. Intîlnim aceleași nume 
de prea multe ori pentru a-i 
bănui pe autori că fiecare lu
crează în același loc de muncă 
cu brigada. Ca de altfel ți in
structorii artistici, adesea unii 
și aceiași cu textierii, în majo
ritate vinovați de schematismul 
care proliferează. Condeie mai 
puțin tocite, — deci texte efec
tiv mobilizatoare și un mod mai 
îngrijit de prezentare ar face 
ca activitatea brigăzilor să-și 
atingă mai bine scopul. La 
recentul festival au reieșit încă 
o dată asemenea adevăruri, prin 
calitatea remarcabilă a progra
melor prezentate de I.T.B., 
„INOX". „Flacăra roșie". Ca și 
ale cluburilor T-4, „Universal", 
unde vom sublinia contribuția 
meritorie a doi instructori ta- 
lentați : Constantin Alexandru 
și Nicolae Lagu.

V. tanasescu

șului. „Un absolvent de liceu 
nu are ce căuta în producție", 
își „cîntă“ întru adormirea 
conștiinței. Angela Ioana Ana
maria. 97 la sută din absolvenții 
liceelor teoretice sau de specia
litate care nu au reușit în insti
tutele de învățămînt superior, 
s-au încadrat în producție, con
tribuind prin munca lor la re
alizarea unora dintre cele mai 
importante obiective ale econo
miei naționale. Replica la abți
nerea de la efort & tranșantă, 
reacția celor mulți față de pro
centul minoritar al celor care 
fug de muncă e elocventă. 
„Toiu-i să aibă răbdare" — con
chide mama Angele.i, Să știți că 
eu sînt licențiată în drept și 
n-am profesat niciodată, pentru 
că soțul nu a fost de acord. Nu 
spun ca fata să se consacre ase
meni mie doar căminului, dar 
nici n-aș accepta să devină 
muncitoare după ce a absolvit 12 
clase".

O prejudecată naște alta. Re
semnarea docilă a mamei, „în
carcă" orgoliul fiicei cu sarcini 
suplimentare. Abdicarea primeia 
de la proba efectivă a capaci
tății, o stimulează pe urmașă 
în spiritul expectativei riscan
te : „Să-și țină la preț — ații 
am învățat-o ! Eu n-am ținut 
și... ce-am ajuns ? O intelectua
lă... casnică

Bogdan a absolvit într-adevăr 
cu media menționată în scri
soare de mama lui : 9,52. Re

partiția părea să-1 „îndepărteze" 
de București cu cca. 45 de km. 
A refuzat-o. „în provincie, r.u 
li se dă aproape niciodată de 
lucru arhitecților tineri, spune 
el justificativ. Le sînt preferați 
chiar colegii de promoție, cU 
condiția ca aceia să fi rămas în 
Capitală". „De unde știți ?" „De • 
la alții..."

„...acolo unde nu-i putere, 
nici o chemare uu se 

cere, 
cînd nu poți fi ce-ar 

trebui, 
fii numai ceea ce poți fi"

Fiecare gram de putere tre* 
buie justificat ; orice grăunte 
de încredere decontat prin ar
gumentare practică ; nu există 
avansuri de pricepere fără aco
perire, anticipări... gratuite !

PREJUDECATA derutează le
gile firești ale evoluției, ale 
dezvoltării. Mutilează consecin
țele scontate de investiția- uma
nă de efort și competență .’

Gorki asemăna ideile pre
concepute cu „hîrburile vechi
lor adevăruri", atrăgind atenția 
asupra dificultăților pe care le 
implică acțiunea de înlăturare a 
lor. „Resturile" uitate în dru
mul nostru de un sistem de 
evaluare morală și umană de
pășit trebuie însă lichidate și 
nu doar „ocolite" cum se întîm- 
plă uneori. Acestei acțiuni i-am 
consacrat și intervenția de față.
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Sosirea delegației Uniunii
Tineretului din Iugoslavia [U.T.I.]

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au primit din partea tovarășului TODOR 
JIVKOV, prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stai al Republicii 
Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, mă folo

sesc de acest prilej pentru a va adresa din toată inima, 
Dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român, cele mai călduroase salutări 
și urări de noi și mari succese în edificarea socialismului in 
patria dumneavoastră.

condusă de Vladimir Maksimovici
președintele Conferinței

Uniunii Tineretului Iugoslav

La Invitația C.C. al P.C.R., 
luni seara, a sosit în Capitală 
delegația Partidului African 
al Independenței din. Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), condusă de tovară
șul Aristides Pereira, secretar 
general al P.A.I.G.C.. care va 
efectua o vizită de prietenie in 
țara noastră. Din delegație fac 
parte tovarășii : Jose de Figuei
redo Araujo, membru al Comi
tetului Executiv al P.A.I.G.C., 
ministru de stat însărcinat cu 
problemele Secretariatului Ge
neral al Guvernului, dr. Fidelis 
Almada, membru al Consiliului 
Superior al P.A.I.G.C.. ministru 
al justiției și populației, și Mane 
Ansoumane. activist al P.A.I.G.C,

La sc sirea pe aeroportul in
ternațional Otopeni. delegația 
P.A.I.G.C. a fost întîmpinată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., C 
stantin Vasiliu. adjunct de 
de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Republica Democrată Vietnam, 
condusă de Pham Huy Thong, 
vicepreședinte al Comitetului, 
director al Institutului de Ar
heologie. care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, a 
părăsit Capitala.

în timpul șederii în România, 
oaspeții au fost primiți la Secția 
Relații Externe a C.C. al P.C.R., 
au purtat convorbiri la Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii. Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica. au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
Capitală, din județele Argeș, 
Brașov, Prahova.

La invitația Uniunii Tine
retului Comunist, luni, a so
sit in Capitală o delegație a 
Uniunii Tineretului din Iu
goslavia (U.T.I.), condusă de 
Vladimir Maksimovici, pre
ședintele Conferinței U.T.I., 
care va face o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul internațio
nal București-Otopeni. de
legația iugoslavă a fost sa-

lutată de tovarășul Ion Tra
ian Ștefănescu. prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, de secretari și activiști 
ai C.C. al U.T.C. Erau de 
față, de asemenea, Iso Nje- 
govan. ambasador al R.S.F. 
Iugoslavia la București, pre
cum și membri ai ambasa
dei.

UN NOU CONCURS PENTRU TINERET LA TELEVIZIUNE

„Turneul emblemelor44
„Prezente tinerești 

un film despre 
întrecerea utecistâ

Plecarea unei delegații economice
guvernamentale române în R. P 

si R. P. D. Coreeană
Luni dimineața, a părăsit Ca

pitala. plecind spre R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană, o de
legație economică guvernamen
tală română, condusă de tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte

Chineză

Miniștri, mi- 
exterior.

dele_

Con- 
șef 
de

La invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
ne-a vizitat țara o delegație a 
Mișcării de eliberare națională 
din Insulele Comore. alcătuită 
din Muhammad Aii Mbaye. se
cretar al mișcării, și Kamal 
Addine, secretar federal al miș
cării.

în timpul vizitei, oaspeții au 
avut întrevederi la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii. 
Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, la 
revista 
obiective 
culturale din Capitală și 
județul Dîmbovița.

„Lumea** și au vizitat 
economice și social

din

■A) delegație de activiștidelegație de activiști ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. condusă de tovarășul 
Milos SingiCi. membru al Se
cretariatului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Serbia, a sosit, 
luni dimineață, la București, la 
invitația C.C. al P.C.R.. pentru 
a face o vizită in schimb de ex
periență in țara noastră.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Ion St. 
Ion, vicepreședinte al Consiliu
lui Central de Control Munci
toresc al Activității Economice 
și Sociale. Constantin Nicolae, 
secretar al Comitetului munici
pal București al ” ”
viști de partid.

A fost de față 
R.S.F. Iugoslavia 
Iso Njegovan.

Luni dimineața, a sosit în 
pitală Valentina Nikolaeva _ _ 
reșkova. președinta Comitetului 
Femeilor Sovietice, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. deputat in So
vietul Suprem, Erou al Uniunii 
Sovietice, care întreprinde, în 
fruntea unei delegații de femei, 
o vizită in țara noastră, la invi
tația Consiliului Național 
Femeilor.

P.C.R.. acti-
ambasadorul

Ia București,

Luni dimineața, a sosit 
Caoitală o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, condusă de tova
rășul Gustov Ivan Stepanovici. 
membru supleant al C.C. al 
PC.U.S.. adjunct al președinte
lui Comitetului Controlului de 
partid de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.. care, la invitația C.C. 
al P.C.R. va efectua o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră. , L _

Delegația a fost salutată 
sosire de tovarășii Si mi on 
ghici, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Colegiului 
Central de partid. loan Gluva- 
cov. membru al C.C. al P.C.R.. 
membru al Colegiului Central 
de partid, de activiști de partid.

A fost prezent V. I. Drozden
ko. ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

O delegație a Comitetului pen- 
tru apărarea păcii mondiale din

ANUNȚ
ST AJIA DET.C.I.F. ____

JJTILAJ CONSTRUCȚII ȘI 
Transport constan
ța. — str. Zburătorului 

nr. 4. Tomis III

Angajează urgent :

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

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

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

monolog : Victoria (orele 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Lumina (orele 
12: 15; 17.30; 20,30).

100 DE LEI: Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); Aurora 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18;
20.15) ; Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: Pa
tria (orele 9; 11,30; 14: 16,30; 19;
21.15) ; București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21); Modern (orele 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9; 
11,15; " _
tival 
18,30; 
11,15;
rit (orele 
20,30).

ESOP:
13,30; 16; . .

LOVE STORY :
9; 1115; 13.30: 16; ...

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ: Tim
puri Noi (9—20,15 în continuare).

MAFIA ALBA: Gloria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); To-

Ca. 
Te-

începînd de luni, unul 
pavilioanele Complexului 
pozițional din București găzdu
iește exponatele a 22 de firme 
americane sub genericul „Usa- 
tech-73".

La vernisaj au participat re
prezentanți ai unor ministere 
economice, institute de cercetări 
și centrale industriale din Ca
pitală. Cu acest prilej. Robert 
J. Martens. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim a) Statelor U,- 
nite la București, și Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice, au rostit scurte alocu
țiuni.

Expoziția ilustrează dezvol
tarea tehnologiei și perfecțio
narea echipamentelor pentru 
industria petrochimică din 
S.U.A. Sint prezentate noi pro
cedee în domeniul rafinării pe
trolului, 
aparatură 
instalații 
toare etc.

din 
ex-

al Consiliului de 
nistrul comerțului

Pe aeroportul Otopeni, 
gația a fost salutată de tovară
șii Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului a_ 
facerilor externe. Vasile Volo. 
șeniuc. președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, mem
bri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Li Min Su. 
ambasadorul 
țara noastră, 
Ambasadei 
București.

R.P.D. Coreene in 
și reprezentanți ai 
R. P. Chineze la

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit țara, intor- 
cindu-se in patrie, Ansam
blul folcloric „Turun Kiiku- 
rit*' al Ligii Tineretului. De
mocrat din Finlanda, care la 
invitația Uniunii Tineretu
lui Comunist a efectuat un 
turneu artistic în România.

Sub genericul ..Tineretul 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
uri grup de cineamatori vilceni 
(Lică Popa, Marin Buleșea, 
Silviu Dinte), a realizat un film 
care derulează timp de 35 de 
minute imagini din activitatea 
productivă a uteciștilor, iniția
tive pentru creșterea aportului 
lor la realizarea angajamente
lor, pregătirea pentru intrarea 
în rîndul colectivelor muncito
rești, 
patriotică

acțiuni de muncă 
___ etc. Ponderea o 

au aspectele filmate pe Șantie
rul național al tineretului de 
la Lotru, Platforma chimică de 
la Govora, Combinatul de pre
lucrare a lemnului, I.T.I.C. Dră- 
gășani, în unitățile agricole și 
de mecanizare fruntașe. Filmul, 
prezentat la plenara comitetului 
județean U.T.C. s-a bucu
rat de multă atenție din partea, 
tinerilor angajați în această în
trecere patriotică. El va fi di
fuzat in toate întreprinderile 
și școlile din județ, constituind, 
prin conținutul său educativ, 
un stimulent al acestei între
ceri uteciste. (V.R.).

Zilele cărții 
social-politice

în cadrul manifestărilor or
ganizate de Centrul de librării 
București, prilejuite de „Zilele 
cărții social-politice*4, au avut 
loc vineri, sîmbătă și ieri o 
serie de acțiuni de populariza
re și difuzare la o serie de în
treprinderi, instituții, institute 
de invățămînt superior, case de 
cultură, atenee. La aceste întil- 
niri au participat autorii unor 
lucrări recent apărute și au 
discutat cu cititorii problemele 
legate de cuprinsul lucrărilor 
și propunînd noi teme din do
meniul lor de activitate. Redac
torii editurilor au prezentat 
planurile de apariții pe anul 
1974, cititorii aducînd o contri
buție activă prin propunerile 
făcute.

Ieri, la Ateneul tineretului a 
avut loc simpozionul cu tema : 
„contribuția literaturii social- 
politice la formarea conștiinței 
socialiste a tineretului" ; la 
librăria ..M. Sadoveanu" a fost 
prezentată o expoziție cuprin- 
zînd lucrările apărute în Edi
tura Enciclopedică, prilejuită de

Continuînd tradițiile cunoscutelor concursuri 
„Cheia orașului" și „Ocolul țării in opt luni", 
această nouă competiție — organizată de C.C. 
al U.T.C. și redacția emisiunilor pentru tineret 
a Televiziunii — este deschisă tinerilor din 
întreaga țară. închinată celor două evenimente 
majore ale anului 1974 : a XXX-a aniversare 
a Insurecției naționale antifasciste armate și 
al XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, concursul „Turneul Emblemelor" își pro
pune să fie un ciclu de emisiuni realizata cu 
contribuția unor tineri de profesii diferite care 
se vor întrece in domenii ce privesc cunoaște
rea tradițiilor de luptă revoluționară și patrio
tică ale poporului nostru, a politicii Partidului 
Comunist Român, a marilor realizări ale socia
lismului, apelindu-se la cunoștințe de istorie, 
de economie, geografie, știință și tehnică, cul
tură și artă, dezvoltare social-edilitară etc. 
Concursul va pretinde concurenților și valori
ficarea unor deprinderi de indeminare tehnică, 
rezolvarea unor situații pe care tinerii le întîl- 
nesc în mod obișnuit in viață, la locurile lor 
de muncă sau în timpul liber. Vor exista, de 
asemenea, probe de perspicacitate, cultural- 
artistice, probe sportive și turistice, în măsură 
să contribuie Ia depistarea unor talente au
tentice. Concursul „Turneul Emblemelor" va 
solicita concurenților eforturi deosebit de com
plexe, capabile să dezvăluie personalitatea bo
gată, multilaterală a tinerei generații, căreia i 
s-au creat condiții minunate de pregătire pen
tru muncă și viață. Pentru a veni în sprijinul 
concurenților, s-au alcătuit trasee de concurs 
ce vor fi străbătute de echipele concurente. 
Așadar, pe lingă bibliografie, o documentare 
pe viu, la fața locului. Iată și alte amănunte.pe viu, la fața locului.

• MODALITATEA DE DESFĂȘURARE
Concursul cuprinde 

etapă participă toate
patru etape. La prima 
cele 40 de echipe care

ziua editurii, iar la I.I.S. Pro
ducția. Editura Științifică a 
prezentat planul de apariție pe 
anul 1974. (H. L.).

Concert-dezbatere
Muzica și poezia

vor fi împărțite în zece grupe a cite patru 
echipe fiecare. Prima etapă se va desfășura pe 
parcursul a zece emisiuni. în etapa a doua se 
califică primele două echipe din fiecare gru
pă, in total 20 de echipe care vor fi împărțite 
in cinci grupe a cite 4 echipe. Pentru etapa a 
treia se vor califica 10 echipe, cite 2 din fie
care grupă. Aceste echipe promovate din etapa 
precedentă vor fi împărțite în 2 grupe a cite 
5 echipe. Se califică pentru următoarea etapă 
primele 3 echipe din fiecare grupă, deci in 
total 6 echipe. Etapa a IV-a este de fapt finala 
care va stabili clasamentul concursului și la 
care participă toate cele 6 echipe. Finalistele 
vor primi substanțiale premii constînd 
excursii, asigurarea unor locuri în tabere 
odihnă, obiecte.

în 
de

• PARTICIPAREA
La „Turneul Emblemelor" participă 40 

echipe reprezentative din cele 39 de județe ale 
țării și din municipiul București. Fiecare echi
pă reprezentativă este alcătuită din 5 tineri de 
profesii diferite.

întrebările și probele de bază sint în număr 
de 8 ; în principiu 4 întrebări și 4 probe. Dacă, 
după adresarea acestora, nu s-au putut stabili 
primele 2 echipe câștigătoare, concursul con
tinuă cu întrebări și probe de baraj. Fiecare 
echipă are dreptul, la o singură probă sau în
trebare de bază, să-și consulte suporterii. Pri
ma emisiune a concursului 
melor" are loc in ziua de 15 
cipă echipele reprezentative 
Bistrița Năsăud, Maramureș, 
Sălaj. Locul transmisiei ; Casa 
dențjlor din Cluj.

de

„Turneul Emble- 
noiembrie. Parți

ale județelor ; 
Satu Mare, și 
de cultură a stu-

FARMACIE

...........

noi produse chimice, 
de măsură și control, 
de extracție, calcula-

SECȚIA MEDICINĂ

Pe

DORU MIHAIL CRISTEA

Excursii de revelion I

BUNA DISPOZIȚIE! ANTREN!

AMBIANTA PITOREASCĂ!

Tot
se

Rosewall a dispus cu 4—6, 6—3, 
6—0 de Phil Dent.

So
din

19 
va 

Bel- 
tur- 
Sfaz-

Epi- 
12.00 
Lu

de

NICOLAE ADAM
Foto: VASILE RANGA

John
6—2.

Toate acestea vâ așteaptâ în excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :

Continuînd seria concertelor- 
dezbatere, inițiativă de largă 
audiență in trecuta stagiune 
muzicală, Radioteleviziunea Ro
mână ne propune pentru marți, 
în același ciclu, sub genericul 
„Muzica și poezia*4 o nouă ma
nifestare în care vom putea 
asculta Patru lieduri pe ver
suri de Nichita Stănescu de. Tuț 
dor Ciortea, Madrigalul lui 
Doru Popovici „Omagiu lui 
Bach‘‘ și „Frescă** — muzică 
electronică cu versuri inedite 
în lectura poeților loan Ale
xandru și Constantin Saba- 
reanu (I.S.).

tia?
Priviți 

fost
aceste imagini: fotografiile au 

, , făcute sîmbătă 10 noiembrie 1973
> la Școala generală din Giurgeni, jude-
> țul lalomifa. Din cele opt clase doar 
) două au sobe. A tieia este aproape gata 
/ (foto. 1). In ziua cînd am fost noi la școală, 
I trebuiau să lucreze, conform promisiunii con-
> ducem I.G.O. Țăndărei, trei meșteri. Doi au 
I „pierdut" trenul din nu se știe ce motive. 
I Povestea cu sobele nu este nouă. Anul tre-
> cut, în noiembrie, școala nu era încălzită din
> același motiv și doar cînd termometrul ame- 
I nința serios sub zero grade s-a făcut rost de 
I sobe din tuci. Care sobe din tuci erau destul 
I de „arse", ceea ce a dus la suspendarea loi
> din exercițiu (foto 2), pentru a preîntâmpina 
I un posibil incendiu.
I Indiferent cum — dovadă că s-a putut — 
I Inspectoratul școlar județean Ialomița tre- 
I buia să găsească la timp fonduri pentru con- 
I struirea celor șase sobe. Școala a făcut de-
> mersul necesar încă dhi luna iunie, conform 
I celor afirmate de tovarășa directoare Cotoro-
> gea Virginia. In sftrșit, bani există. Mai ră- 
I mine ca I.G.O. Țăndărei să-și respecte cu- 
I vtntaL Pentru că, sa nu uităm, e vorba de
> copii. Copii care acum stau cu, căciulite în 
* cap și suflă în degete, să și le desmorțească
> pentru a putea ține tocul sau creta în mină. 
1 Credem că nu mai este nevoie de nici un
> argument.

• La Praga s-a desfășurat un 
concurs internațional de patinaj 
artistic, la care au participat 
sportivi și sportive din Canada, 
U.R.S.S., S.U.A., Finlanda. Po
lonia, România, Ungaria, Fran
ța. Cehoslovacia și alte țări.

Proba individuală masculină 
s-a încheiat cu victoria patina
torului cehoslovac Frantisek 
Peha-r — 168,36 puncte, urmat 
de americanul Neal Santes — 
166,36 puncte și canadianul Ro
bert Rubens — 163.87 puncte. 
Concurentul român Mircea Ion 
s-a situat pe locul 17, cu 131,68 
puncte.

Concursul feminin a fost cîști- 
gat de canadiana Lynn Nightin
gale cu 172,04 puncte. Au ur
mat-o în clasament Wendy Bur
ge (S.U.A.) — 164,3 puncte și 
Dianne de Leeuwe (Olanda) — 
159,759 puncte.

• în urma rezultatelor înre
gistrate in turneele de tenis 
desfășurate săptămîna trecută, 
în clasamentul ..Marelui Pre- 
miu-F.I.L.T.“ continuă să con
ducă detașat camnioriul român 
Ilie Năstase cu 578 puncte.

Pe locul doi se află olandezul 
Tom Okker — 418 puncte, ur
mat de australianul John New
combe — 407 puncte.

• Au luat sfirșit întrecerile 
turneului internațional de tenis 
desfășurat la Sidney în cadrul 
..Marelui Premiu-F.I.L.T.". Tn 
ultima finală disputată — cea a 
probei de dublu bărbați — aus
tralienii Rod Laver și ’ ’ 
Newcombe i-au învins cu 
7—5 pe compatrioții lor Ken 
Rosewall și Mal Anderson.

în partida pentru locurile 
3—4 ale probei de simplu, Ken

• Programul fotbalistic inter
national al acestei săptămîni 
este dominat de cele cinci me
ciuri din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. „Capul 
de afiș*4 îl deține meciul de la 
Amsterdam, unde duminică, 
noiembrie, echipa Olandei 
primi replica selecționatei 
giei. Pentru calificarea în 
neul final al competiției, 
delor Ie este suficient un rezul
tat de egalitate. în timp ce for
mația belgiană poate obține ca
lificarea numai în cazul unei 
victorii. în aceeași zi, se vor 
mai disputa următoarele jocuri: 
la Sofia : Bulgaria-Cioru (grupa 
a 6-a europeană) : Ia Ankara : 
Turcia-Elveția (grupa a 2-a eu
ropeană) ; la Kinshasa : Repu
blica Zair-Zambia (turneul fi
nal al zonei africane).

Miercuri. 14 noiembrie, tot în 
preliminariile campionatului 
mondial (gruna a 6-a europea
nă). echipa Portugaliei va în- 
tilni pe teren propriu reprezen
tativa Irlandei de Nord. ~ 
miercuri, sînt programate 
două partide amicale, care 
anunță deosebit de atractive : 
Scotia-R.F. Germania (la Glas
gow) și Anglia-Italia (la Lon
dra).

• Selecționata masculină de 
handbal a S.U.A. s-a calificat 
în turneul final al campionatului 
mondial, care se va desfășura 
în luna februarie a anului vii
tor în R.D. Germană.

în meciul de calificare susți
nut la Buenos Aires, handbaliș- 
tii americani au întrecut cu 
scorul de 19—17 (6—11) repre
zentativa Argentinei.
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9;

13,30; 16: 18.30; 20,45); Fes- 
(orele 8,45; 11,15: 13,30; 16; 
21); Excelsior (orele 9,15;

13,30; 16; 18,15; 20,30) “
11,30; 13,45; 16;

Favo-
18,15

Doina (orele 9; 
18,15; 20,15).

Capitol
18,15; 20.45).

11.13;

(orele

mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE:
Giulești (orele 15.30: 18: 20,15);

’ (orele 15,30; 17.45: 20).
Bucegi (orele 
Volga (orele 9; 

; 18; 20,15). 
Unirea

Flacăra
PARADISUL: 

15,30; 18; 20,15):
11.15: 13,30: 15.45;

ȘAPTE ZILE:
18: 20).

EFECTUL RAZELOR 
ASUPRA CRĂIȚELOR: 
Sării (orele 15,30; 18; ~ 
rit a (orele “ " 
18: 20.15),

NUNTA:
18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI; 
vita (orele 10; 14,30; 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE: 
(orele 15,30; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY: Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

DEPARTE DE TIPERARY : 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE: în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15);
Munca (orele 15.30: 17,45; 20).

CONSPIRAȚIA: Rahova (orele 
15,30; 18: 20,15).

CU CĂRȚILE PE FATA: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) .

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI-

(orele 16;

9: 11,15

GAMMA
Drumul 

; 20,15); Mio- 
13,30; 15.45 r

Cotroceni (orele 15,30;

Gri-

Lira

NARI: Buzești (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

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

STARE DE ASEDIU; Viitorul 
(orele 15,30: 18; 20,15).

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

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Arta (orele 15,30; 
18: 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA: Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Cosmos (orele 15,30; 18: 20 15).

DISTRATUL; Vitan (orele 16; 
1b; 20,15).

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

LUL ASTENICILOR — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20: Teatrul Mic: STÎLPII SO
CIETĂȚII — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19,50: Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy): LA SAVOY,
BOEMA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creanga": PINOCCHIO — ora 16; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) : 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUT 
— ora 17: (Sala Academiei) : UN 
BAIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TAFLET — ora 17: Circul 
bus: GALA ACROBAȚILOR 
spectacol international

Glo-

PROGRAMUL III
9,00 — Știri; 9,05 — Incognito — 

program de varietăți muzicale; 
9,55- — Melodia zilei. „Chemarea 
dragostei" de Marius Țeicu; 10.00 
— FCmina-club; 11,00 — Știință și 
tehnică: 11,10 — Profil pe porta
tiv. Beniamino Gigli: 11,30 — Pen
tru prietenii magnetofonului — 
muzică populară: 12,00 — Trans
misiuni directe din țară; 12,10 — 
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 ce
rerea ascultătorilor; 18,00 — Șapte 
zile, șapte arte. Teatru: 18,10 — 
Fragmente din opera „Cei patru 
bădărani" de Wilf Ferrari; 18,55
— Melodia zilei; 19,00 — In direct
...de la Aviasan; 19,30 — Știri: 
19,35 — Casa de discuri .,Electre
cord" : 20,00 — Biografia unei
capodopere. „Oedip" de G. Enes- 
cu; 21,00 — Radio-super-top — 
muzică populară; 22,00 — Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 — Melodia zilei: 22,35
— Vedete ale muzicii ușoare; 
23.15 — Poetica. Dominic Stanca; 
23,20 — Jazz-ul și instrumentele 
sale; 23,55—24,00 — Ultimele știri.

lupilor". Producție a studiourilor 
de televiziune cehoslovace. ~ ‘ 
sodul IV — „Transportul";
— Telejurnal; 16.30—17,00 — 
mea copiilor; 17,30 — Curs 
limbă germană. Lecția 87; 18,00 — 
Telex; 18,05 — Avanpremieră;
18,10 — Cum vorbim; 18,25 —
Omul și muzica lui: Joaquin Ro
drigo: 18,50 — ..Pămîntul fericirii 
noastre" — emisiune de versuri; 
19,00 — Timp și anotimp în agri
cultură: 19.20 — 1001 de seri: „Co
vorul fermecat"; 19,30 — Telejur
nal • Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotăritor; 20.00 — 
Cintecul săptămînii : „Tot cîntînd 
ca ciocîrlia". Muzica: Aurel Giro-'' 
veanu. Versuri: Harry Negrin. 
Interpretează Magda Ianculescu ;
20 05 — Reflector: 20,30 — Teatru 
liric TV: „Ion Vodă cel Cumplit" 
de Gheorghe Dumitrescu. Inter
pretează ansamblul Operei Ro
mâne din București; 22,10 — 24 
de ore • România în lume.

PROGRAMUL II

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : PRI
ZONIERUL DIN MANHATTAN — 
— ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
CASA DE MODE — ora 20: (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : HOTE-

PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală: 10,00 — Te

lex; 10,05 — Revista literar-artis- 
tică TV: 10.45 — Melodii, melo
dii... cu Georgeta Mihalacbe, 
George Enache și Radu Tozo; 
11,00 ■— Film serial : In umbra

20.00 — Avanpremieră: 20,05 — 
Film serial : Daktari. Episodul : 
„Răzbunarea leopardului" (II) ; 
20.30 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului; 20,50 — Cîntece 
și jocuri populare; 21,10 — Repor
terii noștri peste hotare. Imagini 
din Iugoslavia. Reportaj de Ana 
Berteanu; 21,30 — Telex; 21,35 — 
Roman foileton: „Tinerele". Pri
mul episod.

Conferința națională a cercu
rilor științifice studențești, sec
ția Medicină și Farmacie. a_ 
flată Ia cea de a Xll-a ediție 
și-a desfășurat anul acesta lu
crările între 9—11 noiembrie, 
la București.

Manifestarea studențească, pa
tronată de Ministerul Educației 
și Învățămîntului și Comitetul 
Executiv al Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România, a reunit peste 400 par
ticipant! : studenți. cercetători, 
cadre didactice, medici specia
liști din toate centrele universi
tare cu profil medico-farmace- 
utic din țară, invitați.

Lucrările Conferinței «_au 
desfășurat in ședințe de comu
nicări pe secții : Medicină ge
nerală. Pediatrie, Stomatologie, 
Farmacie.

lua încheierea țucrărilor. aflăm 
opinia prof. dr. doc. Răzvan 
Prișcu. Domnia sa apreciază va
loarea lucrărilor susținute, nive
lul științific al prezentării 
referatelor bine ilustrate ico
nografic, diversitatea aspectelor 
oglindite. O notă bună acordă 
referatelor din centrele univer
sitare București și Cluj.

Demnă de menționat este pro
punerea prof. dr. doc. Al. ~ 
fletea, rectorul medicinii 
București, ca lucrări cazuistice 
de interes clinic să fie reluate, 
aprofundate, de aceiași autori, 
pe o perioadă de zece ani.

Notăm și subscrim Ia propune, 
rea pe care președintele 
C.U.A.S.C. — I.M.F. București o 
adresează participanților: ..Cola, 
borarea între studenții din anii 
mici și studenții din anii mari 
in cadrul cercurilor științifice, 
colaborarea cercurilor din clinici 
cu cele de pe lingă catedrele pa. 
raclinice sau cu cercuri științi.

• fice din alte facultăți, care au 
preocupări similare sau apara
tură ce poate fi folosită in co
mun. impun crearea unui orga
nism care să centralizeze, să 
coordoneze cercetarea interdis
ciplinary și, în aceeași idee, re
dactarea și editarea unui statut 
al cercetării științifice studen
țești. „Propunerile se înscriu in 
gama de posibilități destinate 
activizării, stimulării și valori
ficării cercetărilor realizate de 
studenți.

Un moment important al con
ferinței l-a constituit întâlnirea 
participanților în jurul mesei ro
tunde, cu academicianul Ștefan 
Milcu. vicepreședinte al Acade
miei. Tema în dezbatere : „De 
la asimilare, la creația științi. 
fieă“. Cu înmînarea celor 35 di
plome și premii celor mai ti
neri oameni de știință s_a 
finalizat prestigioasa manifes
tare științifică studențească.

VALEA OLTULUI (Câlimânesti, Govora, Cozia) 
IA CABANELE DE PE V. PRAHOVEI și V. IALOMITEI.
IN ORAȘELE : IAȘI, P. NEAMȚ, TG. NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ 
PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA, EFORIE NORD
IN STAȚIUNILE : TUȘNAD, SOVATA, BORSEC, SLAN1C MOL-

DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații ți înscrieri la Filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100 și Bd. Republicii nr. 68, — tel. 14 08 00 și 15 74 11.

REVELION 74
364 DE NOPȚI ÎNTR-UNA SINGURĂ!
NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII, A ANTRENULUI A 

UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE Șl BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR, POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI SI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athenee Palace, Ambasador. București, Nord, Lido, Bucur. 
Union, Victoria. Cina, Turn, Debarcader, Pădurea Băneasa, 
Parcul privighetorilor, la barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat.

Informații și înscrieri ia Direcția restaurantelor de mai 
sus.
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Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

De o deosebită atenție se bucură documentul 
românesc privind nerecurgerea la forță

în urma abordării aspectelor 
de substanță ale securității și 
cooperării, lucrările conferin
ței de la Geneva cunosc un 
ritm intens in cadrul dezbate
rilor privind conținutul pe ca- 
re trebuie să-l aibă documen- 
tele finale. Pe primul plan al 
atenției participanților s-au si
tuat problemele de bază _ ale 
noilor relații ce trebuie să se 
stabilească intre statele de pe 
continent, respectiv principiile 
și normele raporturilor inter
statale, precum și măsurile ca
re să asigure transpunerea e- 
fectivă in viață a acestor prin
cipii. După schimburile de ve
deri preliminare, delegațiile au 
analizat, pe rind, conținutul și 
forma care ar urma să fie dată 
principiilor egalității suverane 
și respectării drepturilor ine
rente suveranității, nefolosirii 
forței și amenințării cu forța, 
inviolabilității frontierelor și 
integrității teritoriale.

în ședința de luni au înce
put dezbaterile cu privire la 
reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor inter
naționale. corolar al noului sis
tem de securitate în Europa — 
care presupune renunțarea la 
folosirea forței și amenințării 
cu forța. în acest sens, pe ba
za „Recomandărilor finale" 
la Helsinki, au fost examinate 
o 
crete prezentate de delegațiile 
U.R.S.S., Iugoslaviei și Fran
ței și s-au făcut o serie de su
gestii de natură să îmbogățeas
că și să dea un conținut cît 
mai clar și precis formulărilor 
respective. Delegațiile 
Germane, Belgiei, Greciei

de

serie de propuneri con-

R. D.

H. KISSINGER
PEKIN

Secretarul de stat 
al S.U.A. primit de 
președintele Mao 

Tzedun

R. F. Germania s-au pronunțat 
pentru consacrarea angajamen
tului statelor participante de a 
reglementa prin mijloace ex
clusiv pașnice diferendele din
tre ele.

în ceea ce privește măsurile 
menite să facă efectivă nere
curgerea la forță și la amenin
țarea cu forța, discuțiile s-au 
purtat pe baza documentului ro
mânesc de lucru, relevindu-se 
importanța transpunerii efec
tive in viață a acestui princi
piu. Șeful delegației 
ambasadorul Valentin 
a subliniat caracterul _ 
pe care trebuie să-l aibă 
șurile in această direcție, cu- 
prinzînd întregul ansamblu al 
relațiilor dintre state, inclusiv 
cele in domeniile politic, mili
tar, economic și cultural. In 
acest fel. a subliniat eL se a- 
sigură o bază concretă nu nu
mai pentru excluder-a defi
nitivă a forței, dar și pentru 
asigurarea condițiilor de apli
care consecventă a tuturor ce
lorlalte normâ și princip;-. de 
drept international care trebuie 
să guverneze conduita statelor.

Reprezentantul Italiei, refe- 
rindu-se la documentul româ
nesc. a remarcat că măsurile 
concrete prevăzute de tara noas
tră reprezintă r. expresie eloc
ventă a dorințe: de pace și 
securitate de care sint ~ ~ 
poporul și guvernul român. El 
a sprijinit propunerea țării 
noastre privind precizarea și 
concretizarea prin instrumeme 
bi și multilaterale a obligației 
ca statele partrcipar.ie ia con
ferință să nu recurgă fc relațiile 
dintre ele la folosirea forte: sau 
amenințarea cu forța. -Trebuie 
depuse taste efortnrije — a 
subliniat el — pentru a mte-aei» 
încrederea intre state in Europa 
pe excluderea fuLoesru forje: sub 
orice pretext. in orice împreju
rare. popoarele ivir.d dreptul 
deplin la legitimă apărare îm
potriva or.cărx an de agre
siune.

Dezbaterile 
lucru ale corn 
că asigurarea 
reală securtta

române, 
Lipatti. 
ger.eral 

mă-

-.3-.e

âe 
efat

i verse

PEKIN 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Mao Tzedun a avut, 
luni, o întrevedere cu Henry 
Kissinger, secretarul de atax al 
Statelor Unite, consilier prezi
dențial pentru problemele se
curității naționale. Președintele 
Mao Tzedun a avut cu secreta
rul de stat american o convor
bire asupra unui larg cerc de 
probleme, desfășurată intr-o at
mosferă prietenească — rela
tează agenția China Nouă.

La întrevedere au luat parte 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Ci 
Pin-fei, ministrul afacerilor ex
terne, David Bruce, șeful Ofi
ciului de legătură al Statelor 
Unite în China, alte persoane 
oficiale chineze și americane.

der— s*a-

Ciu En-lai. premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. 
Ci Pin-fei, ministrul chinez al 
afacerilor externe, și Ciao Kuan- 
hua. adjunct al ministrului de 
externe, au continuat, luni, con
vorbirile cu Henry Kissinger, 
secretarul de stat al S.U.A., con
silier prezidențial pentru pro
blemele securității naționale — 
informează agenția CHINA 
NOUĂ.

Pe neașteptate Dane
marca s-a văzut iarăși 
chemată la urne. La 4 
decembrie, danezii vor 
alege un nou parla
ment, într-un scrutin or
ganizat cu circa doi ani 
mai devreme.

CONVORBIRILE
DE LA BELFAST
Liderii celor trei partide 

nord-irlandeze angajate în 
convorbiri privind soluțio
narea pe cale politică a si
tuației din provincia brita
nică au început, luni, la 
Belfast, o nouă rundă de 
negocieri. Convorbirile pre
cedente — conform declara
țiilor participanților — au 
dus la crearea unei baze 
pentru încheierea unui acord.

In cursul acestei săptămini, 
participanții la negocieri vor 
încerca să stabilească numă
rul reprezentanților fiecărui 
partid în organul executiv, 
care va fi alcătuit din 12 
membri. După cum se știe, 
crearea acestui organism a 
fost propusă de secretarul 
de stat britanic pentru pro
blemele Irlandei de nord, 
William Whitelaw, în cadrul 
programului de reglementa
re politică a situației create 
in provincie în urmă cu pa
tru ani.

ind în urmă cu cir
ca un an strâbă- 
team culoarele și 
sălile palatului
Christiansborg — 
sediul Folketingu-

lui danez — sesiunea parla
mentară era in toi. Aveam «â 
aflu de la deputați care spri
jineau guvernul, cit și de la cei 
din opoziție, cîteva din proble
mele de larg interes : o suită 
de reforme fiscale, menite a 
echilibra regimul impozitelor, 
programul antiinflaționist. ra
porturile cu Piața comună și 
echilibrarea balanței comer
ciale.

Era o activitate febrilă, lega
tă în mare parte de echilibrul 
statuat în urma alegerilor din 
1971, cind nici unul din prin
cipalele partide nu reușise să-si 
adjudece majoritatea. în cele 
din urmă. partidul social-de
mocrat, dispunind de voturile 
a numai 37.3 la sută din tota
lul electoratului, formase cu 
sprijinul parlamentar al parti
dului socialist popular, un gu
vern, condus la început de ex
perimentatul Jens Otto Krag, 
demisionat acum 14 luni, în fa
voarea fostului lider sindical, 
Anker Joergensen. în mai mul
te rinduri, pentru a-și asigura

Demonstrație locuitorilor 
deschidere a unor noi școli.

cartierului Colii Aminei din Napoli in sprijinul cererilor de 
Demonstranții au protestat împotriva supraaglomerării cla
selor in școlile de toate gradele.

Președintele 
Irakului l-a primit 

pe ambasadorul 
României

Președin
Irak. Ahmed Hassan
Bakr, l-a

ORIENTUL APROPIAT

Republicii
Al-

luni.
Gheorghe Vasile. care 
prezentat scrisorile de acre
ditare in calitate de ambasa-
dor al României la Bagdad.

Cu acest prilej, ambasa
dorul român a transmis pre- 
ședmtelui Irakului din par
tea președintelui Consiliului 
de Stat al României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. un 
cordial mesaj de prietenie, 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, 
de prosperitate, progres 
pace poporului irakian.

La riadul său. președintele 
iralcan a transmis președin
telui Nieolae Ceaușescu u- 
râri prietenești de sănătate 
și fericire, de noi și depline 
succese pentru poporal ro-

KUWEIT 12 (Agerpres). — La 
încheierea reuniunii săptămîna- 
le a guvernului kuweitian, mi
nistrul de stat pentru afacerile 
cabinetului, Abdel Aziz Hussein 
a declarat că acesta a examinat 
rezultatele diferitelor întîlniri 
care au avut loc la Kuweit, în 
ultimele săptămini, în legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat și cu relațiile dintre statele 
arabe — transmite agenția 
FRANCE PRESSE. în acest 
sens, el a menționat că sînt în 
curs contacte pentru organiza
rea unei conferințe arabe la 
nivel înalt, dar că nici locul, 
nici data unei asemenea reuni
uni nu au fost stabilite. Kuwei
tul — a adăugat Abdel Aziz 
Hussein — a primit întotdeauna 
favorabil asemenea inițiative și 
dorește ca reuniunea la nivel 
înalt să fie precedată de o con
ferința a miniștrilor de exter
ne. pentru garantarea succesu
lui ei.

„de a face tot ce este posibil" 
pentru aplicarea acordului de 
încetare a focului.

LONDRA 12 (Agerpres). —Li
derii partidelor care fac parte din 
Internaționala socialistă, partici
pant! la reuniunea extraordinară 
desfășurată -duminică, la Lon
dra, au subliniat, referitor la 
situația din Orientul Apropiat, 
necesitatea unei responsabili
tăți sporite în scopul transfor
mării acordului de încetare a 
focului într-o pace trainică, du
rabilă și garantată.

INSULA TINEREȚII

LONDRA 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Edward 
Heath, a conferit luni cu pre
mierul israelian. Golda Meir, 
aflat la Londra cu prilejul reu
niunii liderilor partidelor mem
bre ale Internaționalei Socia
liste. întrevederea a fost consa
crată abordării unor aspecte ale 
«uniații din Orientul Apropiat 
— menționează agențiile de

_____________

CAIRO 12 (Agerpres). — 
Președintele Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, sosit duminică la Cairo 
pentru convorbiri cu oficialită
țile egiptene privind evoluția 
situației în Orientul Apropiat, a 
fost primit de președintele An
war Sadat.

Arafat a vizitat în ultimele 
zile, în același scop. Siria, Ira
kul și Arabia Saudită.

Sesiunea

0. N. U.

Chemare anticipată

Declarația conducăto
rului delegației R.P.D. 
Coreene care va parti
cipa la dezbaterea 

problemei coreene

la urne

organizație politică : par 
centrist-democrat. El se a 
jase insa să-și susțină 1 
prieteni pină la sfirsitul a< 
lei legislaturi, in 1975.

Așadar, pus in fața unei 
menea situații, guvernul 
punea organizarea unor noi 
geri. La 9 noiembrie. jeful^ 
tului. _ __* _
promulga: decretul
desfășurarea scrutinului 
cipat. la 4 decembrie a.c. Con
vocarea danezilor la urne s-a 
produs intr-un moment destul 
de dificil. Copenhaga urmează 
să găzduiască cel mai impor
tant eveniment politic 
nitar al anului : 
alegeri aici va avea 
tilnirea la nivel

ase- 
pro- 
alc- 

______________ sta- 
regina Margrethe II. a 

hotârind 
anti-

comu-
10 zile după
___ loc in- 
iaalt a țări-

lor membre ale Pieței comu
ne. In plus. Daeemarca de
ține președinția instituțiilor 
C-f-E. pină la sfirșitul anu
lai. După cădere* guvernului, 
șeful cabinetului iși expnm* 
speranța ca desfășurarea celor 
două evenimente să decurgă 
fără nici un fel de complicații.

La începerea campaniei elec
torale — ale cărei principie 
dezbateri vor include aproape 
aceleași subiecte ca și la prece
dentele alegeri (inflația, impo
zitele etc.) — se vehiculează 
părerea că nici una din grupă
rile tradiționale nu vor reuși 
să dobindească un număr sufi
cient de mandate pentru a al
cătui un guvern majoritar. Cu 
excepția unei surprize istorice, 
se scontează pe mici modificări, 
fără, insă, a răsturna tradiția 
ultimului sfert de secol. Aceste 
modificări iși pot avea originea 
in apariția unor noi organiza
ții politice cum sint partidul 
progresului, condus de avoca
tul Glistrup și gruparea avind 
ca lider pe Jakobsen. Potrivit 
observatorilor, „apariția celor 
două noi formațiuni pe scena 
politică daneza va anima, ca 
niciodată pină acum, campania 
electorală".

...Acum la Christiansborg, să
lile și culoarele, atit de ani
mate in perioada sesiunilor 
parlamentare, sint pustii. Locul 
unde se pun la punct platfor
mele electorale, unde se con
firmă sau se infirmă candida
turile, mai pe scurt, febra po
litică, s-a mutat la cartierele 
generale ale partidelor. Pito* 
reștile bulevarde ale capitalei 
au îmbrăcat veșmintele chemă
rii partizane la urne. Uriașe 
pancarde sau „fluturi" mi
nusculi, îndeamnă trecătorii să 
voteze pentru unul din partide. 
Iarna daneză. cu ploile sale 
reci, cunoaște în acest an și fe
bra luptei electorale.

IOAN TIMOFTE
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• LUNI DUPA-AMIAZA s-a 
deschis la sediul Comisiei Du
nării din Budapesta reuniunea 
experților în problemele de na
vigație.

Lucrările reuniunii — Ia care 
participă experți din țările 
membre ale Comisiei Dunării, 
precum și reprezentanți ai Mi
nisterului Transporturilor din 
Republica Federală Germania 
— au fost deschise de Ion Co- 
toț, preșdintele Comisiei Du
nării.

• MINISTRUL CULTURII 
DIN UNIUNEA SOVIETICĂ, 
E. A. Furțeva, i-a primit luni pe

Elena Deleanu, directoarea Tea
trului Giulești, și pe regizorul 
principal Dinu Cernescu, care se 
află in U.R.S.S. cu ocazia tur
neului pe care teatrul bucureș- 
tean il face în țara prietenă.

Conferința F.A.O.
• CONFERINȚA ORGANIZA

ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU ALIMENTAȚIE $1 
AGRICULTURA (F.A.O.) a a- 
probat luni cererile de admitere 
în rîndul organizației a patru 
noi state : R. P. Albania. R. P. 
Mongolă, Republica Bangladesh

și Uniunea Emiratelor Arabe. 
Prin intrarea in organizație a 
celor patru noi țări. numărul 
membrilor F.A.O. se ridică la 130.

• IN CAPITALA SUDANU
LUI A FOST INAUGURATA 
EXPOZIȚIA COMERCIALA 
ROMANA. Au fost prezenți 
Hassan Mohamed Aii Belail, 
ministru de stat pentru comer
țul exterior din cadrul Ministe
rului Economiei și Finanțelor, 
alți membri ai guvernului, ai 
conducerii Uniunii Socialiste 
Sudaneze, ai Federației Sindi
catelor Sudaneze, oameni de a- 
faceri, ziariști.

Conducătorul juntei mili
tare. generalul Augusto Pi
nochet, a declarat că un 
grup format din aproxima
tiv 20 de persoane înarmate 
a atacat, simbătă seara, ca
zarma regimentului Tucapel 
din orașul Temuca, situat la 
600 km sud de Santiago de 
Chile.

După cum remarcă agen
țiile REUTER și FRANCE 
PRESSE, este prima dată 
cînd o astfel de operațiune 
de rezistență îndreptată îm
potriva unei cazarme a for
țelor armate aflate la putere, 
este anunțată în mod oficial, 
după confruntările din zilele 
imediat următoare loviturii 
de stat de la 11 septembrie.

Cu prilejul sosirii delegației 
KPJ). Coreene, care urmează să 
ia parte Ia discutarea 'problemei 
coreene la a 28-a sesiune a Adu
nării 
Jong 
junct 
ne al 
dunâu

Generale a O.N.U., Li 
Mok. ministru ad-
al afacerilor exter- 
R.P.D. Coreene, eon
ii delegației, a dat publi

cității. la aeroport, o declarație 
scrisă privind semnificația pri
me; participări a unei delegații 
a R.P.D. Coreene la discutarea 
problemei coreene in cadrul 
O.N.U.

Apreciind 
pare este o 
coreean și a 
de pace din__ ________ _ _
clarâția relevă că pentru regle
mentarea problemei reunificării 
Coreei trebuie să se pună capăt 
amestecului forțelor străine în 
treburile interne ale poporului 
coreean, care dorește ca discu
tarea problemei Coreei la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. sâ contribuie la 
menținerea și consolidarea păcii 
in Coreea și să permită poporu
lui coreean să rezolve problema 
reunificării in mod independent 
și pașnic. Declarația subliniază, 
in această ordine de idei, că 
poporul coreean dorește să se 
pună capăt stării de opoziție 
militară și tensiunii dintre nor
dul și sudul Coreei, să se pună 
capăt divizării țârii, astfel incit 
reunificarea să fie realizată 
mai curind.

că această partici- 
victorie a poporului 
popoarelor iubitoare 
lumea întreagă, de-

JOI SE

MISIUNII

„Bienvenido en la 
Isla de la Juventud !"
— Bine ați venit pe 
Insula Tinereții !

Urarea de bun venit, 
Înscrisă cu litere mari 
pe frontispiciul aero
portului din Nueva 
Gerona, a fost primul 
lucru care mi-a reți
nut atenția la cobori- 
rea din avion. Nu era
— așa cum aveam să 
mă conving de îndată,
— doar o formulă de 
complezență, ci expre
sia nedisimulată, con
densată în numai cîte
va cuvinte, a ospitali
tății pline de căldură 
cu care locuitorii a- 
cestei mirifice regiuni 
a Cubei socialiste iși 
intimpină de fiecare 
dată oaspeții. Iar 
„Insula tinereții" nu 
era nici ea doar o me
taforă inspirată, ci o 
realitate vie, sugestivă, 
plină de adinei semni
ficații.

Mă aflam, așadar, pe 
Insula Pinilor — tarim 
exotic fascinant, la 
care, adolescent fiind, 
visasem cindva cu o- 
chii deschiși, ca la u- 
nAl din acele limanuri 
misterioase, îndelung 
rivnite, rămase pentru 
totdeauna inaccesibile. 
Mă aflam în legenda
ra „Isabella isla" — 
cum o numiseră, cu 
secole în urțtiă, con- 
quistadorii spanioli — 
perlă a Caraibilor, in 
jurul căreia timpul și 
o istorie zbuciumată 
țesuseră stranii legen
de cu pirați bintuiți de 
duhuri sălbatice, stă- 
pîni ai unor comori 
fabuloase, ascunse în 
grote de nimeni știute. 
Mă aflam chiar pe 
Insula comorilor, „Isla 
del tesoro", care-mi 
înflăcărase imaginația, 
cu istoriile despre pi
rați vestiți ca William 
Dampier, — 
Knight 
Grillo.

Dar nu 
pirați și 
puțin legendele mă a- 
duseseră aici. Știam 
că după 1824, cînd ves
titul „El comodoro" 
Daniel Porter primise 
ordinul de a stîrpi pi
rateria în Caraibi, cor
sarii dispăruseră, ple
caseră cine știe unde, 
nimeni nu-i mai vă
zuse de atunci, ei re
veneau numai cînd și 
cînd, ca niște vedenii 
străvezii, țn poveștile 
bătrinilor, în aminti
rile lor ciudate. Și mai 
știam, că in caverna de 
lingă Punta del Este 
cercetătorii descoperi
seră nu tezaure fabu
loase, ei vestigii ale 
unor civilizații stră
vechi. ai căror repre
zentanți țintuiseră pe 
bolta grotei altfel de 
diamante — reprezen
tări grafice ale pozi
ției și mersului inexo
rabil al aștrilor, vă
dind cunoștințe neo
bișnuite de astrono
mie, ce îmbie și astăzi 
Ia ipoteze științifice 
pasionante.

Mai pasionant decît 
orice-'a fost, însă, chiar 
destinul insulei. Pen
tru că nu numai as- 
trele se rotesc după 
legi implacabile. Și 
istoria popoarelor iși

are mersul ei inexora
bil. Iar pentru Cuba, 
deci și pentru Insula 
Pinilor, drumul acesta 
a dus, trebuia in mod 
necesar să ducă, la re
voluția socialistă. A 
fost piatra de hotar 
care a deschis insulei 
drumul spre luminoa
sa ei istorie de astăzi.

în 1959, Insula Pini
lor se prezenta ca un 
teritoriu arid, slab 
populat (10 000 de lo
cuitori la o suprafață 
de 2199 kmp.), căruia 
unii economiști nu-i 
întrezăreau perspective 
de dezvoltare deosebi
te. Trebuia, insă, în
treprins ceva. Cercu
rile inerției trebuiau 
rupte.

— A fost o luptă nu 
numai de principii —

cut chiar aici, în 
Insula Tinereții, ca- 
re-și justifică astfel 
pe deplin noul nume. 
Ce a urmat poate fi 
observat astăzi, fără 
greutate. în scurtă 
vreme, pe terenurile 
necultivate de altădată, 
au apărut, trasate 
după legile unei fer
mecătoare geometrii a 
visului, culturile de ci
trice. Locul smîrcuri- 
lor invadate de țînțâri 
și de cețuri gălbui ce 
emanau miasme pesti
lențiale l-au luat o- 
glinzile curate ale u- 
nor lacuri de acumu
lare. Apele lor vălu- 
resc liniștit în spatele 
unor impresionante 
baraje înălțate de oa
meni. Opt milioane de 
metri cubi de apă, mai

însemnări din Cuba

Hawkins 
sau Diego

poveștile cu 
cu atit niai

avea să ne spună to
varășul Julio Gonza
les, tînărul secretar cu 
propaganda al Comi
tetului regional de 
partid — ci o înfrunta
re acerbă între spiri
tul conservator și for
ța de a anticipa vii
torul, de a privi cu 
încredere înainte. To
varășul Fidel, care 
cunoștea bine realită
țile insulei (fusese 
deținut cindva aici, 
împreună cu alți con
ducători ai revolu
ției cubaneze, în Pre
sidio Model, sumbra 
temniță devenită as
tăzi muzeu) a inițiat 
un plan de dezvoltare 
economică și socială a 
regiunii. Accentul s-a 
pus pe dezvoltarea 
culturilor citricelor.

— Cum o să culti
văm citrice pe un te
ren cu apă puțină ? 
s-au întrebat unii.

— Vom avea apa ! 
— au hotărit cei ce 
priveau in viitor.

La apelul partidului, 
mii și mii de tineri au 
venit să contribuie cu 
brațele lor la dezvol
tarea multilaterală a 
regiunii. în numai un 
deceniu, numărul lo
cuitorilor insulei a 
crescut la 44 000. Mai 
mult de jumătate din 
ei sînt tineri sub 20 de 
ani. Zece mii s-au năs-

mult decît e necesar 
pentru cultivarea ce
lor 13 000 de hectare. 
E deajuns ? Nu. Oa
menii au învățat să 
privească mai departe, 
cu încredere în viitor.

— In 7 ani, ne spu
ne tovarășul Gonzales, 
populația insulei se va 
dubla. Circa 30 000 de 
tineri vor veni aici din 
alte provincii ale Cu
bei. Trebuie să ținem 
pasul cu această ofen
sivă demografică.

în ultimii ani, numai 
la Nueva Gerona s-au 
construit peste 2 000 
de apartamente noi, 
numeroase edificii so- 
cial-culturale, școli, 
cinematografe, maga
zine. Noul cartier Abel 
Santamaria (numit 
astfel în memoria u- 
nuia din eroii Moncaj 
dei) incintă deopotrivă 
ochiul și inima vizita
torului. Drumul de la 
izbele sărăcăcioase ale 
siboneylor de odinioa
ră la blocurile moder
ne de azi închide în el 
o întreagă istorie.

Ce fac tinerii de pe 
Insula Tinereții? Mun
cesc. Și învață. Și stau 
de strajă revoluției și 
libertății patriei lor. 
Si se deprind să apro
pie viitorul visat.

Insula Pinilor este 
regiunea in care s-a 
desfășurat in ultimii

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 12 noiembrie, la Kiev au în
ceput convorbirile oficiale între 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Iosip 
Broz Tito, președintele R.S-F. 
Iugoslavia și președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
aflat într-o vizită de prietenie. 
Sint discutate probleme ale dez
voltării și adîncirii relațiilor 
bilaterale și probleme interna
ționale de interes reciproc, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

cit

STARTUL

„SKYLAB - 3"
.Skylab" a anunțat, duminica, câ cei 

3" vor decola, 
de la. Cape Kennedy, la ora

Directorul programului ...
trei astronauți ai noii misiuni spațiale ,,Skylab*3' 
joi, de la centrul de lansare • • -
14,36 G.M.T,

Echipajul misiunii este format 
Ccrr și William Pogue.

In ultimele zile, cei trei as- 
tronauți — Gerald Carr, Wil
liam Pogue și Edward Gibson 
— și-au continuat antrenamen
tele la Centrul spațial de 
Houston. Ei sint pregătiți 
rămînă la bordul laboratorului

la 
să

S. Demirel însărcinat 
cu formarea noului 

guvern turc
• PREȘEDINTELE TURCIEI, 

Fahri Koriiturk, l-a însărcinat, 
luni, pe liderul Partidului Drep
tății, Suleiman Demirel, cu for
marea noului guvern. Se rea
mintește că această hotărîre a 
șefului statului a fost determina
tă de eșecul înregistrat de 
președintele Partidului Repu
blican al Poporului, Biilent Ece- 
vit, în încercarea de formare a 
unui cabinet de coaliție.

După cum se știe, P.R.P. a 
obținut, în alegerile generale de 
la 14 octombrie a.c., cel mai 
mare număr de mandate

din Edward Gibson, Gerald

orbital o perioadă-record de 
85 zile (celelalte două echipaje 
au stat în laborator 28 și, res
pectiv, 59 de zile). Misiunea 
este consacrată continuării ex
perimentelor medicale, de ob
servați) solare .

Președintele Venezuelei, 
Rafael Caldera, a arătat, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că relațiile țării sale 
cu țările socialiste se dez
voltă pe baza egalității, co
laborării și respectului reci
proc, exprimînd totodată 
speranța în dezvoltarea în 
continuare a unor relații eco
nomice reciproc avantajoase, 
în context, președintele Cal
dera a relevat existența u- 
nor posibilități largi pentru 
colaborarea Venezuelei cu 
țările socialiste.

ani un vast experi
ment educativ, econo
mic și social. Aici au 
fost înființate o seric 
de școli secundare de 
un tip aparte. Am vi
zitat una din aceste 
școli, situată în veci
nătatea lacului de a- 
cumulare „Vietnamul 
eroic". O firmă simplă 
— „Secundaria Basica 
14 de Junio" — 
cheamă privirea 
un local modern, 
dotări cu nimic 
prejos de cele ale 
Iilor din marile 
tropole. „14 iunie*

ne 
spre 

cu 
mai 
șco- 
me- 

“ a 
fost prima școală de 
acest tip înființată 
pe insulă. La inau
gurarea școlii, în 1971. 
a participat tovarășul 
Fidel Castro.

Am discutat înde
lung cu mulți din cei 
327 elevi care învață și 
muncesc aici, cu Jose 
Manuel Perez, secre
tarul comitetului UJC 
al organizației elevilor, 
cu Nelida Faure, pre
ședinta, și Idania So
to, vicepreședinta aso
ciației elevilor. Le-am 
ascultat cuvintele, «în
tărite cu o matură 
chibzuință, le-am ur
mărit vibrația plină de 
patos romantic, le-am 
privit chipurile bron
zate, surizătoare, ira
diind de o luminoasă 
încredere în viitorul 
patriei lor. Și am în
țeles că aici crește o 
generație minunată, o 
generație despre care 
Jose Manuel Perez imi 
spunea cu simplitate, 
dar cu o hotărîre ce 
nu lăsa loc nici unui e- 
chivoc, că „și-a 
din dezvoltarea 
luției cubaneze 
ei de viață".

Cei 48 de profeso< 
ai școlii sînt și ei ti
neri. Aida Ascanio are 
22 de ani. 
Hernandez, 
comitetului organiza
ției UJC a cadrelor di
dactice — cu doi ani 
mai mult, cei mai 
„băirîni" fiind directo
rul școlii, Francisco 
Martinez, și secretarul 
de partid, profesorul 
de biologie, Noelio 
Calderin, care au... 35 
de ani.

Viața în școlile de 
acest gen se desfășoa
ră după un program 
bine gindit : 22 de ore 
de învățătură, 15 ore 
de muncă săptămînal. 
Elevii muncesc cu en
tuziasm 
hectare 
pe care 
ținere, 
sînt pe______ ___
ziasmului lor. Au fost 
săptămini cind au re
coltat cite 150 de tone 
de citrice I Performan
ța nu este surprinză
toare pentru acest an 
cind aici, pe insula in 
al cărui destin luminos 
puțini crezuseră cu ani 
în urmă, s-au obținut 
cele mai mari recolte 
de citrice din istoria 
Cubei. Am plecat din 
Insula Pinilor cu sen
timentul că ea rămîne 
și astăzi o „insulă a 
comorilor", între care 
cea mai de preț mi 
s-a părut a fi acest mi
nunat tineret.

făcut 
revo- 
țelul

Hildelisa 
secretara

pe cele 540 de 
ale plantației 

o au in intre- 
iar rezultatele 
măsura entu-

DORU MOTOC

Penuria de petrol
in Occident

Un comentariu al agenției FRANCE PRESSE
în țările occidentale se fac simțite din ce în ce mai mult 

efectele penuriei de petrol — relevă agenția FRANCE PRESSE, 
într-un comentariu consacrat crizei energetice. Pentru situa
țiile de această natură, oficialitățile țărilor respective au ho- 
tărit ca măsurile restrictive să fie aplicate în trei etape : 
restricții voluntare, restricții impuse in utilizarea benzinei și 
a combustibilului domestic și, în șfîrșit, î'aționalizări. La ora 
actuală, majoritatea statelor afectate au trecut deja la a doua 
etapă.

Olanda, cea mai atinsă de criză, întrucît are de suferit de 
pe urma unui embargo total al exporturilor de petrol prove
nind din statele arabe, a cunoscut, duminică, al doilea sfirșit 
de săptămină in care circulația autovehiculelor a fost interzisă, 
în Danemarca a intrat în vigoare limitarea la 80 km la oră 
a vitezei automobilelor, ca și în Belgia. Restricțiile consumului 
de combustibil au început să fie aplicate, de asemenea, în 
S.U.A. în statul New York, de pildă, viteza automobilelor a 
fost redusă la 90 km la oră, iar temperatura maximă in birouri 
la 20 grade. în ceea ce privește Franța, importurile sale de pe
trol nu au fost afectate de ultimele măsuri adoptate de unele 
state exportatoare. Cu toate acestea, și oficialitățile franceze au 
recomandat aplicarea primei etape — cea a restricțiilor volun
tare.

Pentru numeroase state, apreciază comentariul, se conturează 
tot mai pregnant la orizont necesitatea adoptării unor măsuri 
de raționalizare a consumului.

Aprovizionarea cu produse petroliere a R.F. Germania ar 
putea să fie redusă cu aproximativ 15—20 la sută pină la sfir- 
șitul acestui an, ca urmare a limitării, de către unele țări 
exportatoare de petrol, a livrărilor lor pe piața mondială, a 
declarat, în cadrul unui interviu radiodifuzat, ministrul vest- 
german al economiei, Hans Friderichs. El a subliniat că popu
lația R.F.G. trebuie să fie pregătită pentru o asemenea even
tualitate.

• MINIȘTRII AFACERILOR 
EXTERNE AI MARII BRITA
NII ȘI FRANȚEI. Alee Dou- 
glas-Home și Michel Jobert, vor 
semna, simbătă, la Chequeres — 
reședința de vară a primului mi
nistru britanic — acordul pri
vind construirea de către cele 
două țări a tunelului sub Ca
nalul Mînecii — informează a- 
genția FRANCE PRESSE. Ce
remonia semnării va avea loc în 
prezenta primului ministru Ed
ward Heath și a președintelui 
Georges Pompidou, care va sosi 
la Londra vineri, pentru o vizi
tă de,două zile. '

La Miami s-au desfășurat 
recent lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres anual de 
gerontologie din Statele .Uni
te. Dezbaterile din cod- ’ 
secției de medicină cli-: 
au fost consacrate în ’ ■ ’ 
gime prezentării de că' ? 
grup de specialiști 
câni a rezultatelor o' ' 
în urma experiment* • ’ 
de peste doi ani și j’m' 
a medicafrientu’ui r" 
„Gerovital H3“ în s-’ 
institute de cercetări și c’i- 
nici din S.U.A.
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