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DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, Consiliul de 

Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

unsprezecea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 30 
noiembrie 1973, ora 10 dimineața.

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT

NICOLAE CEAUȘESCU

ORGANIZAȚII JUDEȚENE ALE U.T.C.9

CARE SI-AU ÎNDEPLINIT9

ANGAJAMENTUL ANUAL
LA ACȚIUNILE DE MUNCA PATRIOTICĂ

PRAHOVA SĂLAJ MARAMUREȘ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE ZIARISTUL AMERICAN

JOHN PEARSON
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
luni după-amiază pe ziaristul

John Pearson, redactor-șef ad
junct al revistei „Business 
Week" din S.U.A.

La primire a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru

președintelui Consiliului de Stat al

Partea română și partea 
elenă au hotărît de comun 
acord amînarea vizitei ofi
ciale a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei

Elena Ceaușescu în Republi
ca Elenă, care urma să aibă 
loc între 21 și 24 noiembrie 
1973.

Vizita va avea loc la o 
dată ce se va stabili de co
mun acord de ambele părți.

PLANTElf TEHNICE,

Din experiența județului Bihor

supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru revista „Busi
ness Week".

Continuind frumoasele tradi
ții ce există în județul nostru 
în domeniul muncii voluntar- 
patriotice, organele și organiza
țiile U.T.C. și-au intensificat e- 
forturile pentru realizarea și de
pășirea obiectivelor asumate în 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
lansată de Biroul C.C. al U.T.C.

Astfel, spre oțelăriile patriei 
au fost expediate peste 52 000 
tone deșeuri metalice ; au fost 
colectate și predate 300 tone de
șeuri de hirtie și 250 000 bucăți 
ambalaje de sticlă. în silvicul-

Membrii organizației revolu
ționare de tineret din județul 
Sălaj, participanți entuziaști la 
întrecerea lansata de Biroul 
C.C. al U.T.C. sub deviza „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen", ș-au angajat cu în
treaga lor putere de muncă în 
realizarea tuturor obiectivelor 
muncii voluntar-patriotice. Ast
fel, organizația județeană, a 
U.T.C., sub îndrumarea comite
tului județean de partid, a reu
șit să-și onoreze, așa cum și-a 
propus, realizarea angajamentu
lui economic cu două luni mai

Tinerii uteciști din județul 
Maramureș, participind la acțiu
nile de muncă patriotică rapor
tează realizarea angajamentelor 
asumate în acest an. La acțiu
nile nefinanțate au efectuat lu
crări de peste 51 milioane de 
lei, realizînd astfel o depășire' 
a planului inițial cu peste un 
milion de lei. La materializarea 
acestei importante depășiri și-au 
adus contribuția peste 70 000 de 
tineri. La acțiunile finanțate de 
asemenea, s-a îndeplinit și de
pășit angajamentul anual, 
lizindu-se 650 000 de lei, 
ce înseamnă un sj *

rea-
de lei, ceea 

;pbr de circa
ION BUNGHEZ, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al U.T.C.

(Continuare In pag. a V-a)

NICOLAE NEGREA, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Sălaj al U.T.C.
(Continuare în pag. a V-a)

AUGUSTIN POP, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Maramureș al U.T.C.

(Continuare în pag. a V-a)'

Dacă județul Bihor avea în 
anul 1966 cultivate doar 2 600 
hectare cu cînepă pentru fuior, 
în anul 1973, suprafața cultivată 
depășea 3 200 hectare. Concomi
tent producțiile medii Ia hectar 
au sporit în această perioadă de 
aproximativ trei ori.

— Cînepa pentru fuior, cu 
ani in urmă — din punct de ve
dere al producțiilor era nesa
tisfăcătoare — ne spunea Ni
colae Ștef, șeful serviciului 
plan din cadrul DGAIAA a 
județului Bihor. Aceasta de
oarece producția de tulpini la 
hectar nu depășea 1 500 kilogra
me, motiv ce a făcut scoa
terea ei treptată din cultu
ră.^ Astăzi, cind industria prelu
crătoare are nevoie tot mai 
mare de materie primă s-a re
luat cultivarea cînepii și a inu
lui pentru fuior pe suprafețe 
-tot mai mari. în județul nostru 
este prevăzut a se însămînța, 
pentru anul 1974, peste 4 000 
hectare cu cînepă, iar din anul 
1975 se mai adaugă alte 1500 
hectare cu in pentru fuior. Su
prafețele mari sînt concentrate 
în unitățile agricole din jurul 
topitoriei de in și cînepă Pa- 
lota. Cooperativele agricole de 
producție din Chersig, Tobolin, 
Tărian, Sînnicolaul Român cul
tivă fiecare peste 150 hectare cu 
cînepă cu producții ce depășesc

opt mii kilograme tulpini la 
hectar. Deci dacă acum șapte, 
opt ani se obțineau doar 1500 
kilograme tulpini la hectar, 
anul acesta am obținut de cinci 
ori mai mult. Vreau să vă arăt 
că obținerea acestei producții 
este influențată de mai mulți 
factori. In primul rînd trebuie 
să ținem cont de amplasarea 
culturii, de premergătoare și de 
sol. Cele mai bune rezultate 
s-au obținut anul acesta după 
porumb, pe un teren mai umed 
— peste 8 0Q0 kilograme tulpini 
la hectar. Dar, totuși, cea mai 
bună premergătoare este griul. 
Apoi semănatul trebuie făcut 
într-un sol bine lucrat, adică o 
arătură adîncă de toamnă, iar 
în primăvară ogorul trebuie 
discuit și grăpat. De anul viitor 
se va extinde aproape în toate 
unitățile mecanizarea 
a acestei lucrări..

Despre retribuirea 
factor important la 
unor producții sporite 
pă, redăm experiența 
torilor de la C.A.P. Cheșereu.

— Dacă cooperatorii la început 
aveau să fie neîncrezători în

Duminică dimineața la Mu
zeul de istorie a Partidului 
Comunist Român și a mișcă
rii muncitorești și democra
tice și-au dat intilnire peste 
o mie de pionieri și uteciști 
din județul Covasna. N-a fost 
o simplă vizită chiar daca 
tinerii au zăbovit interesați 
în* fiecare din secțiile mu
zeului, parcurgînd singuri 
textele documentelor sau 
primind explicațiile ghizilor. 
In acest cadru, mărturie a 
activității revoluționare duse 
de P.C.R. și organizația ti
neretului comunist, 50 de 
pionieri din orașele și satele 
județului Covasna, au pri
mit carnetul și insigna de 
uteciști. Un moment solemn 
simțit ca atare nu numai de 
proaspeții uteciști dar și de 
întreaga asistență. Zeci de 
pionieri au înmînat buchete 
de flori celor ce, 
momente în urmă, 
tau încă cravata 
tricolor.

Reprezentanți ai 
U.T.C., ai C.N.O.P., ai Mu
zeului de istorie a Partidu
lui Comunist Român, a 
mișcării muncitorești și de
mocratice i-au felicitat pe 
tinerii membri ai organiza
ției . tineretului comunist, 
vorbindu-le de semnificația 
acestui moment.

La îndrumările pe care 
le-au primit, tinerii au răs
puns că vor face totul incit 
să fie la înălțimea respon
sabilității pe care o au în 
calitatea de purtători ai car
netului și ai insignei organi
zației în care au intrat.

Cei peste o mie de pio
nieri și uteciști din județul 
Covasna au adresat, în nu-

cu cîteva 
mai pur- 
roșie cu

C.C. al

PIONIERI

UTECIȘTI
completă

muncii, 
obținerea 
de cîne- 
coopera-

OVIDIU MARIAN
(Continuare In pag. a V-a)

MICROCOOPERATIVA AGRICOLĂ 1N SCOALĂ

PE TEME CETĂȚENEȘTI

UN ATELIER
INTRE ATELIERE
— Tovarășe președinte, una 

din echipele de la ferma de 
cîmp nu și-a făcut ieri datoria 
așa cum trebuie. în calitatea 
mea de inginer șef mă simt o- 
bligat să vă atrag atenția în 
mod serios, cu atît mai mult 
cu cit adunarea de dare de sea
mă care se apropie este un 
eveniment de mare importanță 
pentru unitatea noastră.

...întoarcem capul, uimiți de

tonul grav și seriozitatea unei 
asemenea discuții. In stingă 
noastră, doi tineri — în grabă 
i-ai numi chiar puști — discu
tă aprins, fără cel mai mic 
semn că ne-ar băga în seamă.

Ne aflăm în curtea Școlii ge
nerale de 10 ani din Topoloveni- 
Argeș.

ION ANDREIȚA
(Continuare în pag. a lll-a)

mele organizațiilor pe care 
le-au reprezentat, C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al P.C.R. o telegramă 
prin care și-au mărturisit 
recunoștinfa față de condu
cerea partidului, 
du-se în realizarea 
lor care le revin în 
de uteciști.

„...Folosim acest 
nant moment de a vă adre
sa dumneavoastră, 
tovarășe secretar w____ ,
părinte drag al copiilor, 
prin dumneavoastră întregii 
conduceri a partidului și sta
tului nostru, adinei mulțu
miri pentru minunatele con
diții de învățătură și viață 
care s-au creat tuturor co
piilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, înfrățiți în 
ginduri și fapte, asigiirin- 
du-vă că vom munci cu și 
mai multă rîvnă, urmînd 
înălțătorul dumneavoastră e- 
xemplu, ne vom strădui să 
fim demni de glorioșii îna
intași, de istoria ale cărei 
imagini de neuitat le-am a- 
vut astăzi în fața ochilor și 
pe care le vom purta mereu 
în inimi.

Ne vom întoarce în județul 
nostru cu adinca mulțumire 
de a fi cunoscut și pă
truns momente importante 
ale istoriei neamului, ale 
neînfricatei lupte a comu
niștilor, purtînd în cuget 
nestrămutata hotărîre de 
a face totul pentru ca 
partidul comuniștilor ro
mâni să se poată mîndri cu 
noi, cei care mîine vom de
veni constructori de nădejde 
ai României Socialiste".

E. R.

an ga jî ii- 
sarcîni- 

calitalea
emoțio-
scumpe 
general,

Și

CULTUL VALORILOR

întilnirea prietenească dintre 
membri ai Biroului Comitetului

îmi SiCord permisiunea de a 
face public în cele ce urmează 
— cu o mulțime de corecturi 
gramaticale indispensabile cu
vântului tipărit — conținutul 
unui bilețel pe care îl pot oferi 
oricui dorește să-l vadă : „Către 
tovarășii Beșliu sau Spiiiteciuc : 
va rog foarte mult să puneți la 
punct planul de activitate al că
minului ; să se știe de comite
tul de cămin, cine este în comi
tet și ce funcții are. Dacă se va 
întreba, să se știe despre con
cursul dintre cămine, dintre ca
mere, cu titlurile „Cal mai fru
mos cămin" și „Cea mai fru
moasă cameră". Vă rog să re
zolvați a,ceste lucruri, deoarece 
astăzi după-amiază sau mîine 
dimineață va veni o brigadă de 
la C.C. și de la „Scînteia tinere
tului"...“ Semnează citeț și apă
sat, Dumitru loja, activist al

Ccmitetului municipal Iași al 
U.T.C. Biletul sus-citat l-am ob
ținut chiar de la destinație, adi
că de la poanta căminului mun
citoresc penitru tineret „Decebal" 
al Trustului județean de con
strucții.

Așa a debutat o anchetă prin 
cămine muncitorești pentru ti
neret din Iași, ou analiza mora
lă a unui biiețel-ordin de aver
tizare. Intr-o anumită măsură 
este firesc să anunți un om că-i 
vii în vizită, ca să stea acasă, 
dar ca să știe dacă e sau nu 
într-un comitet de cămin, dacă 
în căminul în care locuiește 
există sau nu vreun concurs — 
și ce nume are — asta aduce, 
nu știu cum, a farsă. A farsă 
de prost gust. Nu spun „punere 
în scenă", pentru că aș jigni 
meseria celor ce fac cu seriozi
tate și sens acest lucru. Subli-

niez însă, farsă de prost gust, 
pentru că bilețelul și 'Conținutul 
lui denotă o elementară lipsă de 
răspundere în fața adevărului și 
un formalism nociv pe care nu 
U dorim din partea niici unui 
membru al organizației revolu
ționare de tineret și, cu atît mai 
mult, este de neadmis unor 
activiști care, prin mandatul a- 
cordat, au daitoria de a propaga 
și a face loc — în orice situație 
— adevărului așa cum este el.

Și, penitru că am convingerea 
că tovarășul loja nici nu știe 
bine cam cum stau lucrurile 
prin căminul „Decebal", redăm 
în continuare filmul vizitei pe 
care am întreprins-o.

Primuil drum, la clubul blocu
lui. Aflasem că, cei 1140 de ti-

EMANUEL ISOPESCU
(Continuare in pag. a LV-a)

Comunist si ai Prezidiului
Uniunii Tineretului

din Iugoslavia
După cum este cunoscut, în 

zilele de 16 și 17 noiembrie în 
municipiul Drobeta-Turnu Se
verin și localitatea Kladovo s-a 
desfășurat întilnirea priete
nească dintre delegația Birou
lui Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Ion Traian

Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului și dele
gația Prezidiului Uniunii Tine
retului din Iugoslavia (U.T.I.) 
condusă de tovarășul Vladimir 
Maksimovici, președintele Con
ferinței Uniunii Tineretului Iu
goslav.

(Continuare in pag. a V-a)

Sarcinile casei de cultură a tineretului sînt, 
desigur, multiple. In primul rînd sînt acelea ale 
unei instituții chemate, alături de celelalte, să 
facă educație socialistă oamenilor, tineretului în 
mod deosebit Insă educația nu poate fi închi
puită fără cultură și știință. Oricît de specifice ar 
deveni formele și procedeele de educație un ase
menea „specific" este determinat înainte de toate 
de valorile cultural-științifice pe care le promo
vează, le cultivă sau, de ce nu, le descoperă. Nici 
o instituție de educație nu-și poate permite să 
ignore marile și autenticele valori, trecute și ac
tuale, dacă nu vrea să se transforme, sub auspi
ciile celor mai nobile intenții, în contrariul său. 
Nici sqrcinile multiple ale clu- ...........
bului de tineret nu-l pot trans
forma sub nici un motiv sau pre
text într-o instituție fără memoria valorilor, fără 
cultul valorilor în care trebuie crescut și educat 
tineretul. Unii activiști culturali, unii activiști de 
tineret ai Uniunii Tineretului Comunist, au o vi
ziune îngustă asupra sarcinilor „actuale" și, sub 
presiunea unor necesități de moment, a unor 
indicații receptate pe undă prea scurtă, sînt 
tentați să înlocuiască educația prin valori au
tentice cu un „actualism" educativ prost înțe
les. Ei cred că repetarea pînă la sațietate a 
unor prescripții și reguli de bună purtare sub 
aceeași formă chiar dacă ea se numește expu
nere, conferință ori simpozion, înseamnă edu
cație, înseamnă șlefuirea caracterelor, elevarea 
minții. Prevalarea de imperativul actualității în 
dauna promovării sistematice șî elevate a circu
lației de valori de prim rang ale științei și cul
turii în cluburile de tineret reflectă o serioasă 
răminere în urmă a calificării cadrelor din acest 
domeniu, dar și o relativă convertire a scopului

C. STĂNESCU

prin starea precară a mijloacelor. Masificarea 
culturii, în înțelesul propriu civilizației noastre, 
socialiste, nu are nimic de a face cu scăderea 
necesității valorilor importante, nu poate și nu 
trebuie să ducă nicăieri, în nici o împrejurare 
la anonimizare, la transformarea marilor valori 
în simple și indiferente vehicule care ar avea 
jignitorul rost de a purta altceva decît ceea ce 
ele au cu prisosință. Cine n-a observat, bună
oară, următorul fenomen, foarte semnificativ 
pentru ceea ce vrem să spunem : există reci
taluri, montaje de versuri — pregătite de ama
tori dar, din păcate, uneori și de admirabilii 
noștri actori profesioniști și nu numai în casele 

de cultură ori cluburi - din care 
nu mai izbutești să recunoști 
valoarea altminteri bine stabi

lită a cutărui poet, fie el clasic sau în viață.
S-ar putea, deci, spune că trebuie să milităm 

pentru creșterea coeficientului de încredere în 
valorile durabile ale culturii, artei, științei și nu 
atît pentru o încredere teoretică, principială pe 
care puțini sînt să declare că n-o au dar a 
acelei încrederi „concrete", personale și care nu 
poate fi rodul miraculos al însușirii disciplinate 
dar mecanice a unei indicații ci efectul învăță- 

-X.. _• per50na|g aSUpra COn.
și științifice. Declara- 
satisface, bunăvoința 

Bineînțeles că un ani- 
club el însuși indife-

turii, studiului și reflectării 
ținutului creației culturale 
ția de încredere nu mai 
singură nu duce departe, 
mator, un conducător de 
rent la valoare, poate abil organizator, va fi 
un veșnic indiferent și la valoarea altora. O 
astfel de indiferență care poate fi la fel de bine 
a directorului de club, dar și a profesorului sau 
a mediului nu rămîne pasivă ci, mai devreme 
sau mai tîrziu, se răzbună.
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într-o convorbire cu conf. univ. 
ing. PAVEL DIMACHE, 

prorector al Institutului Politehnic Galați

VĂ PREZENTĂM :

LALIilTAIlA 
DI INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ 

SI IIHNICA 
PESCUITULUI

PROFESIA TA • PROFESIA TA

— întrucit această facultate, 
ca și alte secții ale institutului 
dv., are profil unic pe țară, 
vă rugăm să precizați speciali
tățile pentru care îi pregătește 
pe studenți.

— La cursurile pentru ingi
neri. facultatea are secții de in
dustrii alimentare cu durata de 
patru ani $i jumătate : și o 
secție de tehnica pescuitului și 
pisciculturii de 4 ani. Subingi- 
nerii studiază 3 ani. la zi. în 
următoarele secții de specialita
te : 1) morărit-panificație ; in
dustrii alimentare : 2) extracti
ve ; 3) — de origină animală: 
4) — de origină vegetală și 5) 

•— construcții civile și industria
le (seral).

— Acest specific, de a fi 
unice pe țară, explică oare nu
mărul mare de candidați la 
examenul de admitere — 12 pe 
un loc la Piscicultură, de exem
plu ?

— Nu este important și nici 
semnificativ în acest sens 
numărul candidaților. Institu
tul nostru, are la facultatea de 
mecanică secții de construcții și 
instalații navale inexistente in 
alte institute-din țară, la care 
numărul candidaților este mai 
mic. Ceea ce contează și 
intr-un caz și în celălalt este 
calitatea pregătirii. Or. la sec
țiile cu un mare aflux cum sînt' 
cele ale Facultății de industrie 
alimentară și tehnica pescuitu
lui. pregătirea este deficitară.

— Ce dovedește acest lucru ? 
Ce vă propuneți pentru viitoa
rea serie de candidați ?

— Am observat că or» starea 
profesională nu are motivații 
suficient de serioase. Unii ti
neri vin la această facultate 
considerînd-o „ușoară". ușoară 
îneepînd chiar cu probele ca 
sc cer la admitere, iar despre 
profesiune au o viziune falsă, 
ușor romantică, care față-n fa
tă cu realitatea nu se. justifică. 
Alții, pur și simnlu. pentru că 
este una din facultățile din lo
calitate care pregătește in do
meniul tehnicii și deci este des
tul de promițătoare. Cred că 
pentru a-i ajuta in opțiunile 
lor. va trebui să le vorbim mai

Halasi Gabor — jud. Mureș. 
O astfel de pasiune, și încă un? 
abordata cu atîta seriozitate, me
rită desigur realizarea deplină. 
Dacă nu mai există posibilitatea 
prezentării Ia facultatea de geo
logie sau la o facultate de bio
logie (căci pe aici, cred eu, trece 
calea cea mai sigură spre peșterile 
speologilor. (Racoviță a fost bio
log și nu geolog 1), atunci încear
că una din aceste două căi — 
este adevărat că mai ocolite : 1 
Facultatea de științe naturale a 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din Baia Mare (str^Victoria nr. 
76 1 43 12) sau 2 Școala de spe
cializare postliceală de geologie 
(București, str. Justiției nr. 55. 
sector 5, telefon 4112 31). Și o 
sugestie : să le scrii tovarășilor 
de la Institutul de speologie re- 
latîndu-le despre cunoștințele 
temeinice pe care ți le-ai însușit 
în domeniul lor de activitate și 
să-i întrebi ce ar trebui să faci 
ca acest domeniu să devină și al 
dumitale. Mult succes!

Marcel Lixăndroaia — Drăgă- 
șani. în principiu, legea îți dă 
dreptul să te prezinți la o fa

mult tinerilor despre meseria 
însăși, despre specificul ei, des
pre răspunderile ce le incum
bă. despre caracterul mediului 
de lucru și mai puțin despre in
stitut. despre preocupările di
dactice, dotarea lui etc. Tinerii 
trebuie să afle mai multe des
pre atmosfera lăuntrică a pro
fesiunii. De aceea mi se pare că 
nu întîmplător la secția de 
construcții navale — unde re
marcăm o pregătire foarte bună 
a candidaților, deși numărul lor 
este mai mic — majoritatea vin 
de la Constanța. Galați, Brăi
la. T. Severin și sînt copii sau 
rude ai celor care lucrează pe 
șantierele navale respective. Ia
tă însă, de exemplu, că cei care 
candidează pentru secția Pis
cicultură nu știu sau știu prea 
puțin că ii așteaptă o profesiune 
dificilă — absolvenții ei lucrea
ză pe vasele de pescuit oceanic 
sau pe vase din apele interne. 
Meseria nu-i ușoară nici pen
tru băieți, dar pentru fete ! 
Avind în vedere locul de mun
că. întreprinderile respective 
solicită băieți. Ultima noastră 
serie de la Piscicultură nici 
n-a avut atiția băieți cite locuri 
au existat. încă de la in
trarea în facultate nivelul ge
neral de pregătire trebuie îm
bunătățit. De aceea, noi am 
făcut propuneri pentru îmbună
tățirea in forma și conținutul 
lui a sistemului de selecție la 
admitere, care să vizeze intr-un 
fel sau altul toate secțiile : in
troducerea unor teste eliminato
rii de aptitudini — pentru că 
multe secții reclamă nu o ade
rentă oarecare, ci o vocație^ spe
cială : trecerea unor probe prac
tice (eventual, experiențe de 
laborator în fizică și qhimie) ; 
o probă de desen la Facultatea 
de mecanică, ingineri ; extin
derea programei de matemati
că la toate capitolele parcurse 
în liceu : sporirea numărului de 
probe scrise, fără însă a le eli
mina complet pe cele orale. 
Sperăm că propunerile acestea 
vor găsi audiența necesară la 
factorii de decizie.

GEORGETA RUȚA 

cultate de istorie, chiar și ca 
bacalaureat... al unui liceu agri
col. Dai cum rămîne, stimate 
tovarășe Marcel, cu înțelegerea 
rostului vieții și a „rolului pe 
care-1 vor avea în viitorul apro
piat" despre care îmi scrii că 
i-ai învățat pe alții ? Sau poate 
presupui că podgoriile noastre nu 

VIAȚA BATE IA UȘĂ
de SEN ALEXANDRU

mai au nevoie de tehnicieni bine 
pregătiți cum este firesc să de
vină „primul pe an lâ studiu" ? 
Nu am nici o îndoială că fiind 
un astfel de elev, vei izbuti să te 
pregătești și singur la istorie. Dar 
n-ar fi cazul înainte de a-i în
văța pe alții să meditezi mai 
mult asupra datoriei dumitale 
față de istorie ? Presupun eă 
alegînd un liceu agricol, ai făcut

Cu ocazia concursului de ad
mitere în facultăți, ediția 1973, 
la secretariatele facultăților au 
fost depuse numeroase cereri 
care -contestau notele acordate 
unor candidați soiicitîndu-se 
revizuirea lucrărilor. Erori se 
pot săvîrși, fără îndoială. 
Să nu uităm că o co
misie are de citit sute de lu
crări, uneori chiar mii. La Pe
dagogie, în București, de pildă, 
au candidat 30 pe un loc, incit 
comisiile au avut de citit circa 
3 000 de lucrări pentru cele 
două discipline de concurs. Mar
tori în cîteva rînduri la jude
carea contestațiilor, — în nume
roase situații lucrările le sint 
arătate candidaților și părinți
lor pentru a se constata reali
tatea — ne-am convins că în 
marea majoritate a cazurilor nu 
există nici o eroare de apre
ciere, nota rămînînd, și dună re- 
judecarea lucrării, aceeași. Se
sizări ne sosesc și nouă la re
dacție. In vară, o mamă a cărei 
fiică repeta pentru a doua oa
ră concursul de admitere Ia 
biologie ne convingea că greșea
la comisiei este sută la sută. 
Argumentele pro : după fiecare 
lucrare, fiica sa a fost la me
ditator. cadru universitar, și i-a 
povestit cum a dezvoltat subiec
tul, iar persoana respectivă i-a 
adresat de fiecare dată feli
citări pentru modul perfect cum 
s-a descurcat. Totuși, candidata 
n-a intrat nici măcar la oral. 
Tezele erau incomplete. Ne-a 
fost greu să o lămurim pe mamă 
că cea obiectivă a fost comisia, 
care atunci cînd a corectat lu
crarea nici măcar nu cunoștea 
numele candidatei — și nu me
ditatorul care a primit mii de 
lei pentru pregătirea suplimen
tară a fiicei.

Majoritatea celor care prezin
tă contestații, păstrînd un an ori 
chiar mai mulți, după aceea sen
timentul nedreptățiră. sint, de 
regulă, candidații pe care-i aș
teaptă afară ori acasă meditato
rii. Cu o vreme în urmă, un 
cunoscut profesor de la mate
matică ne povestea că a întîl- 
nit meditatori care^ aveau tu
peul să-i însoțească pe candi
dați și părinți, la facultate, la 
judecarea contestației, chipurile, 
ca specialiști. Dar și în situația 
cînd nu așteaptă afară, con
testația e făcută la îndemnul 
lor, ei alimentează suspiciunea 

nu numai o alegere, ci ai încheiat 
și un contract. Nu trebuie ono
rat ?

F.G. — Pucioasa jud. Dîmbo
vița : Așa cum frumos spui 
dumneata stimată F.G., pasiunea 
contează ! Facultățile sînt ușoare 
sau grele după cum pregătirea 
este „cu greutate" sau ușurică-

Așadar, iată și informațiile care 
vor ajuta pasiunii să se realizeze. 
In învățămîntul superior găsești 
o facultate de filologie și istorie 
la Sibiu (B-dul Victoriei nr. 3—5 
tel. 1 14 28) în cadrul căreia 
funcționează secția istorie și o 
limbă străină (engleză, germană). 
Astfel de facultăți mai funcțio
nează și în învățămîntul peda
gogic de 3 ani (Constanța B-dul 
V.I. Lenin nr. 124 tel. 145 76, 

privibd lipsa de obiectivitate 
a notării. Ei, acei oameni din 
umbră, care au promis reușita 
sigură. Părinte și canditat, e 
normal să te împaci greu cu 
gîndul că n-a folosit la nimic 
cheltuiala făcută, că orele con
sumate cu dopajul intelectual 
menit să-i handicapeze pe cei
lalți concurenți în favoarea ta, 
s-a soldat cu eșec. Rămînem în 
continuare uimiți de lipsa de 
pudoare — ca să n-o numim

GÎNDIȚI-VĂ BINE
Înainte

DE A ANGAJA
MEDITATORI!

altfel — a unor oameni care-și 
oferă serviciile contra cost — și 
ce cost ! —- garantînd reușita 
prin Mica publicitate.

Problema ca atare e foarte 
delicată. Familia o consideră o 
chestiune a sa și numai a sa, 
incit ori ce intervenție și sfat 
sînt considerate imixtiune ne
avenită. Avem o dovadă re
centă. Acum cîteva zile, un pă
rinte ne-a consultat cu privire 
la bacalaureat, fiica dorind să 
se înscrie la admiterea la me
dicină. I-a pus de anul trecut 
meditatori: șase ore pe săptă- 
mină Ia anatomie și chimie, plus 
două ore pe care le pierde cu 
drumul, meditatorul locuind toc
mai în capătul celălalt al Bucu- 
reștiului, iar el nu vine acasă la 
elevă, pentru că meditează mai

77—78 unde istoria este cuplată 
Cu geografia iar limbile română 
cu engleză sau rusă și la Tîrgu 
Mureș str. Bemady Gyorgy nr. 7 
tel. 1 31 01 unde găsești secția 
limba română, istorie). La Sibiu, 
se dă examen la : Istoria Româ
niei scris și oral — istoria uni
versală modernă și contempo
rană — scris, limba străină scris, 
iar în învățămîntul pedagogic — 
secția limba română se dă la : 
limba și literatura română-scris 
și oral, Istoria României — scris. 
Și nu uita : pasiunea contează I

Lacrima Gabos Petroșani : 
Judecata dumitale mi s-a părut 
realistă și matură. Adresează-te 
pentru informații — pe care eu 
nu le posed — la inspectoratul 
școlar județean. Iți dau și adresa 
școlii (Școala de specializare 
postliceală pfentru cultură și artă 
București, șoseaua Străulești nr. 
1, sector 1, telefon 18 57 79). Ar 
fi indicat să te interesezi și la 
Consiliul culturii și Educației so
cialiste din județul Hunedoara — 
și sa faci asta din timp. Nu cred 
că vor lipsi candidații.

Irinel Rusu — Jibou — jud. 

mulți deodată. Nimic nu con
tează pentru părinte : nici că 
fata a avut hepatită și n-ar 
trebui supusă unui asemenea e- 
fort epuizant, nici că și-a vîn- 
dut mașina ca să poată plăti 
meditația și anul acesta. Am în
drăznit să-i spunem că fata 
s-ar putea pregăti și singură, 
întrucit o știam ca una din ele
vele foarte bune ale clasei. S-a 
simțit lezat in sentimentele sale 
de părinte : cuba s-o lase pe 

fiică în inferioritate, el știind 
în mod sigur, că toți cei care 
vin la medicină și reușesc, eu 
meditatori. Ba chiar s-a su
părat pe noi că ne puteam gîn- 
di la așa ceva ; n-a luat în sea
mă nici exemplul dat, că anul 
acesta prima clasată' la concurs, 
la Medicina din Cluj, a fost o 
elevă care s-a pregătit fără me
ditatori, cunoscînd numai ma
nualul școlar.

In problema meditațiilor, lu
crurile s-au împămintenit în- 
tr-atit, incit e greu să le dez
rădăcinezi. Familia se crede sin
gura în drept să decidă. S-a 
ajuns acolo încit, părinte fiind 
de viitor candidat la facultate 
— peste un an, ba chiar mai 
multi — să te simți jenat dacă 
nu poți răspunde afirmativ la

Sălaj : Se dă la chimie (organică 
și anorganică) scris și oral, bo
tanică — scris. Este greu de 
crezut că farmaciștii se vor pu
tea lipsi cel puțin în viitorul 
apropiat de botanică.

G. Hurica — comuna Dumi- 
trești — jud. Vrancea : Te sfă
tuiesc să te prezinți la o școală 
postliceală sanitară, la secția 
„asistent medical de laborator" 
(București Spitalul Fundeni — 
șoseaua Fundeni nr. 39, telefon 
35 41. 65, Arad B-dul Republicii 
nr. 77, telefon 1 69 26 și 1 65 94 ; 
Cluj Bd. V.I. Lenin nr. 7, tele
fon 2 54 48 și 2 20 84 ; Iași str. 
Nicolae Bălcescu nr. 19, telefon 
1 40 51 și 1 41 50). Se dă examen 
la anatomia și fiziologia omului 
(scris), chimia (scris). Și o măsură 
de prevedere : interesează-te la 
școala pe care o alegi dacă nu 
sînt candidați de teritorialitate 
sau alte condiții pe care îndru
mătorul nu le prevede.

Gh. Manta Buzău : îndrumă
torul dă totuși indicații foarte 
clare pentru etapa tntîî. Mai 
multe nu am nici eu. Testele de 
aptitudini nu se publică. 

întrebarea celor din jur : „i-ai 
pus copilului meditator 7“ da 
nu orice meditator — neapărat 
cadru universitar. Dacă n-ai 
făcut-o, e semn că nu dovedești 
suficientă dragoste părintească, 
că nu ești dispus să faci sacri
ficii.

Asta-i realitatea : pare incre
dibil aproape ca cineva să reu
șească la facultate fără medi
tatorul din afara școlii. De a- 
ceea, nici nu cutezăm să ne eri
jăm în sfătuitori ai părinților. 
Problema o ridicăm pentru școa
lă, pentru facultăți, pentru fo
rurile de învățămînt, să fie ana
lizată. In ceea ce spunem ne bi
zuim pe o consultare prealabilă 
cu cadre didactice din școli și 
din învățămîntul superior.

Amintim, în primul rînd, școa
la. Aceasta ar trebui să pro
grameze cu o frecvență insis
tentă discuții cu părinții pe 
tema oportunității meditațiilor 
și meditatorilor, numindu-se 
deschis aspecte negative ridica
te de pregătirea cu meditatori 
— cu deosebire, inechitatea care 
se creează la concurs prin defa
vorizarea unor tineri dotați, dar 
handicapați de alți colegi, care, 
prin grija părinților, au avut 
condiții materiale să-și supli
menteze pregătirea. Dar discuții 
convingătoare, cu prilejul că
rora dirigintele să poată prezen
ta părinților puncte de vedere 
ferme, referitoare, în primul 
rînd, la justificarea opțiunii fă
cute de elevi, știut fiind că 
serviciile meditatorilor sînt cel 
mai adesea solicitate pentru 
o pregătire forțată într-un do
meniu în care elevul n-are nici 
o chemare și nici pregătire. 
Numai pe acest teren sigur, al 
lucrurilor spuse cu argumente 
și curaj, se poate discuta util 
despre pregătirea pentru con
cursul de admitere : cum poate 
fi realizată de către candidat, 
cum îl poate sprijini școala, 
ce posibilități de pregătire — 
mai corect, de recapitulare 
sistematizare a materiei, de 
familiarizare cu cerințele con
cursului oferă învățămîntul su
perior. Puterea școlii ca factor 
care dirijează viitorul elevi
lor, se va dovedi ,în măsura 
în care va stăvili opțiunile ne
întemeiate, hazardate, reorien- 
tîndu-i pe calea cea bună, va 
dirija singură pregătirea pentru 
concursul de admitere.

Invățămîntului superior 1 
s-a cerut să-și reconsidere e- 
fortul pe care-1 face în spriji
nul elevilor care se pregătesc 
să devină studenți. Reconsi
derarea presupune primirea la 
cercurile de consultații a elevi
lor din ultimul an cu mai mult 
discernămînt, folosind eventual 
și el un sistem de protestare a 
aptitudinilor — ori măcar a- 
pelînd la o discuție deschisă 
cu cei care solicită înscrierea 
la cursurile de pregătire întru- 
cît, adesea, recomandările date 
de licee sînt pur și simplu for
male. Trebuie înlăturată cu bo- 
tărîre inechitatea ce se creează 
acum prin cursurile de pregă
tire organizate în centrele uni
versitare care-1 avantajează, 
de fapt, tot pe cei care au și po
sibilitatea să-și angajeze medi
tatori, dezavantajîndu-i net pe 
cei din alte localități. Proble
ma se discută de doi ani — de 
cînd funcționează cursurile de 
pregătire, dar nu s-a rezolvat. 
Ar exista soluția de colabo
rare cu inspectoratele școla
re pentru a constitui colective 
de profesori, din rîndul celor 
mai bune cadre didactice ale 
școlilor, care să organizeze și să 
conducă cercuri de consultații 
pentru concursul de admitere 
în diferite localități care nu' sînt 
centre universitare. Aceste colec
tive ar putea activa sub îndruma
rea facultăților, fiind convocate 
în vacanțe pentru a primi indi
cații metodologice și materiale 
bibliografice pentru un dialog 
cu universitarii care con
duc asemenea consultații în 
facultate. Colaborarea ar putea 
fi realizată și prin depla
sarea periodică a unor cadre 
universitare în centre școlare 
unde sînt organizate cercuri 
de consultații. O asemenea gru
pare a elevilor în cercuri de 
consultații pe localități și pe 
domenii de preferință ar fi 
concludentă și pentru orienta
rea profesională. S-ar putea 
constata, astfel, care este curba 
preferințelor elevilor. dacă 
corespunde posibilităților de 
cuprindere în învățămîntul su
perior, necesităților pe care le 
au județele în prezent și in 
perspectivă, intervenindu-se in 
cunoștință de cauză pentru a 
echilibra judicios opțiunile pro
fesionale.

LUCRETIA LUSTIG

DIMENSIUNILE 
ANALIZEI IN
ADUNĂRILE
DE ALEGERI
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„După cum a fost activitatea, 
așa este și adunarea" — emitea 
o opinie un tinăr la una . din 
adunările de dare de seamă și 
alegeri la care am participat. 
Ideea, departe de a exprima 
concluzia fatalistă după care nu 
s-ar putea face nimic nici de 
aici înainte, dacă în trecut nu 
s-a făcut mar? lucru, surprin
dea adevărul legăturii dialecti
ce ce există între activitatea 
trecută și cea viitoare a orică
rei organizații. Ca moment de 
analiză și de bilanț, adunarea de 
dare de seamă și de alegeri 
este chemată, prin dezbaterile 
ce au loc cu acest prilej și prin 
hotărîrile care se iau, să reali
zeze tocmai această legătură în
tre experiența acumulată și fap
tele viitoare ale organizației. 
Calitatea ei, dată de dimensiu
nile majore ale analizei ce se 
întreprinde cu acest prilej, este 
în acest fel condiționată direct 
de maturitatea politică la care 
a ajuns colectivul și fiecare 
membru în parte, de modul in 
care spiritul critic și autocritic 
șe manifestă în abordarea re
alistă și responsabilă a proble
melor cu care este confruntată 
respectiva organizație. Efortul 
colectiv al fostului birou, în
dreptat spre instituirea unei 
dezbateri critice din faza redac
tării dării de seamă. împreună 
cu discuțiile tinerilor în timpul 
adunării, se constituie astfel ca 
momente ascendente ale acelu
iași proces analitic care este a- 
dunarea de dare de seamă și a- 
legeri.

Am asistat, spre exemplu, la 
una din organizațiile întreprin
derii „Automa- _______
tica“ din Me- 
diaș, la o adu- 
nare în care, în 
ciuda unei 
vități slabe 
fășurate în 
precedent,___
desprins concluzii 
tțu activitatea 
bordarea sistematică 
simț de răspundere

■surilor constatate în 
da anterioară, prinse 
pa exigenței, a condus _ 
ții și propuneri concrete. _ r
punzînd astfel dorinței reale a 
Tinerilor de a se manifesta ple- 
riar în cadrul organizației. Am 
scris la timpul respectiv despre 
această adunare și dacă o amin
tesc din nou este pentru a sub
linia o dată îri plus legătura în
tre ce și cum discutăm. Pentru 
că, nu o dată, la organizații cu 
mult mai bune rezultate, adu
narea se pierdea în anonimatul 
constatărilor lipsite de persona
litate de tipul „avem unele re
zultate ca..." și ..mai avem însă 
și tineri care lipsesc" etc. fără 
ca rezultatele sau neajunsurile 
să constituie obiectul unei ana
lize reale.

De cele mai multe ori, con
statarea «labei pregătiri a adu
nării își găsea explicația în for
malismul birocratic al celor ce 
au întocmit darea de seamă, di- 
recționînd implicit discuțiile pe 
făgașul steril al unei atitudini 
,.din afara organizației", impli
carea tinerilor în propria lor 
activitate lipsind atît în concep
ție. cit și în argumentare. „Mîi- 
ne am adunarea și, la noapte, 
am eu timp să scriu darea de 
seamă" — spunea, candid, se
cretarul uneia din organizațiile 
vizitate în această perioadă, de- 
monstrînd superficialitatea și 
formalismul cu care este abor
dată. încă dintru început, pre
gătirea adunării. Despre ce con
sultare a tinerilor, despre ce a- 
naliză amănunțită mai poate fi 
vorba în acest caz. atunci cînd 
membrii biroului, responsabili 
de întreaga activitate a organi
zației, nu au nici o preocupare 
pentru a-șl prezenta realist ac
tivitatea. pentru a colabora 
elaborarea unor materiale 
adevărat analitice ? Faptul ca, 
tn cazul uneia din organizațiile 
din municipiul Craiova. însuși 
activistul comitetului municipal 
al U.T.C., responsabil de pregă

la 
cu 
că,

tirea adunării în cauză, o amină 
o dată din cauza superficialității 
'materialului, pentru a o amina 
Încă o dată însuși primul' secre
tar al comitetului municipal al 
U.T.C. din aceeași pricină, de
monstrează necesitatea unei im
plicări mult mai profunde în 
pregătirea și susținerea mate
rialelor adunărilor de dare de 
seamă și alegeri, adunări de 
care depinde activitatea viitoare 
a tinerilor. Cazurile în speță nu 
sint reprezentative în ansamblul 
organizațiilor U.T.C.. dar feno
menele pe care ele le dezvăluie, 
prin dimensiunea consecințelor 
pe care le pot avea asupra or
ganizațiilor în cauză, soli elită 
tratarea lor cu toată fermitatea. 
Față în față cu un exemplu ca 
cel de la „Automecanica“, ele 
definesc, cu plus și cu minus, 
una din trăsăturile esențiale ale 
analizei întreprinse în prezent : 
Implicarea, La toate nivelele, a 
tinerilor în acțiunile organiza
ției.

Din această cerință a impli
cării intime și a participării ne
mijlocite a fiecărui tînăr de
curge inerent cea a responsabi
lității și a aprecierii orifice, ca 
alte dimensiuni esențiale ale a- 
nalizei. Automulțumirea nu poa
te găsi cîmp liber decit acolo 
unde lipsește tocmai acest, acut 
sentiment al implicării. Menta
litatea lui „e bine și așa". sau 
constatarea neutră a rezultate
lor, sesizabile încă uneori in op
tica unor „lideri" ai organizații
lor, și-au primit nu o dată ri
posta tinerilor în cadrul dezba
terilor- ei arătînd că se putea 
face mult mult dacă orga

nizația s-ar fi 
manifestat ca 
atare în toate 
împrejurările.

Respingind ge
neralitățile fără 
consecințe prac
tice, tinerii de- 

astfel o altă dimen-monstrează
siune esențială a analizei : do
rința de acțiune concretă. Con
cretețea. discuțiilor, „chemarea 
la obiect" a celor ce erau ten
tați să plutească în roze iluzii, 
a produs nu o dată, prin cioc
nirea inerentă de idei, propu
neri inedite și originale adap
tate la cerințele reale ale orga
nizațiilor' respective. Faptul că 
perioada supusă analizei coinci
de în mare măsură cu timpul 
scurs de la lansarea de către 
Biroul C.C. al U.T.C. a chemă
rii la întrecere adresată tinere
tului. a adus în discuție ele
mentele concrete ale producției, 
conducînd la un plus.de eficien
ță a deciziilor. Deficiențele con
statate. spre exemplu, la o or* 
ganizație U.T.C. din întreprin
derea de produse refractare din 
Alba Iulia, referitoare în spe
cial la integrarea sub raport 
profesional a absolvenților șco
lii profesionale nou angajați, 
deficiențe scoase la lumină și 
de analiza competentă a rezul
tatelor obținute de aceștia în 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", au 
condus astfel la elaborarea u- 
nor măsuri și acțiuni corespun
zătoare, ' specifice organizației 
U.T.C. O analiză caracterizată 
printr-o implicare profundă, 
responsabilă și îndrentată spre 
acțiuni concrete și eficiente s-a 
dovedit astfel singura capabilă 
să conducă la concluzii viabile 
pentru activitatea viitoare.

Neajunsurile ce se pot ivi din 
cauza nesocotirii acestor cerih- 
țe, acolo unde adunările au avut 
deja loc, se impun a fi înlătu
rate înâă de la începutul noii 
perioade de activitate, orienta
rea preocupărilor birourilor nou 
alese trebuind să se axeze toc
mai pe o asemenea direcție. 
Pentru că aceasta este singura 
direcție valabilă și acceptată de 
tinerii comuniști.

MARIAN GRIGORE
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(VI)

CUM AM DEVENIT 
MARE MAESTRU 
INTERNAȚIONAL

Devenind câmpii,n mondial al juniorilor toată lumea era a 
m->3 ! Prin .ea pe care mi-au făcut-o colegii de la facultatea 

de filologie din Capitală a fost de neuitat... Dar in primele luni 

ale anului 1964 mă așteptau noi concursuri grele dintre care cel 
mai dificil era, fără îndoială, turneul zonal al campionatului 
mondial de seniori. Sincer să fiu. eram aproape sigur că mă 
voi califica, doar jucasem atît de bine în Iugoslavia ! Din pă
cate, cu toate că nu am evoluat rău la Kekskemet în cadrul 
zonalului, nepermisele scăpări în poziții cîștigate, precum și 
numărul destul de mare de remize a făcut ca, la sfirșit, să 
pierd toate șansele pentru primele trei locuri ce dădeau califi
carea. primul meu contact cu campionatul mondial al senio
rilor a fost un eșec (m-am clasat pe locurile 7, 8 la egalitate 
cu Hori), din care am tras multe învățăminte. Anj căutat să 
văd unde am greșit, îmi amintesc ca multe săptămîni, după 
aceea, mi-am analizat partidele zonalului ce se încheiase, dar 
în următorul turneu internațional la care am participat nu 
mi-am putut lua revanșa ! La openul de la Bordeaux am ieșit al 
5-lea din circa 49 de jucători — in șah, spre deosebire de tenis, 
de exemplu, turnee open înseamnă concursuri cu participare 
foarte numeroasă, dar cu număr fix de runde — ceea ce nu 
era rău avînd în vedere forța concurenților, dar pe mine nu 
mă mulțumea și cred că era normal. în sport trebuie să vrei să 
ciștigi ! Mai neplăcut era. însă, faptul că aici pierdusem toate 
șansele la locul I în runda penultimă, cînd m-a învins marele 
maestru vest-german Darga... Trebuie să spun că nu mi-a plă
cut niciodată să pierd (în fond cui ii place ?) și partida aceea 
nu am putut-o uita multă vreme. Frumusețea „orașului-lumină", 
Parisul, pe care-1 vedeam pentru prima oară, monumentele și 
muzeele sale pe care trebuia să le văd în numai cîteva zile, 
m-au făcut să uit însă pentru moment de șah. E greu să vezi 
Parisul în cîteva zile, dar și mai greu este să redai în cîteva 
rînduri ce te-a impresionat mai mult ! Poate comorile de artă 
de la Louvre, a cărui curte pătrată este, mi se pare, singurul 
loc din Paris unde ai sentimentul imensității. Poate secolele de 
istorie ce sint închise în Domul Invalizilor, în care domnește 
pentru eternitate Napoleon, descins de pe coloana sa Vendome. 
Poate perfecta arhitectură a orașului, străjuită de Tour Eiffel 
sau de Arcul de Triumf, locuri de întîlnire zilnică a miilor de 
străini. Poate Cartierul latin, căminul atitor generații de stu- 
denți și în care regăsești încă Parisul lui Villon și cea mai 
veche biserică a orașului. Saint Julien le Pauvre. Poate Mont
martre, denumită acropola capitalei, dominată de renumita 

Sacre Couer, același Montmartre în care comunarzii au dus 
eroice lupte pentru republica muncitorilor../ Poate faptul că 
rămîi uimit că cele două turnuri ale vestitei Notre Dame sînt 
inegale, sau poate mai presus de toate căldura oamenilor între 
care te simți ca acasă cu limba și obiceiurile lor atît de apro
piate de cele ale .românilor ! Se spune că Londra este un oraș 
aparent rece, pe care-1 îndrăgești treptat după ce-1 revezi. E 
adevărat, dar tot atit de adevărat este că Parisul te cucerește 
din prima clipă.

La scurt timp după aceasta am plecat, împreună cu repre
zentativa țării, la campionatul mondial al studenților ce se 
desfășura la Cracovia, cel mai renumit centru universitar al 
Poloniei. Din păcate, cu toate că echipa noastră era destul 
de puternică s-a ratat calificarea în finală, iar cîștigarea grupei 
B și faptul că eu am obținut cel mai bun rezultat al campio
natului, r.-au constituit decit palide satisfacții. In august, la 
Sinaia, echipa țării noastre urma să încerce calificarea în finala 
Cupei Europei într-o semifinală foarte grea, cu Ungaria. Bul
garia și R. D. Germană. Deoarece în acel an eu nu participasem 
la finala națională, iar campion era GhițeSteu, antrenorii au 
decis să joc la masa a treia. Acum, după atîta timp, cred că 
e cazul să le aduc mulțumiri, fiindcă am jucat excelent (am 
realizat 5 puncte din 6, cel mai bun rezultat al echipei) făcînd, 
astfel, după cum se va vedea primul pas spre titlul de mare 
maestru internațional ! Toată echipa noastră a jucat cu multă 
ambiție reușind o performanță remarcabilă, locul II după Unga
ria și calificarea. Intrasem, astfel. în primele 6 echipe ale 
Europei ! După acest mare succes colectiv, a urmat pentru mine 
un turneu foarte greu în Uniunea Sovietică la Soci, unde am 
suferit cîteva înfrîngeri severe, dar am cîștigat multă experien
ță. Faptul acesta a fost demonstrat convingător de evoluția mea 
la Olimpiada din 1964 desfășurată la Tel Avlv ! Tn primele zile 
ale Olimpiadei, sub căldura toridă, mai toți componenții echipei 
noastre aveau puternice reacții ale vaccinurilor antivariolice 
administrate la plecarea din țară. Febră mare, indispoziție ge
nerală. stare accentuată de slăbiciune, intr-un cuvînt echipa 
noastră era groggy înainte de începerea turneului ! Din feri
cire. seria în care am nimerit nu era prea grea și am izbutit 
să ne calificăm în finala olimpică fără prea mari emoții... Intre 

tirnp eu „promovasem" în echipă pe masa a doua. Și în semi
finală am realizat 4.5 puncte. Finala Olimpiadei a debutat cu o 
mare surpriză : sovieticii au fost învinși de canadieni, nimeni 
nu a putut profita, pentru că celelalte echipe erau evident mai 
slabe decit echipa U.R.S.S. De data aceasta in echipa Statelor 
Unite ce evolua în elegantul salon al hotelului Sheraton - 
gazda Olimpiadei — lipsea Bobby Fischer, care refuzase să joace 
alături de marele său rival Reshevsky I Sfătuit foarte bine de 
antrenorul Urseanu, eu am jucat destul de prudent în finala 
olimpică remizînd cu marii maeștri și forțînd la ceilalți adver
sari. Tactica aceasta s-a dovedit a fi foarte bună pînă aproape 
de încheierea turneului,^ cînd am pierdut o partidă agitată la 
maghiarul Szabo și se părea că norma de mare maestru, pentru 
care lupsasem atit. s-a dus pe apa sîmbetei... ! Trebuia neapă
rat să cîștig cu negrele la marele maestru vest-german Un?ieker. 
îmi amintesc că m-am pregătit circa 4 ore studiind deschiderea 
acelei partide de care depindea totul în acele clipe. A f^st o 
partidă dramatică, de mari complicații. în care am atăcat aproape 
de la început. M-am trezit după 5 ore de joc de crincenă în
cleștare sub îmbrățișările colegilor și ale antrenorilor : reali
zasem norma de mare maestru internațional cu un rezultat 
foarte bun : 12, 5 puncte din 17. Dar, iată, această partidă pen 
tru mine memorabilă : Unzicker — Gheorghiu (apărare sici- 
liană) : 1 e4 c5 2 Cf3 d6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf6 5 Cc3 Cc6 6
Ng5 Ndî 7 Dd2 a6 8 000 b5 9 Nxf6 gxf6 10 Rbl e6 11 Cxc6 Nx5 
12 Nd3 Db6 13 De2 000 14 a 4 ?! b4 15 Nxa6 + Rb8 16 Ca2 Nxa-î 
17 Nc4 Tg8 18* f4 Tc8 19 Thfl Dc5 20 b3 Nc6 21 g3 Tc7 
22 Dd2 Nxe4 23 Cxb4 Nb7 24 Na6 c5 ! 25 Cd3 Da3 26 Nxb7 
Rxb7 27 Del Da7 ! 28 f5 Na3 29 Dd2 Ta8 30 Tf4 d4 31 Dg? 4- RM 
32 c4 Nd6 33 Rc2 Nxf4 34 gxf4 Da5 35 Cb2 Dxf5 + 36 Td3 
Ta2 37 Df3 e5 38 Dd5 Dd7 și albul a cedat.

Faptul că jucasem. însă, cu doi mari maeștri mai puțin 4erît 
era necesar, m-a privat de obținerea automată a titlului ! Tre
buia, acum, să mai aștept un an pînă la finala europeană ne 
echipe ce urma să se dispute în R. F. Germania la Hamburg 
Eram, totuși, cel puțin pe jumătate mare maestru !

(Va ^arma)

plus.de
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ACȚIUNE HOTĂRlTĂ, SPIRIT GOSPODĂRESC
in utilizarea combustibilului și energiei! STOP RISIPEI!
ECONOMIA ÎNCEPE 

DE LA PLANȘETA
Gospodărirea judicioasă a resurselor de ener

gie începe, fără îndoială, cu prima etapă a rea
lizării unor noi obiective industriale, a elaboră
rii noilor tehnologii, care este cercetarea și pro
iectarea. Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Decretul Consiliului de Stat pun în 
fața proiectanților sarcina de mare răspundere 
ca Ia fiecare proiect să se prevadă soluții con
structive și tehnologice care să asigure realiza
rea producției cu consumuri reduse de energie 
electrică și termică, precum și de combustibil.

Folosirea intensivă a spațiilor de producție, 
elaborarea unor tehnologii de prelucrare care 
să elimine pe cit posibil mersul în gol al uti
lajelor, proiectarea și asimilarea rapidă a insta
lațiilor energetice cu randamente ridicate — 
iată doar cîteva din direcțiile spre care trebuie 
să se canalizeze preocupările proiectanților noș

UTILAJE MODERNE- 
CONSUMURI REDUSE

¥ ing. TEODOR TATOMIRESCU,
directorul tehnic al Institutului de cercetări și proiectări tehnolo

gice pentru industria constructoare de mașini

Mă voi referi la aspectele ce 
vizează proiectarea în domeniul 
tehnologiei de prelucrare la rece 
și proiectarea de utilaje în ca
drul construcțiilor de mașini 
grele. Consider necesară această 
precizare deoarece asemenea 
preocupări există și la colegii 
noștri din domeniul sectoarelor 
de prelucrare la cald. Trebuie 
să vă spun, totodată, că pentru 
colectivele de proiectanți din 
institutul nostru, economisirea 
energiei electrice, a combustibi
lilor și materiilor prime con
stituie obiective permanente. în
datorirea cetățenească de prim 
ordin pe care conducerea parti
dului și statului o pune în fața 
noastră, aceea de a gospodări 
bine energia electrică și com
bustibilul, a determinat o am
ploare a preocupărilor, o creș
tere a responsabilității fiecărui 
proiectant.

Una din direcțiile ce polari
zează atenția noastră . este mic
șorarea puterii instalate pe baza 
folosirii utilajelor de mare pro
ductivitate. Prin introducerea 
într-o linie de prelucrare a unui 
strung automat vertical cu mai 
multe posturi de lucru, vom e- 
limina din procesul tehnologic 
nu mai puțin de cinci mașini-u- 
nelte universale. Aceasta va 
permite reducerea cu circa 50 la 
sută a consumului de energie e- 
lectrică. Avem în vedere tot
odată și utilizarea aruncătoare
lor centrifugale cu alice în lo
cul jeturilor pneumatice cu a- 
lice. Ce . reprezintă aceasta ?

Crește de cinci ori productivi
tatea la operațiile de curățire a 
suprafețelor metalice iar consu
mul de energie se micșorează 
de cinci ori.

Prin reanalizarea unor soluții | 
de proiectare am ajuns la con- g 
cluzia că în multe cazuri pu- I 
tem înlocui energia electrică și . 
cea obținută prin arderea gazu- l 
lui natural, racordînd o parte | 
din consumatori la aburul pro
dus în termocentralele aflate în I 
imediata apropiere.

Cu toate că îmbunătățirea teh
nologiilor de prelucrare ne-a re- § 
ținut atenția în repetate rin- I 
duri, avem convingerea că în ■ 
continuare se poate acționa și la • 
acest capitol. De aceea .vom | 
căuta alte soluții privind redu- I 
cerea mersului în gol a utilaje- 1 
lor și mecanismelor, precum și | 
mărirea vitezelor de prelucrare I 
acolo unde procesul tehnologic ■ 
permite. Este un obiectiv ce se . _ 
poate realiza în primul rind I 
printr-o bună organizare tehno- | 
logică și funcțională a operații
lor de prelucrare. >

Printre problemele specifice I 
sectorului de activitate se nu
mără și pierderile de căldură. | 
Or, fiecare calorie irosită re- I 
prezintă un consum suplimen- fl 
tar de combustibil. La capetele g 
tunelurilor de uscare în flux I 
continuu a pieselor vopsite, de ’ 
exemplu, vom utiliza perdele I 
de aer care vor reduce substan- I 
țial pierderile de căldură. -

tri pentru utilizarea cit mai judicioasă a energieik 
electrice și combustibililor de care dispunem. A 

Am putut constata în aceste zile în institutele l 
de cercetări și proiectări o serie de preocupări/ 
menite să pună în valoare toate rezervele exis-Vi 
tente pentru atingerea unor consumuri cît mai J 
reduse de energie și combustibil. Gospodărirea f | 
cu înalt spirit de răspundere a energiei și com-J 
bustibililor — iată numitorul comun al acțiu-( 
nilor inițiate în institutele bucureștene. 1

Ce veți întreprinde în perioada imediat ur- f1 
mătoare pentru ca proiectarea să-și spună cu-k 
vintul în această acțiune de mare interes eco-< 
nomic și patriotic ? Am adresat întrebarea de \' 
mai sus unor factori de răspundere, unor spe- j ; 
cialiști din institutele de cercetări și proiectări \ 
din domeniul construcțiilor de mașini. Iatăr. 
două din răspunsurile primite.

10 SURSA DE ECONOMIE- 
| ILUMINATUL NATURAL 

ing. EUGEN BÂNULESCU,
I directorul tehnic al Institutului de proiectări pentru construcția
■ de mașini

Aș vrea să vă. prezint cîteva 
dintre direcțiile în care ne pro
punem să acționăm, dat fiind 
specificul institutului nostru care 
asigură în special proiectele de 
construcție a noilor obiective in
dustriale din construcția de ma
șini. Astfel, o măsură de o deo
sebită însemnătate pentru acti
vitatea noastră viitoare, este ex
tinderea iluminatului natural în 
halele de producție. Trebuie să 
recunoaștem că la un moment 
dat am mers prea mult pe solu
ția construirii de hale „blindate", 
în care lumina artificială ardea 
în continuu. Or, introducerea so
luțiilor cu pereți vitrați și lumi
natoare reprezintă nu numai un 
avantaj de ordin psihologic pen
tru muncitori, ci și unul de or
din economic. * In viitor, halele 
destinate activității productive 
intr-un singur schimb vor fi pro
iectate în institutul nostru exclu
siv cu iluminare naturală. Chia» 
și la cele prevăzute pentru două 
schimburi, vom extinde la ma
ximum utilizarea luminii natu
rale.

Am și început, de altfel, sa ac
ționăm în această direcție. Pro- 
iectanții noștri reanalizează și re
consideră soluțiile constructive 
pentru nu mai puțin de 109 hale. 
Mă voi opri numai la cîteva e- 
xemple. Conform vechilor pro
iecte, halele de ansamble sudate,

normalizare și tîmplărie de la „23 
August", cea de motoare diesel 
navale de la Reșița sau cea de 
la șantierul naval Brăila, tre
buiau să folosească lumină arti
ficiala. Introducerea pereților vi
trați sau a luminatoarelor va face 
posibilă economisirea, în cursul 
exploatării, a unor importante 
cantități de energie electrică. 
Subliniez faptul că pentru rea
lizarea noilor proiecte sînt crea
te condițiile de a nu suplimenta 
investițiile, cu toate că soluția 
vitrată este mai scumpă. Se voi 
economisi astfel numai la halele 
enumerate, 2,5 milioane lei.

Vom urmări totodată utilizare^ 
rațională a energiei electrice din 
instalațiile de forță. In toate 
proiectele de parte electrică vom 
analiza în special stațiile interne 
de transformare — unul dintre 
locurile unde astăzi se înregis
trează încă pierderi însemnate 
de energie. De asemenea, la in
stalațiile de ventilație, prin per
fecționarea producției interne de 
ventilatoare, vom putea obține o 
reducere substanțială a consumu
lui de curent electric. La fel, în 
perspectivă, și in cazul compre- 
soarelor, dat fiind că aceste uti
laje sînt nelipsite în halele de 
producție.

Anchetă realizată 
de PETRE JUNIE 

și IOAN VOICU

Economii de energie
si combustibili
9

• CA URMARE A MASURILOR LUATE ÎN VEDEREA 
CREȘTERII GRADULUI DE DISPONIBILITATE AL IN
STALAȚIILOR ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII INTERVEN
ȚIILOR MECANO-ENERGETICE ȘI SCURTĂRII DURATEI 
A.CESTORA, colectivul întreprinderii Electrocentrale, una 
din marile furnizoare de energie electrică și termică ale 
Capitalei, a economisit, pînă acum, 12,2 milioane kWh ener
gie electrică și 9 000 Gcal de energie termică. Dezvoltînd 
experiența cîștigată pînă acum, muncitorii, inginerii și teh
nicienii acestei noi întreprinderi vor economisi și în 1974 
circa 2,5 milioane kWh energie electrică peste prevederile 
planului de economii stabilit anterior.
• PRIN REDIMENSIONAREA ARZĂTOARELOR, RE

GLAJUL DEBITELOR, SECTORIZAREA ILUMINATULUI, 
ÎNLOCUIREA AGREGATELOR CU RANDAMENTE SCĂ
ZUTE ȘI REPROIECTAREA UNOR APARATE ȘI RELEE 
în așa fel incit să realizeze consumuri de energie reduse la 
jumătate, colectivul întreprinderii „Electromagnetica" din 
București a realizat, în perioada 1 ianuarie — 15 noiembrie 
o economie de combustibili și de energie care ar putea să 
acopere, aproape integral, consumul întreprinderii pînă la 
sfirșitul anului. Pe baza măsurilor întreprinse, se estimează 
că .în 1974 se vor econopi.iși L905 tone combustibil conven
țional și peste 4 milioane kWh.

• ÎN SCHELELE DE EXTRACȚIE ȘI ÎN UNITĂȚILE DE 
FORAJ ALE COMBINATULUI PETROLULUI DIN TG. JIU 
AU FOST ADOPTATE MASURI COMPLEXE îndreptate în 
direcția diminuării consumului de energie electrică. Astfel, 
în parcurile de extracție și al sondelor • care funcționează 
prin pompaj, s-au montat instalații și dispozitive speciale 
care asigură creșterea factorului de putere. Pe de altă parte, 
brigăzile de sondori se străduiesc să reducă timpul nepro
ductiv și să prevină mersul instalațiilor în gol. în acest fel, 
Combinatul petrolului din Tg. Jiu a economisit o cantitate 
de energie electrică cu ajutorul căreia s-ar putea fora 
11 000 metri liniari.

• DATORITĂ APLICĂRII UNUI LARG PROGRAM DE 
MASURI VIZÎND REDUCEREA CONSUMURILOR DE 
COMBUSTIBIL ȘI ENERGIE ELECTRICĂ, în unitățile 
Combinatului petrochimic din Pitești, au fost economisite, 
numai în perioada ce s-a scurs din acest an, aproape 52 000 
tone combustibil convențional și peste 2 400 000 kWh. Pe baza 
studiilor întreprinse în continuare, în vederea descoperirii 
unor noi posibilități, programul de măsuri va fi,lărgit,

NIȘTE GROPI 
PLINE OCHI 
CU BENZINĂ
și niște edili care 

ar trebui să le vadă!
A afirma, de pildă, că 

echipa de cîțiva lucrători 
care sapă nu prea de multă 
vreme în urmă, dar de des
tul de multă vreme la ca
nalul din strada Vasile Alec- 
sandri din Iași, este unul 
dintre colectivele care în a- 
cest an a provocat o mare 
risipă de benzină, poate pă
rea, în orice caz, ciudat. Ei 
nu lucrează la o instalație de 
carburanți și nici nu-i folo
sesc. Trebuia să îngroape 
pur și simplu niște conducte 
pentru apă, folosind-u-se doar 
de lopată și tîmăcop. Și to
tuși, din vina lor sau mai 
bine zis, din vina acelora 
care au condus aceste lu
crări, destul de puțin impor
tante ca volum, s-au risipit 
în acest an 17 460 litri de 
benzină. Este cantitatea cal
culată numai pentru autobu
zele I.T.C.I. care uzau de a- 
cest traseu și care, datorită 
șanțului la care s-a lucrat 
mai bine de un an și jumă
tate, au trebuit să facă un 
oool care necesită în plus 
volumul de benzină amintit. 
Volum care abia ar încape 
în șanțul cu pricina și care 
datorită prelungirii exagera
te a lucrărilor în acest punct 
se scurg pe aici pe apa sîm- 
betei. Conducătorii auto cu 
care am stat de vorbă, vreo 
30 la număr, afirmau de alt
fel între altele că lașul din 
cauza unor asemenea lucrări 
tărăgănate nejustificat la in
finit, ca și din cauza tra
seelor atît de întortocheate 
din incinta sa, care sînt fi
xate parcă după structura 
labirintului, obligă în ultimă 
instanță la un consum de 
combustibil aproape incalcu
labil ca voluim și categoric 
nejustificat. Strada Elena 
Doamna de pildă, pe care se 
lucrează de ani de zile, a 
obligat mașinile aceleiași 
I.T.C.I. care aveau un traseu 
pe aici, la un consum în plus 
de 194 tone anual. Pare din 
nou ciudat, dar calculul este 
de fapt simplu și lămuritor. 
Din cauza devierii traseului, 
mașinile I.T.C.I. care treceau 
pe aici sînt obligate să par
curgă 1 200 de km. zilnic (60 
km pe vehicul) consumînd în 
plus 540 litri de benzină. A- 
semenea trasee create ar

tificial, care depășesc de 
multe ori distanța Iași — 
Paris, sînt de altfel, sufi
cient de multe în munici
piul Iași deși de aproape 
un deceniu se vorbește des
pre sistematizarea și despre 
creșterea ritmului de lucru 
la reparațiile stradale. Tra
seul de tramvai, liniile 1, 2, 
care se joacă parcă de-a 
vați-ascunselea prin Tîrgul 
Cucului pentru a te duce de 
la Palatul Culturii în Piața 
Uniriii», într-un timp mai 
mare decît ajungi pe jos, se 
înțelege cu cheltuieli de e- 
nergie însemnate, este poate 
exemplul cel mai vizibil, dar 
nu singurul. Și dacă numai 
în cazul mașinilor I.T.C.I. 
puține la număr și numai în 
calculul făcut pentru cele 
două artere de circulație nu 
cele mai însemnate din Iași, 
se ajunge la cantități atît de 
mari, fără îndoială că întreg 
orașul din motive cum au 
fost cele citate, cere mașini
lor pentru a trece prin el, 
cantități de-a dreptul fabu
loase de benzină. Labirintul 
său este necruțător și scump. 
Pasajul de nivel care să facă 
legătura cu Tătărașul. de a- 
tîta vreme proiectat și aștep
tat de toată lumea, nu se 
face pentru că ar cere, chi
purile, investiții de aproape 
24 milioane lei. Benzina con
sumată însă pentru a călă
tori din Iași spre Tătărași 
prin adîncul văii și a înfrun
ta deci cele două, pante im
pune aici aceleiași întreprin
deri de transporturi comu
nale din Iași cheltuieli su
plimentare de 34 milioane lei 
anual. Adică 17 tone benzină 
ori 2 000 lei tona. Am luat 
numai trei exemple pe care 
tovarășul Ilișescu, inginerul 
șef al I.T.C.I. le-a extras cu 
amărăciune din confruntă
rile, care durează de ani de 
zile, cu realitatea lașului, din 
eforturile acestei întreprin
deri pentru realizarea unor 
economii de carburanți, sol
date ce-i drept, numai în 
acest an cu rezultate sufi
cient de remarcabile : 111 
tone carburanți, 26 tone lu- 
brefianti, 75 tone combustibil 
convențional.

ION CHIRIAC

r
MICROCOOPERATIVA AGRICOLĂ ȘCOLARĂ

0 FORMĂ DE ACTIVITATE 
CE TREBUIE SPRIJINITĂ

Pe cooperatorii purtători ai 
cravatei roșii sau ai carne
tului de utecist din comuna 
Bogata, județul Mureș, i-am 
intîlnit în partea de hotar nu
mită Sighet, unde gospodăresc 
trei hectare cultivate cu sfe
clă de zahăr și două hectare de 
porumb. După ce au strîns și 
depozitat recolta lucrau la 
eliberarea de coceni a terenului.

— Știu că alți colegi de ai 
noștri au încheiat deja socote
lile cu ogorul, încerca să se 
dezvinovățească pentru faptul 
că la sfirșitul lui octombrie i-am 
întîlnit în cîmp, elevul' loan 
Mișca, „inginerul șef" al micro
cooperativei. Datorită ploilor din 
primăvară, semănatul a întîrzi- 
at — în consecință și coace^ 
rea. Ne bucurăm însă că pro
ducția este bună. Planul de 
3 500 kg la hectar l-am depă
șit cu 1 000 kg. Vreau să subli
niez că după ce am recoltat su
prafața noastră de sfeclă fie 
zahăr nu am stat degeaba. Am 
ajutat unitatea, care ne pa
tronează C.A.P.-ul, în legumi
cultura recoltînd 5 hectare de 
ardei. Și ea ne ajută cu îngră
șăminte, cu mijloace mecanice 
la arat și semănat, la transport. 
Și în anul acesta și în anul 
trecut producțiile noastre au 
depășit cu mult media produc
țiilor obținute de către C.A.P. 
atît la porumb cît și la sfecla 
de zahăr. Știm și de ce. Noi 
am executat cu o prașilă sau 
chiar două mai mult decît 
au executat părinții pe loturile 
încredințate, conform angaja
mentelor de acord global. Re
zultate bune au obținut pe lo
turile lor și „micro“-cooperato- 
rii din Miercurea Nirajului, 
Ogra, Boiu, Zaul de Cîmpie, 
Sărmaș, Balda Săulia și multe 
altele.

un început bun, năpădit 
DE BURUIENILE INDIFERENȚEI

La Bandul de Cîmpie, preșe
dintele microcooperativei a- 
gricole este total nemulțumit 
de felul cum se realizează a-; 
ceastă colaborare cu C.A.P. Și 
are dreptate.

— în anul trecut, ne relatea
ză el, am obținut peste 5 000 kg 
porumb la hectar, peste 30 000 
kg sfelă de zahăr la hectar și 
am avut o parcelă semănată cu 
sorg, a cărei producție am pre
lucrat-o noi în cadrul atelieru
lui. Am confecționat pentru 
școală și internat 150 de mă
turi, iar 450 le-am valorificat 
prin cooperativa de consum.

— De c6 nu vă puteți lăuda 
și cu rezultatele acestui an ?

— Cu munca, cu felul în care 
noi am executat toate lucrările 
la timp, ne putem lăuda. Dar 
nu și cu rezultatele. Cele 5 hec
tare ale noastre le-am semănat 
cu sfeclă de zahăr două, cu po
rumb două, cu tutun 0,5 hectare 
și cu lucernă 0,5 hectare. Mențio
nez. că avem și sector zooteh
nic — o vacă și 14 porci. Pe 
lingă faptul că unitatea care ne 
patronează nu ne-a asigurat în- 
grășămintele necesare fertiliză
rii, pentru cultura porumbului 
ni s-a dat una dintre cele mai 
neproductive suprafețe. Fiind 
lîngă o parcelă cu porumb pen
tru siloz a cooperativei, cînd 
s-a însilozat porumbul de pe 
parcela respectivă s-a însilo
zat și porumbul nostru. Sfecla 
de zahăr, deși noi am fost 
primii care am terminat re
coltatul, încă și astăzi este pe 
cîmp, deoarece în ciuda insis
tențelor noastre, nu primim mij
loace de transport.

La lucernă și tutun am obți
nut rezultate bune. La tutun mai 
ales, ceea ce au vrut să în
groape în pămînt, după prima 
brumă, cooperatorii mari, am 
recoltat noi, realizînd 1 800 sfori 

pe care urmează să le valorifi
căm. Un alt aspect al refuzu
lui la colaborare cu noi este 
faptul că încă de la început, 
cînd s-au copt strugurii, ne-am 
oferit să-i ajutăm la recoltat. 
Scontind pe timpul favorabil, 
care probabil credeau că va 
ține o veșnicie, n-au acceptat 
ajutorul nostru decît in parte. 
Cînd au văzut că octombrie e 
pe sfîrșite și că mare parte din 
struguri s-au mucegăit, iar via 
a fost recoltată abia la jumă
tate din suprafața de 28 hecta
re, ne-au chemat. I-am ajutat, 
dar cine va plăti pierderile care 
sînt destul de mari ?

UN EXEMPLU CARE SE CERE 
URMAT

Activitatea de producție a 
microcooperativei agricole „Va
lea Mureșului" din Gornești 
se împletește cu cea de cerce
tare. Interesul pentru practica
rea unei agriculturi cu ade
vărat moderne a reieșit din 
discuțiile participanților la re
centa adunare a microcoopera- 
torilor la care am fost martor. 
Rezultatele obținute, 11190 kg 
porumb la hectar, 35 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar, le-au 
oferit destule motive de mulțu
mire dar și de opțiune pentru 
mai mult.

— Ce-i drept, activitatea 
noastră de cercetare s-a în
dreptat in anul acesta de la 
început spre cultura cartofului, 
ne informa eleva Anna Vajda, 
președintele microcooperativei. 
în colaborare cu Centrul de se
mințe legume-fructe din Tg. 
Mureș am cultivat pe parcele 
mici 14 soiuri de cartofi. Cele 
mai bune producții le-am ob
ținut la soiurile RSSY 43 153 kg. 
la ha, Ostara 38 120 kg la ha, 
Brașovean 32 860 kg la ha și 
Măgura Sirtema 31 000 kg la 1 ha. 
Așa că unitatea care ne patro
nează va ști mai bine ce so

(Urmare din pag. I)
iuri să aleagă pentru producție 
in anul viitor.

Structura organizatorică a 
microcooperativei corespunde 
structurii organizatorice a uni
tății care o patronează. Iar 
brigadierii, șefii de echipe sînt 
pionieri și uteciști cu funcții 
de răspundere în cadrul orga
nizațiilor de tineret. Responsa
bilitățile lor politice sînt dubla
te de cele ale conducerii activi
tăților practice.

Concluzia care se desprinde la 
sfirșitul anchetei noastre este 
aceea că acolo unde C.A.P.-uri- 
le au înțeles semnificația so
cială a microunităților, acor- 
dîndu-le ajutor material și de 
specialitate, unde comandamen
tele organizațiilor de pionieri 
analizează periodic modul 
în care pionierii cooperatori își 
îndeplinesc obligațiile, rezul
tatele sînt bune nu numai din 
punct de vedere al producțiilor 
ci și al educației.

Pe de altă parte, în timp ce 
organizațiile din zona de șes 
realizează în cadrul microcoo- 
perativelor de producție ade
vărate școli ale muncii, sura
tele lor din zona de deal, apro- 
bînd activitatea acestora, nu 
întreprind nimic pentru a folo
si experiența bună în scopul 
perfecționării activității de e- 
ducație desfășurată de ele. 
N-ar fi înțelept ca în funcție 
de specificul reliefului să cre
eze ferme școlare pentru creș
terea animalelor mici, albine
lor, ciupercării, pepiniere, fer
me pomiviticole ?

MIRCEA BORDA

Prof. Gheorghe Popescu, di
rectorul școlii : „Totul a por
nit in toamna lui 1971. în con
cordanță cu dezideratele puse 
în fața invățămîntului și in 
deplin consens cu opinia ele
vilor am hotărît înființarea u- 
nei microcooperative agricole 
de producție. Din partea C.A.P.- 
ului am primit o jumătate de 
hectar teren arabil. Profesorul 
Miron Iliescu, în prezent direc
torul Casei pionierilor, a pro
pus profilarea unității pe zoo
tehnie ; precizez aceasta, pen
tru că tot ceea ce veți vedea se 
datorește în mare măsură pa
siunii acestui tînăr dascăl".

Asa a debutat cea mai concre
tă formă de educație în spiri
tul muncii la școala din Topo- 
loveni. Microcooperativa are 
statutul și atribuțiile unei u- 
nități de profil mare. Există, 
astfel, un consiliu de conducere, 
cu președinte (Vasile Vasiliu cl. 
a VTII-a), doi vicepreședinți 
(Ion Țîru și Florina Vasile), 
zece membri, o comisie de re
vizie, inginer șef (Ion Țîru), 
contabil șef (Maria Achim) — 
o „echipă" de conducere cores
punzătoare la cei 405 elevi- 
cooperatori ai școlii. în princi
pal, trei ferme fac obiectul ac
tivității : de cîmp, legumicolă 
și zootehnică. în cadrul lor — 
echipe desemnînd fiecare cla
să în parte. Cadrele de condu
cere, ca și principalii lucrători 
făcînd parte din clasele mari, 
sînt în același timp uteciști. 
pildă la învățătură și muncă 
pentru ceilalți colegi. De fiecare 
compartiment răspunde un ca
dru didactic de specialitate, în-

Căprioarele au devenit repede 
prietenele elevilor-cooperatori. 
Prietenia nu s-a dezmințit nicio
dată In cei doi ani de colaborare, 
(foto 1) „Da, sîntem mici, abia 
într-a V-a, dar nici albinele nu 
sînt... mai mari. Ne înțelegem de 
minune", (foto 2) ,,E drept, mun
cim și acasă, dar aici satisfacția 
este mai mare" — țin să precizeze 
elevele-zootehniste. (foto 3). Micii 
tîmplari au primit o comandă 
importantă : confecționarea de 
băncuțe necesare copiilor la gră
diniță. (foto 4).

Fotografii de GH. CUCU

------------------------------------------------------------- 

deobște tînăr. Astăzi, la doi ani 
de la înființare, „luînd pulsul" 
acestei originale și valoroase 
inițiative, faptele vorbesc lim
pede despre eficiența sa. Dar să 
dăm, în continuare, cuvîntul au
torilor :

Stoica Ion, ci. a Vl-a, șeful 
fermei de cîmp : „Deși nu avem 
prea mult teren, ne străduim 
să-l gospodărim cît mai. chib
zuit. Am cultivat porumb, 
sfeclă, morcovi, lucernă — 
hrană de bază pentru secto
rul zootehnic. Și n-am muncit 
doar pentru a munci. Cîmpul 
a fost și lotul nostru experi
mental pentru lecțiile de agri
cultură. Astăzi, toți elevii știm 

UN ATELIER
pe viu cum și cînd se seamă
nă griul, cite lucrări de întreți
nere sînt necesare porumbului, 
sfeclei, celorlaltor plante. Dacă 
nu mă credeți, întrebați-i pe 
colegii mei Udrea Gabriel, 
Pompiliu Bănică, Achim Maria, 
Sandu Liviu, Gheorghe și Ni- 
colae Anton...-.

Toți cei enumerați de șeful 
fermei, prezenți la discuție, con
firmă înclinînd din cap, se în
trec care mai de care în a po
vesti întîmplări adevărate din 
adevărata lor muncă.

Daniel Nițu, ci. a VIII-a, șe
ful fermei zootehnice : „Evi
dent, noi n-avem cum să creș
tem animale mari : vaci, cai 
sau oi. N-avem spațiu și nici 
posibilități de întreținere. Dar 
și la această fermă didactică,

munca noastră cunoaște a- 
ceeași rigurozitate, același pro
gram bazat pe știință. Mai bi
ne, însă, poftiți și-o vizitați".

Vizităm. O construcție soli
dă, din'beton, cu grilaje și sîr- 
mă, evaluată pe puțin la 50 000 
lei. în „apartamente" confor
tabile fac casă bună : 12 nu
trii, 20 de iepuri de casă și u- 
nul de cimp, patru găini pitice, 
două perechi de fazani, 100 de 
porumbei Maria Stuart, gu
șați, coadă de rîndunică, jucă
tori (elevii constituiți în acest 
cerc sînt afiliați la Asociația 
națională a columbofililor), o 
pereche de căprioare. Miini 
harnice robotesc zilnic în ju

rul acestei adevărate menaje
rii. Reținem aici, însă, și punc
tul de vedere al tinerei profe
soare de biologie, Elena Mosoia : 
„Ferma ne este de mare ajutor 
Ia lecțiile practice. Altfel de
prind cunoștințele elevii atunci 
cînd noțiunile teoretice sînt 
completate cu disecții pe dife
rite animale. Aș susține că la 
noi în scoală biologia a devenit 
o pasiune. în curînd, fiecare 
elev va avea trusa lui perso
nală de disecție".

Daniel Nițu, secretarul orga
nizației U.T.C., ne declara : 
„Sîntem deocamdată 50 de 
uteciști. Avem însă perspective 
ca numărul nostru să crească 
la 100. Toți acești 0 sută, pe 
lingă rezultate bune la învăță
tură, ținem să dăm o pildă și 

în ceea ce privește lecția prac
tică a muncii, a disciplinei mun
citorești".

...în Școala generală de 10 
ani din Topoloveni există și 
alte îndeletniciri practice : un 
cerc de gospodărie și menaj 
pentru fete, tot pentru ele, 
cercul de cusături naționale ; a- 
nual, 12 000 lei revin școlii din 
iile, fețele de mese și perdelele 
lucrate de eleve pentru comer
țul intern și export. Un ate
lier de lăcătușerie și tîmplă
rie incită priceperea și inventi
vitatea băieților. Cei dintr-a 
V-a (îndrumați de învățătorul 
Dumitru Mănac, secretarul or
ganizației de partid din. școală) 
se ocupă cu stupăritul. în pers
pectivă, se discută despre a- 
menajărea unor sere. Am insis
tat, însă, asupra microcoopera
tivei agricole de producție, din
colo de rezultatele frumoase ob
ținute. pentru că pe de o parte 
ea antrenează întreaga masă 
de elevi, iar pe de altă parte, 
elevii deprind aici dragostea și 
respectul față de natură, spi
ritul gospodăresc, se inițiază în 
tehnologia muncii sătești.

Așa stînd lucrurile, ne-a 
fost lesne să înțelegem de ce 
— după cum afirma Vasile 
Grecu, inginerul șef al C.A.P. — 
la Topoloveni, deși oraș, nu se 
duce lipsă de forță de muncă în 
cooperativa agricolă. Mulți din 
cei ce descifrează astăzi marea 
carte a muncii în microcoope
rativa școlară vor fi mîine lu
crători și specialiști de nădejde 
pe întinsele ogoare ale C.A.P.- 
ului, ale țării.
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pro- 
dum-

care

In istoria concepțiilor ate
iste. critica religiei a fost 
întotdeauna asociată cu 

efortul de înțelegere rațională 
a modului de apariție în con
știința omului a ideilor, repre
zentărilor și imaginilor mistice. 
Originea și esența teologiei a 
constituit, de altfel, problema 
cheie a confruntărilor dintre 
ateiști și fideiști pentru că nu
mai prin elucidarea adevărului 
ei devine posibilă lămurirea 
„misterului** cu care aceștia din 
urmă au încercat să invăluias- 
că eșafodajul ideologic 
păvăduit în numele lui 
nezeu. împotriva celor 
cultivă ideea că religia este un 
sentiment „înnăscut**, tot atît 
de durabil pe cit este viața omu
lui, „veșnică** pe motiv că i-a 
fost „revelată" omului de către 
divinitate odată cu actul de 
„creație** a universului, ateiș
tii au dezvăluit caracterul na
tural, omenesc al apariției re
ligiei.

încă din antichitate, opoziția 
față de interpretarea religioasă 
a existenței omului și lumii 
s-a bazat pe convingerea că 
zeii n-au nici un amestec în 
viața pământenilor, că, de fapt, 
ei sînt rodul fanteziei acestora. 
Teama de forțele oarbe ale na
turii. necunoașterea mediului 
înconjurător, au fost din anti
chitate și pînă în epoca mo
dernă principalele argumente 
menite să limpezească originea 
religiei, cauzele apariției ei. în 
virtutea lor s-a crezut că misti
cismul. superstițiile pot fi con
tracarate exclusiv prin „ilumi
nare**, adică prin dezvoltarea 
științei și culturii care să-1 pu
nă pe om în situația de a-și 
aprofunda și lărgi cunoștințele 
despre sine și despre lumea în 
care trăiește.

Deși nu ■ lipsite de temei, a- 
eeste păreri nu au avut darul 
să ofere o explicație științifică, 
deplină a originii și esenței 
teologiei. Ele nu au reușit să 
descopere fundamentele obiec
tive care au generat fenomenul 
religios. Frica, ignoranța, ima
ginația. factorii prin care omul 
ar fî creat zeii, sînt de natu
ră subiectivă, țin de conștiință 
si. deci, la rindul lor, au nevoie 
de explicație. De aceea, non- 
eentiile ateiste premarxiste ne 
aoar unilaterale, simpliste, iar 
soluția propusă. iluminarea, 
deși valabilă int.r-o anumită 
măsură, nu poate rezolva sin
gură și definitiv necesitatea eli
minării ideilor religioase din 
mintea oamenilor.

Marxismul s-a dovedit unica 
teorie capabilă să formuleze 
adevărul integral, științific, 
despre originea și esența cre
dinței in dumnezei. Afirmind. 
în^ spiritul materialismului is
toric. că religia este o formă a 
conștiinței sociale, marxismul 
concluzionează că ea nu poate 
fi autonorhă, de sine stătătoare, 
cum a fost considerată in ateis
mul care l-a precedat. Dimpo
trivă. este determinată de exis
tența reală, materială a oame
nilor pe care o reflectă într-un 
mod anume, specific. Tocmai 
în această perspectivă trebu
iesc căutate și pot fi evidenția
te rădăcinile apariției ei. Aceas
ta presupune luarea în consi
derație a rolului factorilor so
ciali în condiționarea obiectivă 
a fenomenului și totodată în 
combaterea lui eficientă. Potri
vit acestor principii metodolo
gice generale marxismul de
monstrează că apariția religiei 
este legată de împrejurări con- 
cret-istorice și, în consecință, 
dispariția ei nu poate surveni 
decit tot în niște condiții isto
rice date. Așadar, din unghiul 
de vedere al învățăturii mar
xiste. caracteristicile funda
mentale ale explicației științi
fice a fenomenului religios con
stă în afirmarea caracterului 
Istoric, material și social al ori
ginii și esenței acestuia.

Ce este religia ? Ca 
puns la această întrebare 
Engels precizează în lu

crarea sa „Anti-DUhring" 
....  Orice religie nu este altce 
va decit oglindirea fantastică 
In mințile oamenilor a forțelor 
exterioare care domină viața 
lor de toate zilele, o oglindire 
in care forțele pămînteșfi iau 
forma unor forțe suprapămin- 

Iată, deci, elementele de
finitor ale esenței ideilor, re
prezentărilor și imaginilor mis
tice : dominația omului și re
flectarea fantastică a acestei 
dominații. Ele se împletesc una 
cu alta atestînd natura obiecti
vă și subiectivă a cauzelor care 
au generat religia.

In comuna primitivă, epoca 
istorică de apariție a religiei, 
dominația ființei umane rezultă 
din slaba dezvoltare a relații
lor de producție, din experien
ța practică restrinsă a omului, 
ceea ce a avut drept consecințe 
inevitabile nivelul scăzut al 
relațiilor interumane și orizon
tul restrins de cunoștințe pe 
care omul le avea despre lume 
și despre sine. Aceștia sînt pi’in- 
cipalii factori obiectivi care au 
determinat, în primul rînd, sta
rea de dependență a omului față 
de forțele exterioare, naturale 
și sociale, care, neînțelese și ne- 
stăpînite, îl copleșesc și-i apar 
misterioase, dintr-o lume străi
nă lui și ostilă.

Ca formă a conștiinței socia
le, deci ca modalitate de re
flectare a lumii in mintea omu
lui, religia nu este un derivat 
nemijlocit al stării materiale 
precare și limitate a omului co
munei primitive. Prin ea însăși, 
existența practică, indiferent cît 
de dificilă ar fi fost, nu genera 
reprezentările religioase dacă 
nu s-ar fi coroborat cu o serie 
de factori subiectivi specifici 
constituției psihice și emoțio
nale a omului. Este elocvent în 
acest sens faptul că cercetările 
întreprinse asupra epocilor 
străvechi de civilizație umană 
arată că o lungă perioadă omul 
nu a cunoscut religia, deși e- 
xistența lui materială nu a mar
cat mutații radicale. Dintre fac
torii subiectivi care au condițio; 
nat apariția religiei cel dinții 
se referă la natura procesului 
cunoașterii. Inițial omul repro
ducea realitatea prin imagini 
concrete. în această etapă nu 
avea nici o reprezentare religi
oasă. Mai tîrziu. însă, ca urmare 
a dezvoltării capacității lui de 
gîndire, ajunge să elaboreze 
noțiuni abstracte. După cum se 
știe acestea se rup de obiectele 
materiale pe care le reflectă, 
fiutonomizîndu-se. De-abia a- 
a :um pot apărea imaginile re- 
I rioase, dar este vorba numai 
de o posibilitate care se va ma

terializa prin exercitarea de 
către om a unei aptitudini care 
constă în înclinația spre perso
nificare a unor însușiri ale lu
crurilor și fenomenelor din me
diul ambiant. „Această ten
dință de personificare a creat 
pretutindeni zei** — spune En
gels. Funcția asociativă a psi
hicului uman a jucat, de ase
menea. un mare rol în apariția 
religiei. In comuna primitivă, 
gîndirea omului fiind slab dez
voltată se folosea mai ales de 
procedeul analogiilor. Utilizate 
fără discernămintul necesar, 
acestea l-au împins pe om spre
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eroarea religioasă. Iată un e- 
xemplu des invocat în această 
privință : la vechile popoare a- 
semănarea ochiului omenesc cu 
soarele a condus la superstiția 
că soarele este 
dumnezeu**. Și 
lui emoțională 
buit la .
Sentimentele firești de frică și 
groază, de spaimă, exprimate 
într-o lume necunoscută și agre
sivă, l-au făcut pe primitiv să 
le exacerbeze și să le transfor
me în obiecte dc adorație mis
tică. Și-a populat astfel min
tea cu imagini ireale, care se 
găseau în corespondență cu ce.ea 
ce simțea și trăia în viața lui 
cotidiană.

După cum se vede nu există 
nici un mister în apariția teo
logiei. Nu este nici „revelată", 
nici „înnăscută**. Cauzele origi
nii ei se găsesc în relațiile din
tre om și natură, dintre oameni 
In procesul activității lor practi
ce așa cum se desfășurau ele 
în împrejurările specifice co
munei primitive. Rădăcinile fe
nomenului sînt, deci. în egală 
măsură, obiective și subiective, 

„ochiul lui. 
capacitatea 
a contri- 

apariția religiei.
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neri cazați la „Decebal** dispun 
de un spațios dub în. care se 

'.desfășoară o sumedenie de acti
vități care de oare mai educa
tive și mai atractive. Intr-ade
văr, un club cu aproape 100 de 
locuri, cU televizor și estradă 
pentru spectacole. In sala pus
tie, o fată : solistă în formația 
Trustului.

— Am fost chemată împreună 
cu orchestra pentru a susține un 
concert, după consumarea unei 
conferințe. A trecut deja ora 
dar încă n-am văzut picior de 
conferențiat sau de spectator.

Coborîm în citeva camere. 
Dezordonate, murdare, neaerisi
te, cu mobilierul suferind. în
trebăm de conferința și de con
certul din dub, de existența 
vreunui concurs privind gospo
dărirea și înfrumusețarea cămi
nului, a fiecărei camere. Răs
punsuri negative pe toată linia. 
De altfel, realitatea făcea corp 
comun și așteptat cu răspunsu
rile.

Am coborît în stația de am
plificare a căminului. Un băiat 
somnoros, Nicolae Dănilă, cînd 
află cine sîntem (sint însoțit de 
Constantin Rotaru, secretar cu 
probleme de propagandă la co
mitetul municipal U.T.C.), dă 
drumul stației, trage niște hîr- 
tii la îndemînă, apoi le ascunde 
sub un maldăr de instrumente 

sociale și gnoseologice. Sint pur 
omenești.

Dacă am rămîne însă numai 
la menționarea cauzelor 
inițiale ale apariției reli

giei ar apărea de neînțeles men
ținerea și extinderea ei în con
știința oamenilor din moment 
ce, de-a lungul epocilor istorice 
care ne despart de comuna pri
mitivă, condiția materială a 
omului s-a dezvoltat foarte 
mult, bagajul său de cunoștin
țe este infinit mai bogat, iar 
posibilitățile de stăpînire a for
țelor naturii de asemenea. Cu 

toate aceste schimbări funda
mentale, religia a rămas. De 
ce ? în acest caz trebuie să ne 
referim la funcția social-ideolo- 
gică ce i-a fost atribuită religi
ei o dată cu apariția claselor, 
a exploatării. Acest lucru a lăr
git și întărit bazele sociale ale 
apariției religiei care a devenit 
unul dintre instrumentele de 
dominație a maselor de către 
forțele exploatatoare.

Chiar de la început religia a 
jucat în viața oamenilor un rol 
negativ. Proiectînd gîndurile și 
aspirațiile acestora dincolo de 
lumea reală, într-un univers 
iluzoriu, teologia s-a constituit 
ca o barieră în calea promovării 
progresului uman. Odată cu re
structurarea societății în cla
se antagoniste ea a căpătat <xn 
caracter eminamente retrograd 
și reacționar, asumîndu-și sar
cina sacralizării puterii exploa
tatorilor cu ale căror interese e- 
conomice, sociale și politice j-a 
identificat. Nu este întîmplă- 
tor că religia a devenit parte 
integrantă a ideologiei claselor 
dominante din sclavagism, feu
dalism și capitalism, iar institu
țiile religioase au ocupat întot
deauna o poziție socială privile- 

MU

muzicale plme de praf și grav 
avariate.

— Program eduoativ la stația 
de amplificare ? se miră tînă- 
rul. Păi, muzică, seara. Și, cînd 
aste exclus cineva din cămin îl 
dăm la stație, ca să se știe.

în afară de muzică — cînd 
și cînd — un sistem de ampli
ficare care însumează mai bine 
de 40 000 lei ține o tristă evi

SA SE ȘTIE DE COMITETUL DE CĂMIN!
dență : a celor excluși pentru 
diverse abateri, care nu sînt 
nici puține, nici mărunte : be
ții. scandaluri, distrugeri de bu
nuri, introducere de persoane 
străine în cămin. Altceva nimic. 
Nici Nicolae Dănilă nu știe ce
va de vreo conferință sau con
cert în club.

— Dacă eram informat, dă
deam drumul la amplificare în 
club, nu ?

Hîrtiile ascunse în panică sub 
instrumente sînt un program al 
stației mai vechi de un an, in
strumentele, de deasupra, au 
fost odată mîndria formației 
muzicale a căminului, iar tînă- 
rul descumpănit din fața noastră 
se află din greșeală la stație, de 
aproape un an de zile. Gestiu
nea este in primire la acel Spin- 

giată ca recompensă a servicii
lor apologetice făcute. „Cine se 
împotrivește stăpînirii, se îm
potrivește rinduielii lui dumne
zeu" — este un laitmotiv în- 
tilnit în preceptele promulgate 
de toate religiile, din totodeau- 
na. Aliindu-se cu aparatul de 
stat exploatator, adeseori exer- 
citînd direct puterea politică, bi
serica a condamnat lupta ma
selor populare de eliberare so
cială, a pedepsit toate elemen
tele progresiste. Să ne amintim 
numai de inchiziția medievală 
și este de ajuns să ne dăm sea
ma de ceea ce au însemnat bi
serica si religia în istoria ome
nirii. Regii și împărații lumii 
au devenit sfinți, rugăciunea în
locuiește lupta, mila ține loc 
dreptului, lumea de apoi tinde 
să acopere lumea reală, pămin- 
tească. Intr-un cuvînt. în pre- 

• ceptele și normele religiei, in 
practica bisericii și clerului, a- 
devărul devine minciună, iar re
ligia ceea ce a fost permanent : 
„opiu pentru popor“ și umbră 
pentru bogați. Acesta este mo
tivul esențial care a făcut ca 
ea să dureze peste secole, domi- 
nînd viața reală a oamenilor cu 
amenințarea ori compensarea 
vieții de dincolo, iadul sau raiul, 
dar voind mereu anihilarea pro
testului maselor, mascarea con
tradicțiilor societății exploata
toare.

Cauzele și funcțiile emina
mente sociale ale religiei 
denotă caracterul său ex

clusiv istoric. Privind lucrurile 
din unghiul de vedere dialectic 
apariția ideilor și reprezentări
lor religioase pe o anumită 
treaptă de dezvoltare a societă
ții este legată de dispariția lor 
tot în condiții social-concrete. 
Orînduirea socialistă, odată cu 
desființarea exploatării, cu așe
zarea relațiilor dintre oameni 
pe principiile colaborării și a- 
jutorului reciproc, creează baze
le obiective ale eradicării con
științei umane de dominația ne
fastă a religiei. Construcția o- 
mului de tip nou, imperativ al 
revoluției generale a societății, 
presupune cu necesitate laiciza
rea gîndirii și simțămintelor o- 
mului, educarea lui în spiritul 
concepției ateiste despre lume 
și viață. Acum, teama, frica, ig
noranța nu mai au nici o cau
ză reală. Dar. așa cum religia a 
apărut istoricește nu ca o con
secință nemijlocită a stării ma
teriale a omului, nici dispariția 
ei nu este posibilă fără o pro
fundă modelare a subiectivității 
umane. Desigur, garanția acestei 
modelări o conferă certitudinea 
condiției practice a omului so
cietății socialiste, convingerea 
că fericirea sa depinde numai 
de eforturile personale și nu 
de speranța unei „lumi de apoi**. 
Acestei stări de fapt i se adau
gă preocuparea pentru lărgirea 
orizontului de cultură, pentru 
creșterea capacității de înțelege
re științifică a evenimentelor 
lumii înconjurătoare, naturale 
și sociale, care devin instru
mente viabile și eficiente în 
măsură să hotărască eliminarea 
oricăror reprezentări și idei 
teologice.

teciuc pomenit mai sus, care nu 
a mai dat pe aici din aprilie. 
Iar Dănilă, dacă nu știe nu fa
ce. Și ia pentru treaba asta 400 
de lei pe lună indemnizație din 
partea căminului și are cameră 
singur.

— Dumneavoastră afirmați că 
nu se face muncă educativă în 
cămin ; dar cu cine să faci da
că tinerii nu știu ce e viața de 

cămin, îmi reproșa voalat — 
justificîndu-se, pasă-mi-te — 
Gheorghe Pintileasa, vicepre
ședinte al comitetului de cămin 
pe care numai întîmplarea ni 
l-a scos în cale. Nu știți cum 
sînt constructorii, toată ziua 
muncesc și, seara, abia așteaptă 
să se trîntească în pat.

Deci așa sînt constructorii ! 
încercam senzația că nu mai 
trebuie să mergem și în altă 
parte pentru a constata aceeași 
stare de lucruri. Dar. pentru că 
doream să ne dovedim încă o 
dată că părerea mea despre con
structori trebuie să fie alta, am 
parcurs cele cîteva sute de me
tri care despart căminul „De- 
cebal** de căminele Trustului de 
construcții industriale.

Tinerii de aici — peste 400 —

Ttrzie toamnă 
bucureșteană pe 
lacul Herăstrău

De obicei, apariția lor stîrneș- 
te zîmbetele trecătorilor. Pînă la 
urmă curioșii își văd însă de 
treburi, convinși fiind că oamenii 
aceștia cu aparate stranii la ochi 
au ieșit în stradă numai ca să-și 
piardă, tntr-un mod mai inte
resant, timpul liber. ■

Din păcate impresia nu este 
numai a „spectatorilor" ci și a 
„actorilor" — adică a cineamato
rilor — care ei înșiși nu prea sînt 
convinși că munca lor înseamnă 
mai mult deoît satisfacerea unei 
pasiuni. Ceea ce, la urma urmei, 
este deja foarte mult. Insă discu- 
tînd cu ei, văzîndu-le „filmele" 
ne-am dat seama, că acest 
„foarte mult" poate fi și el de
pășit.

în Valea Jiului se află unele 
din cele mai vechi și prestigioase 
cinecluburi din țară. în ultimii 
ani aici au fost realizate peste 
50 de filme dintre care multe au 
cucerit premii și mențiuni la 
concursurile județene ori la fes
tivalurile naționale.. Aceasta este 
desigur o satisfacție deosebită, 
însă noi vedem că multe din 
aceste producții merită să fie 
răspîndite, cunoscute. Se spune 
că obstacolul principal în răs
pândirea filmelor îl reprezintă 
lipsa unui număr suficient de 
copii (producțiile sînt unicate), 
considerîndu-se că numai cînd 
se va înființa un centru de mul
tiplicare se va putea vorbi de o 
adevărată difuzare a filmelor rea
lizate la cinecluburi. Nu știm în 
ce măsură s-ar justifica din 
punct de vedere economic o 
asemenea inițiativă dar multipli-

HÂTRII ȘCOLAR 19B
Teatrul pentru elevi, reali

zat integral de elevi — text, 
regie, interpretare — este o as
pirație care merită tot integral 
împlinită. Există licee unde 
teatrul amator are practicant! 
pasionați — actori, chiar regi
zori, scenografi 
n-are autori. In lipsă, echipe
le de elevi pun în scenă piese 
fără nici o legătură cu virata, 
cu preocupările lor, sau drama
tizări seci, înțepenite ale profe
sorilor, după materialul didac
tic din programa analitică. Re
zultatul — teatru de maturi 
mimat de adolescenți, specta
cole care nu pot ține treaz 
interesul publicului și nici 
entuziasmul realizatorilor. De 
aceea, teatrele de elevi cu 
succese și cu stabilitate 
sînt cele unde există cercuri 
dramatice în stare să li
vreze „trupei** texte pro
prii. La Liceul „Gh. Lazăr“ din 
București, de pildă, sau la 
„C. Negruzzi** din Iași, în. cî
teva licee din Timișoara, Si
biu, Cluj, actorii-elevi joacă 
aproape totdeauna piese scri
se de dramaturgi-eolegi. In- 
terpreții se bucură că au de 
a face cu dialoguri specifice 
vîrstei și posibilităților pro
prii, scăpînd de înjghebările 
dascălilor, sau chiar ale „con- 
sacraților". Autorii — din ori
ce clasă I — se simt încura
jați, firește, și în plus îndem
nați să se verifice scenic chiar 
de la început. Pentru a-i sti
mula și, eventual, pentru a 
realiza astfel un repertoriu 
propriu, Uniunea Tineretului 
Comunist și Ministerul Edu
cației și învățămîntului au 
lansat anul trecut un con
curs 
levi, 
tineri 
participanții n-au lipsit și iată

dar care

n-au avut club pină zilele tre
cute. Și-au făcut și au gînduri 
mari cu el. Camerele în care 
stau sint primitoare în întreg 
sensul pozitiv al cuvîntului. Cu 
cei care mai au abateri se în
cearcă educarea lor. Pentru că 
există o opinie colectivă. Există 
3 camere de oaspeți în care ti
nerii locatari își serbează în mod 
civilizat diversele momente

semnificative ale vieții. Există 
un concurs între cămine și ca
mere, iar situația este afișată 
săptămînal la gazeta „Construc
torul**. Spicuim din programul 
săptămînal al_ stației de ampli
ficare : '
„Sfatul 
juridic**,

„Bunul gospodar**, 
medicului**, „Carnet 
„Astăzi e ziua ta“ 

(„Cu perdaf cu tot, dacă e 
necesar** — întăresc tinerii), 
„Prietenii noului locatar** ș.a.m.d. 
Vreau să subliniez că aici există 
viață spirituală cu vădite și e- 
ficiente rezultate educative.

Contradictoria situație a ce
lor două cămine vizitate m-a 
pus în încurcătură dar m-a con
vins de un lucru : nici într-o 
parte, nici în cealaltă comitetul 
municipal U.T.C. nu are vreo... 
„vină**. Pentru că nu a făcut

Pentru cine lucrează
cineamatorii ?

oarea celor mai valoroase creații 
ale cineamatorilor — sau măcar a 
celor premiate la diverse festi
valuri — constituie, într-aaevăr, 
o necesitate. Pînă la împlinirea 
acestei ambiții — difuzarea fil
melor în întreaga țară — cine
amatorii s-ar putea declara satis- 
făcuți dacă creațiile lor ar fi 
cunoscute măcar în zona geogra
fică din care fac parte, lucru 
perfect realizabil. Producțiile 
cineclubului din Lupeni sînt 
însă puțin popularizate în alte 
așezări din bazin, la fel cum 
filmele realizate la Petroșani, 
Vulcan, Lonea sau Uricani n-au 
prea ieșit din granițele acestor 
localități, deși tematica lor ar 
prezenta destul interes. După ce 
are loc premiera în fața unui 
oarecare număr de invitați, fil
mul este — de regulă — pus la 
arhivă de unde nu mai este scos 
decit atunci cînd e trimis la 
vreun concurs. E păcat că o 
mare cantitate de muncă și bani 
— un film costă circa 3 000 lei

că recent cîteva dintre, piesele 
premiate au fost puse la dis
poziția teatrului școlar, In co
lecția editată sub egida U.T.C. 
și Consiliul elevilor. Cuprin
sul ei, variat ca arie tematică, 
alătură pieselor de teatru și 
un montaj literar, „Inscripție 
pe columnă", versuri patrio
tice semnate de Paul Balahur, 
elev la Liceul ',C. Negruzzi" 
din Iași. In genul dramatic — 
genul, desigur, cel mai aștep
tat — debutează un elev de la 
același liceu, Mihai Dinu 
Gheorghiu, prezent în colecție 
cu o piesă într-un act, oma
giu adus jertfei tinerilor co
muniști— „Sentința". Ultimele 
zile ale eroului utecist Filimon 
Sîrbu sînt descrise aici 

baza faptelor reale, care pun 
în lumină curajul, demnitatea, 
hotărîrea neclintită a luptăto
rului comunist. Tot din acti
vitatea ilegală se inspiră și 
Cornel Paroșanu, elev la șooa- 
la postliceală de biblioteco
nomie, București, în „N-a fost 
timp pentru dragoste", dra
matizare după două schițe de 
Zahstria Stancu, „Licu Oroș“ 
și „Sarmiza Ciobanu**. Folosind 
bine dialogul preexistent, ca 
și substanța dramatică a în
tâmplărilor povestite, tînărul 
dramaturg a restituit un text 
viu, dinamic, cu un conflict 
bine condus și portrete izbu
tit conturate. Dar piesa cea 
mai originală, ca temă și chiar 
ca realizare este ,.Proces pen
tru o floare** de Geta Mihai, 
piesă situată în realitate, dez
bătută în mediul tînăr. Per
sonajele — Apărarea, Acuza-

nimic ca lucrurile să meargă 
așa sau altcumva. Am să-mi în
tăresc afirmația cu încă un 
argument : tinerii de la căminul 
Fabricii de antibiotice — pe 
care de asemenea l-am vizitat — 
cer de ani de zile să li se redea 
clubul de la subsol care a fost 
transformat în depozit. Chestiu
nea a ajuns pînă la urechea pri
măriei municipale oare a pro
mis rezolvarea acestei situații. 
Moment în care comitetul mu
nicipal U.T.C. s-a declarat mul
țumit : ,,a mai fost rezolvată o 
problemă**. Dar problema nu 
este cîtuși de puțin rezolvată. 
Și comitetul municipal U.T.C. 
nu intervine chiar dacă e con
știent că un primar are mii de 
alte probleme.

Nu, tovarăși, de la Comitetul 
municipal Iași, sarcina dumnea
voastră nu este aceea de a ieși 
bine la o eventuală „inspecție**. 
Pentru tineri trebuie să vă stră- 
duiți să le facilitați îndeplinirea 
unor deziderate justificate, pen
tru ca ei să simtă că organiza
ția este lîngă ei... Iar, dacă ti
nerii din cămine muncitorești 
trăiesc 24 de ore pe zi împreu
nă, ajutați-i să se simtă ca fă- 
cînd parte din colective unite, 
disciplinate, nu străini veniți să 
înnopteze într-o cameră cu șa
se paturi.

Rîndurile de față dovedesc că 
exemplele pozitive vă sînt la 
îndemînă.

— nu capătă o valorificare com
pletă. în fiecare localitate mine
rească din Valea Jiului există un 
așezămînt de cultură care în 
unele zile ale săptămînii stă 
închis. în aceste unități s-ar pu
tea organiza, prin rotații, „gale 
ale filmului de amatori" la care 
să fie prezentate cele mai reușite 
creații ale iubitorilor celei de-a 
șaptea arte. „Cinematecile" au 
devenit destul de bogate pentru 
a permite o selecție riguroasă și 
a susține, timp mai îndelungat, 
acțiunea. Dacă li s-ar oferi o 
asemenea posibilitate, spectatorii 
din Petroșani ar rămîne, fără 
îndoială, la fel de extaziați în 
fața peliculelor „Sens unic" ori 
„Eram copil" ca și cei din Lupeni
— unde acestea au fost turnate
— la fel cum cetățenii Vulcanu
lui, Petrii ei ori Aninoasei ar 
viziona „Poveste vînătorească", 
„Tobogan" ori „Diagramă" — 
creații ale cineclubului din Pe
troșani — cu interesul cu care 
urmăresc unele filme artistice de 
lung metraj...

rea și Judecătorul — repre
zintă idei și convingeri dife
rite despre căile de realizare 
umană ale tînărului. „Proce- 
sul“ este o pledoarie pasiona
tă pentru înalte idealuri, sin
gurele cărora merită într-ade
văr să se dedice cei ce se află 
la începutul vieții. Autoarea, 
inteligentă, sensibilă, dove
dește o certă înclinare pentru 
reflecția profundă și chiar ap
titudini artistice vrednice de 
semnalat. Ca de altfel și altă 
colegă a sa. Anca Visdei, tot 
elevă la Liceul „Gh. Lazăr", 
autoare a unor texte deja ju
cate și prima distinsă la 
concursul la care ne refeream. 
Cu toate acestea, lucrarea ei 
nu figurează în colecție, deși 
valoarea — și premiul — ar 
fi justificat-o, deși a fost pre
luată de tinere echipe de tea
tru : trupa de la Ateneul tine
retului a înscris în repertoriul 
său „La revedere Florentina** 
de Anca Visdei, piesă cu care 
s-a prezentat la recentul festi
val cultural al tinerilor din 
București. Poate că totuși în 
viitorul număr al colecției 
Teatru școlar vom citi acest 
text datorat Ancăi Visdei ca 
și altor elevi talentați din școli 
și licee. Inițiativa este me
ritorie și dacă va fi conti
nuată, urmărind și publicînd 
cele mai izbutite lucrări din 
cenaclurile de literatură dra
matică ale elevilor, teatrul lor 
va avea sigur de cîștigat.'Cu 
o ultimă propunere : colecția 
ar putea fi pe deplin utilă, 
mai ales în liceele din orașe 
lipsite de teatru, dacă textele 
ar fi însoțite de indicații pri
vind montarea. — regie, sce
nografie — indicații date, însă, 
exclusiv de profesioniști.

(LOCURÎ DE ODIHNĂ
Șl TRATAMENT

- pentru lunile noiembrie și decembrie 1973 - 
Filiala de turism din București - b-dul Republicii nr. 4 si 68, 

oferă in condiții avantajoase, locuri de odihnă 
următoarele stațiuni : f.........  *
BORSEC, SLANIC MOLDOVA, CAL1MANE! 
NESTI, VATRA ----------- ----------- -------
CIOASA.

Posesorii de 
pe C.F.R. cu

In stațiunile 
oferi bilete și 
de 12 zile.

Informații suplimentare și rețineri de locuri, la filialele între
prinderii de Turism, Hoteluri și Restaurante — București.

joase, locuri de odihnă și tratament, in
SINAIA, PREDEAL, BUȘTENI, TUSNAD,
— :.\::ești. câciulata, ola-

DORNEI, SOVATA, HERCULANE, BAZNA, PU-

bilete, beneficiază și de reducere la transportul 
50" o.

SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, BORSEC, se pot 
pentru serii de odihna, pe o durată mai scurtă

cinecluburilor din 
actual, pentru a li

Fiecare din cele 10 exploatări 
miniere dispune de aparate de 
proiecție cu ajutorul cărora ar 
putea fi popularizate în mod 
curent creațiile cineamatorilor. In 
Valea Jiului există, așadar, vaste 
posibilități pentru a se scoate 
activitatea 
anonimatul 
se confrunta producțiile cu exi
gențele publicului. De ce să lip
sim oamenii de o peliculă ce 
înregistrează, chiar dacă uneori 
mai stîngaci, aspecte din viața și 
munca lor ?

în majoritatea lor covîrșitoare 
membrii cinecluburilor sint tineri 
iar filmele sînt inspirate din 
problematica acestei vîrste. Pro
ducțiile cineamatorilor pot consti
tui un aliat prețios al organiza
țiilor U.T.C. în opera de ecfâcare 
a tineretului, de îndrumare a 
acestuia cu principiile eticii si 
echității socialiste. Responsabilii 
cinecluburilor din Lupeni. Pe
troșani și Vulcan ne-au mărtu
risit însă, cu regret, că nu pot 
vorbi de o colaborare în acest 
domeniu, sau mai exact spus, de 
un interes deosebit al organiza
țiilor U.T.C. față de aceste mij
loace de propagandă.

■— E drept că uneori comite
tele orășenești ale U.T.C. ne-au 
cerut să facem filme — au de
clarat mai multi responsabili de 
cinecluburi. însă noi înțelegem 
această activitate nu ca pe o 
formă de satisfacere a unor in
terese înguste. Ce rost are să 
filmăm un grup de tineri care se 
fac că sînt la muncă patriotică? 
De ce să filmăm o ședință obiș
nuită, de lucru ? Acestea sînt 
expresii deghizate ale festivii- 
mului.

Noi înțelegem altcumva rostul 
acestor filme — a precizat Oscar 
Simonis, responsabilul cineclu
bului din Lupeni. Vrem, ca ele să 
nu rămînă o simplă fotografie a 
realității, ci să spună ceva, să 
transmită un mesaj, să transfor
me și să modeleze conștiințele.

La solicitarea comitetului oră
șenesc al U.T.C., cineclubul din 
Lupeni a realizat un interesant 
film-anchetă pe tema ținutei și 
atitudinii civilizate a tinerilor. 
Cineclubul din Lupeni a mai rea
lizat filmul „încotro ?" — o in
teresantă anchetă cu tema: ce 
fac absolvenții de liceu care nu 
reușesc la facultate? „Tobogan" 
— realizat de cineclubul din 
Petroșani — prezintă eforturile 
făcute de către colectivitate pen
tru recuperarea unei tinere 
decăzute din punct de vedere 
moral iar „Diagramă" este o 
aspră satiră a carieristului. La 
Vulcan a fost definitivată o in
structivă peliculă despre Migra
rea în producție a absolvenților 
școlii profesionale. Aceste pre
țioase materiale de propagandă 
sînt însă, pe nedrept, neglijate 
de către comitetele municipal și 
orășenești ale U.T.C. îneît devine 
extrem de actuală întrebarea : 
pentru cine lucrează, în fond, 
cineamatorii ? Firește, în primul 
rînd, poate, ei își exercită o 
pasiune. Dar dacă pasiunea a- 
ceasta a lor dă și rezultate bune, 
producții interesante de ce să le 
lăsăm să zacă în arhive ?
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Congresului al XVI-lea al Partidului
Comunist Mexican

Ciudad de Mexico

TELEGRAME

Uniunii Tineretului
(Urmare din pag. I)

La sosirea în Municipiul Dro
beta-Turnu Severin oaspeții au 
fost întîmpinați de către mem
bri ai biroului și secretariatu
lui Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C., de tineri 
muncitori și elevi 
piui Drobeta-Turnu 
după care au vizitat ____
„Porțile de Fier" unde au pri
mit explicații și o prezentare 
de ansamblu a locului pe care 
municipiul Drobeta-Turnu Se
verin și județul Mehedinți ii 
ocupă in cadrul programului de 
dezvoltare socialistă a țării. 
După aceea, a fost vizitat Li
ceul agricol Halînga. obiectiv 
ce constituie un exemplu eloc
vent de aplicare în viață a Ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului, necesi
tatea îmbinării cunoștințelor 
teoretice cu activitatea practică, 
în cadrul discuțiilor, directoa
rea liceului, inginera Eleonora 
Covrig și Stănia Gheorghița, se
cretara organizației U.T.C. din 
școală, au prezentat membrilor 
delegațiilor profilul școlii, orga
nizarea activităților politico- 
educative și instructive. Au fost 
vizitate laboratoare, cabinete și 
ferma agricolă școlară întreți
nută in condiții excelente de 

cei 300 de elevi ai liceului, 
toți uteciști.

A fost vizitat în continuare 
Liceul de cultură generală nr. 3 
din Drobeta-Turnu Severin. La 
intrare se afla scrisă in lim
bile română $i iugoslavă lo
zinca : „Trăiască prietenia fră
țească dintre tineretul român si 
iugoslav !“. Cuvinte de salut au 
fost adresate de directoarea șco
lii, profesoara Ștefănescu Je- 
nica și Radu Mariana, secre
tara organizației. U.T.C.

Delegația U.T.I. a fost invi
tată să viziteze Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Dro
beta-Turnu Severin, oaspeților 
iugoslavi fiindu-le prezentat pro
cesul tehnologic, modalitățile de 
organizare a acestei 
unități, realizările 
colectiv de muncitori 
liști, alcătuit in cea 
parte din tineri. După vizitarea 
secțiilor și a expoziției de pro
duse finite a complexului,^se
cretarul 
de aici 
lor delegației despre rolul
important pe care-1 joacă
organizația U.T.C., sub condu
cerea organizației de partid, in 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, în formarea politico- 
ideologică a tinerilor.

în cursul aceleiași zile au a- 
vut loc convorbiri între delega
țiile U.T.C. și U.T.I., în cadrul 
cărora au fost prezentate oaspe
ților iugoslavi activitatea desfă
șurată de Uniunea Tineretului 
Comunist pentru educarea in 
spirit comunist, prin muncă și 
pentru muncă a tinerei genera
ții în vederea participării sale 
active Ia îndeplinirea hotăriri- 
Jor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale alo P.C.R. 

Delegația U.T.I. a fost primită 
de tovarășul Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. In 
discuțiile care au avut loc oas
peții au fost informați despre 
activitatea ce se desfășoară în 
județul Mehedinți, județ cu un 
înalt ritm de dezvoltare econo
mică. despre preocupările oa
menilor muncii din județ pen- 
trijnndeplinirea obiectivelor pre
văzute în actualul plan cincinal 
înainte de termen și contribuția 
tineretului la înfăptuirea âces-

din Iugoslavia

de 
din mumci- 

Severin 
muzeul

moderne 
harnicului 
și specia- 
maj mare

organizației U.T.C. 
a vorbit membri- 

despre 
care-1

tora, relevîndu-se atenția care 
se acordă asigurării condițiilor 
optime de muncă și viață tine
rei generații.

După amiază în sala Teatru
lui din orașul Drobeta-Turnu 
Severin a avut loc o întilnire 
prietenească a celor două dele
gații cu reprezentanți ai tine
retului din localitate. în conti
nuare, Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Comunist a 
prezentat un program de cîn- 
tece și dansuri din folclorul ro
mânesc și iugoslav.

Spre seară, cele două delegații 
s-au îndreptat spre Kladovo. In 
drum a fost vizitat Sistemul 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier*4 impunătoare 
construcție, rod al efortului co
mun al celor două popoare ve
cine și prietene.

A doua zi dimineață au conti
nuat convorbirile intre delega
ția Biroului C.C. al U.T.C.. con
dusă de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu. prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, și dele
gația Prezidiului Uniunii Tine
retului din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Vladimir Maksi- 
movici, președintele Conferinței 
U.T.I.. în cadrul cărora condu
cătorul delegației iugoslave a 

actuale ale 
și organiza- 
care se des- 
celui de-al 

U.T.I.

expus preocupările 
tineretului iugoslav 
ției sale, pregătirile 
fășoară in vederea 
IX-lea Congres al ___

în cursul aceleiași zile, cele 
două delegații au fost 'primite 
de către Djura Jokici. președin
tele Skupștinei comunale Kla
dovo. care a prezentat delegației 
române preocupările oamenilor 
muncii din Kladovo. contribuția 
tineretului la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a loca
lității.

O întilnire prietenească a 
avut loc după aceea la Liceul 
,,25 Mai“ cu reprezentanți 
tineretului din Kladovo.

La întoarcerea in țară dele
gația română a fost invitată să 
viziteze partea iugoslavă a Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier**.

în cadrul întîlnirii prietenești 
care a avut loc timp de două 
zile între delegația Biroului C.C. 
al U.T.C. și delegația Prezidiului 
U.T.I. s-a realizat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească un util 
schimb de experiență privind 
activitatea celor două organiza
ții. contribuția tineretului român 
și iugoslav la înfăptuirea pro
gramelor de înfăptuire a orin- 
duirii socialiste în cele două 
țări. întîlnirea a prilejuit mem
brilor celor două delegații și 
realizarea unui schimb de păreri 
privind posibilitățile de dezvol
tare și intensificare a legături
lor de prietenie și colaborare 
frățească dintre Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea 
Tineretului Iugoslav, dintre tî- 
năra generație din cele două 
țări în spiritul relațiilor exis
tente între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia. între po
poarele și țările noastre, al în- 
tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Tosip Broz Tito.

Membrii delegației Biroului 
C.C. al U.T.C. și ai Prezidiului 
U.T.I. și-au luat rămas bun cu 
hotărîrea de a acționa în conti
nuare pentru dezvoltarea legă
turilor tradiționale de colaborare 
dintre tineretul celor două țări, 
la întărirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele român și 
iugoslav, dintre Republica So
cialistă România și R.S.F. Iugo
slavia.

ai

Dragi tovarăși,
Lucrările celui de-al XVI-lea Congres al Partidului Comunist 

Mexican ne oferă prilejul plăcut de a transmite delegaților la 
lucrările acestuia, tuturor comuniștilor mexicani un cald sa
lut tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, împreună cu mesajul de prietenie și solidaritate 
militantă al tuturor membrilor partidului nostru.

Urmărim cu sentimente de solidaritate internationalist» lupta 
Partidului Comunist Mexican pentru promovarea intereselor 
fundamentale ale poporului mexican, pentru înfăptuirea aspira
țiilor sale spre progres și prosperitate, pentru pace și colabo
rare internațională.

Dorin și de această dată să exprimăm satisfacția noastră pen
tru raporturile de colaborare, prietenie, stimă și respect reci
proc care s-au statornicit între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Mexican. Avem convingerea că aceste legături 
vor cunoaște și în viitor același curs ascendent, in interesul dez
voltării relațiilor politice, economice, cultural-științifice dintre 
România și Mexic, în folosul celor două popoare și partide, al 
cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Vă urăm, stimați prieteni, succes deplin în îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului, în activitatea voastră îndreptată spre creș
terea rîndurilor partidului și sporirea influenței sale în mase, 
spre unirea tuturor forțelor progresiste și patriotice în lupta 
împotriva imperialismului, pentru victoria idealurilor socialis
mului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Au înfăptuit planul

pe primii trei ani
ai cincinalului

Oamenii muncii din județul 
Alba au raportat realizarea în 
cursul zilei de luni, 19 noiem
brie, cu 42 de zile mai devreme, 
a planului producției industriale 
pe primii trei ani ai actualului 
cincinal, și cu 45 de zile înainte 
de termen a sarcinilor la ex
port.

Aceste succese creează premise 
sigure ca pînă la sfirșitul anu
lui să se înregistreze o produc
ție suplimentară de peste 700 
milioane lei materializată în ob
ținerea peste plan, a 9 600 tone 
sodă caustică, 1 800 tone acid 
sulfuric, 400 tone antidăunători, 
25 000 mașini electrice de spălat 
rufe, 2 500 mașini de cusut, 
2 500 000 perechi ciorapi și alte 
produse importante pentru ne
voile economiei naționale.

în telegrama trimisă cu acest 
prilej Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU de către Comite
tul județean Alba al P.C.R. se 
spune, între altele : Cu senti
mentul înaltelor îndatoriri și 
răspunderi ce ne revin din cu- 
vintarea rostită la recenta cons
fătuire de la C.C. al P.C.R. cu 
primii secretari și secretarii cu 
problemele organizatorice ai co
mitetelor județene de partid și 
ql municipiului București, vă a-

sigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru aplicarea în prac
tică a prețioaselor indicații și a 
sarcinilor ce ne stau în față în 
perioada ce urmează.

FOTBAL —
ETAPA XIV

CRONICA
U.T.C

Ieri s-a întors în Capitală 
o delegație a Uniunii Aso
ciației Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Văduva, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care a participat 
la Congresul Uniunii Studen
ților Social-Democrați din 
R. F. Germania.

La sosire, pe aeroportuJ 
Otopeni, au fost prezenți to
varășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., activiști ai 
mitetului 
U.A.S.C.R.

Executiv

★
înapoiat în

Co- 
al

Ca-Aseară s-a __ ,___ ... __
pitală, venind de la Varna, 
delegația U.T.C. care a par
ticipat la un seminar euro
pean pe probleme ale tine
retului rural.

ȘI-AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTUL
maramureș

(Urmare din pag. I)

8 000 de lei. Dintre rezultatele 
cele mai importante consemnăm 
colectarea a 89.5 tone deșeuri 
metalifere neferoase, acțiunile 
întreprinse pe cele 13 șantiere 
ale tineretului din agricultură și 
la împăduriri, lucrări în pepi
niere și îngrijirea arboretului 
pe 121 hectare, plantări de pomi 

. fructiferi ~ 65 000 bucăți, colec- 
tarea de sticle și borcane — 
peste 51 000 bucăți, amenajarea 
a 12 baze sportive, participarea 
tinerilor la realizarea a 14 con
strucții social-culturale și altele.

relevată contribuția 
dusă de elevii din 
goiiile de școli la campaniile a- 
gricole și pe șantierele locale. 
Astfel, 39 350 elevi au lucrat în 
campania de vară și toamnă la 
I.A.S. și C.A.P., pe șantiere ale 
T.C.M. și O.I.F., la Fabrica de 
conserve alimentare Văleni, la 
I.L.F.. în parcuri și bazd spor
tive, la construcții școlare și 
alte lucrări edilitar-gospodărești 
de pe teritoriul orașelor și 
munelor. Valoarea efectivă 
tuturor lucrărilor efectuate 
ei este estimată la peste 17 
lioane lei.

deosebită a- 
toate cate-

sălaj

PRAHOVA
(Urmare din pag. 1)

durită cu puieți o suprafață
105 ha ; s-au curățat 5 700 ha 

plantat
de 
de

pășune naturală : s-au __
peste 4 000 bucăți plopi în ali
niament și 38 000 pomi 
feri și ornamentali.

co- 
a 

de 
mi-

MISAEL PASTRANA BORRERO Președintele Columbiei a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Primiți, Excelență, profundele mele mulțumiri pentru amabilul 
mesaj pe care mi l-ați transmis cu prilejul recentei sărbătoriri a 
zilei mele de naștere.

Guvernul și poporul columbian își amintesc de vizita pe care 
ați efectuat-o de curînd în țara noastră, în cadrul unei mani
festări de prietenie pe care am apreciat-o și care, sîntem siguri, 
a constituit o contribuție notărîtoare ia întărirea legăturilor ce 
unesc patriile noastre și a voinței noastre comune de a munci 
pentru pacea și înțelegerea internațională.

NAIM TALU, primul ministru al Republicii Turcia a trimis 
tovarășului ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Am plăcerea să vă transmit viile mele mulțumiri pentru ama
bilul dumneavoastră mesaj de felicitare, adresat cu ocazia celei 
de-a 50-a aniversări a Republicii Turcia.

Cu acest prilej, țin să exprim urarea ca relațiile dintre țările 
noastre să continue să se dezvolte ca și în prezent, în interesul 
celor două țări și al păcii mondiale.

ARO M-461 „Stea absolută
a mașinilor

...Cursa automobilistică din 
Seaside, statul Oregon — 
S.U.A., care a reunit auto
mobile de teren cu renume 
mondial — Chevrolet. Land- 
Rover, Austin, Fiat și altele 
— a revenit autoturismului 
românesc „ARO" M-461. Tro
feul primit cu acest prilej 
reprezintă un autoturism 
„ARO" pe care este montată 
statueta Zeiței Victoriei.

Așadar, autoturismele de 
teren românești continuă se
ria succeselor inaugurate de 
„bătrînele" I.M.S.-uri, victo
ria de la Seaside confîrmind 
calitățile lor incontestabile. 
La testul făcut -de sucursala 
britanică a firmei Ford, de 
pildă. ARO-241 a fost clasat 
al doilea după Kange-Rover 
și înaintea lui Ford-Bromco

tot-teren“
și Land-Rover, iar cu ocazia 
testelor organizate de revista 
vest-germană „Hobby", in 
condiții de teren din cele 
mai vitrege, ARO M-461 a o- 
cupat din nou locul I. 
stea absolută a acestor 
șini tot-teren, scria revista 
vest-germană. s-a prezentat 
mașina românească ARO M- 
461".

Grafie calităților și perfor
manțelor sale superioare, în- 
cepînd din 1965 marca ARO 
este prezentă în peste 40 
de țări ale lumii, iar dovada 
cea mai concludentă o consti
tuie faptul că peste 80 Ia sută 
din producția de autoturisme 
romanești a întreprinderii de 
la Cîmpulung-Muscel este 
destinată exportului.

„Ca 
ma-

Primire la C.C. al P.C.R
Luni, tovarășul

Pană, membru al ____ _____
Executiv al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R. 
a primit delegația Federației 
Generale a Sindicatelor din Co
reea, condusă de tovarășa Kim 
Jong Suk, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Comitetului 
Central al Federației Generale 
a Sindicatelor din Coreea, care, 
la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., face o vizită de 
prietenie și schimb de experien
ță în țara noastră.

Gheorghe 
Comitetului

La primire au participat to
varășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R. și Paul Nagy. membru 
supleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

A fost prezent, de asemenea, 
Li Min Su, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Plecarea delegației
de activiști ai

Luni seara a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie, de
legația de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul Gustov 
I. S.. membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., adjunct al președin
telui Comitetului Controlului de 
partid de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R. a efectuat o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe peronul Gării 
de Nord, delegația a fost con
dusă de tovarășii Simion Bu- 
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, de asemenea, 
V. I. Drozdenko. _ ' 
U.R.S.S. la București, 
ambasadei.

★

în timpul vizitei in 
tră. delegația a avut 
,1a Colegiul Central de 
la Comitetele județene Prahova, 
Sibiu și Argeș ale P.C.R., a vi-

P. C. U. S
serie de obiective eco- 
și social-culturale din

zitat o
nomice . ______________
municipiul București și județele 
amintite.

ambasadorul 
membri ai

țara noas- 
convorbiri 

partid,

Inspectoratul general al 
miliției aduce Ia cunoștința 
posesorilor de autoturisme, 
că se pot prezenta la sediile 
organelor de miliție de pe 
raza cărora domiciliază, în 
vederea obținerii ticheielor 
pentru cantitățile de benzină 
cuvenite în conformitate cu 
Decretul 620. din 17 noiem
brie a.c. In același scop, po
sesorii de autoturisme din 
mediul rural se vor adresa 
celor mai apropiate organe 
de miliție orășenești sau 
municipale, iar automobiliștii 
aflați in tranzit, la cel mai 
apropiat organ de miliție.

Pentru obținerea ticheielor, 
posesorii de autoturisme se 
vor prezenta personal. ' cu 
certificatul de înmatriculare 
a mașinii și buletinul de i- 
dentifate.

• SPORT • SPORT • SPORT

JUCĂ TORUL
DE MARE CLASĂ

Partidele programate de eta
pa a XlV-a nu s-au ridicat, in 
ansamblu, la un nivel accepta
bil, ca vigurozitate a disputelor, 
ca tehnicitate, ca spectacol. Se 
vede treaba că fotbaliștii s-au 
cam plictisit și așteaptă lunga 
vacanță de iarnă fără să-și facă 
reproșuri. Nivelul precar al 
campionatului — ce ne-am "'fi 
făcut dacă și cele trei echipe : 
Universitatea Craiova, F. C. 
Constanța și, într-o oarecare 
măsură, C.S.M. Reșița, ar fi 
evoluat la fel de anonim ca 
toate celelalte ? — a împuținat 
considerabil și spectatorii i: 3 500 
la meciul „U“ Cluj — Jiul ; 
5 000 la Dinamo — S.C. Bacău ; 
5 000 în Dealul Copoului ; 4 000 
la partida Steaua — C.F.R. Cluj, 
într-un stadion (.,23 August") de 
70 000 locuri... Doar la Craiova 
și Timișoara — și este explica
bil, craiovenii sînt virtualii cam
pioni de toamnă, iar timișorenii 
sînt dornici de meciuri de di
vizia A — s-au înregistrat cîte 
20 000 de spectatori. Reiese o.me
die de circa 8 000 spectatori de 
meci... Evident, palida afluență 
de public este efectul direct al 
jocurilor-de nivel scăzut, a fap
tului că într-un meci, deci în 
90 de minute, nu se întîmplă 
mai nimic. Să zicem că golul 
este un „eveniment" într-o par
tidă. în etapa aceasta, deci în 
810 minute, 198 de jucători (fără 
a-i socoti pe cei schimbați) au 
marcat 13 goluri. în șase partide 
s-au marcat... 5 goluri !? Mult 
prea puțin ! (Ce s-ar fi întîm- 
plat, dacă la Craiova, unde 75 
de minute tabela de marcaj a 
rămas albă, nu s-ar fi marcat 
cele’ 4 goluri ?) Realitatea des
crisă depinde și de 
tuație : nu există, 
echipă, sau aproape 
acel jucător capabil 
tr-un meci oarecare, 
evenimentul* 
dă, la un moment dat, sin
gur. soarta, rezultatul unei par
tide. Jucătorul de mare cla
să. Vedeta de calibru. Ne gin- 
dim ce era Bobby Charlton pen
tru Manchester United* eg era 
Cruiff pentru Ajax Amsterdam,

ce era Eusebio pentru Benfica, 
ce este Gerd Muller pentru Ba
yern Miinchen etc. etc.... 
asemenea jucător, care 
salva spectacolul, care 
satisfacția supremă publicului, 
ar trebui să fie Dumitru, la 
Steaua, Dinu sau Dumitracfte la 

• Dinamo, Anca la „U“ Cluj, Do- 
mide la U.T.A., Dembrovschi la 
S.C. Bacău... Dar acești jucă
tori, internaționali cu experien
ță, s-au pierdut și se pierd în 
penuria 
Excepție, 
sură, fac 
Adam în

Un 
poate 
aduce

jucătorilor modești, 
intr-o oarecare mă- 

Oblemenco, Dobrin și 
echipele lor... O copie

•••

vedea puși în pericolul de a nu 
mai apare pe gazon, dacă nu 
vor renunța' de bună voie la 
acest mod de exprimare total 
nesportiv. Primele efecte ale 
acestei măsuri s-au și văzut. 
Deselnicu, de la Universitatea 
Craiova, a totalizat 5 avertis
mente și iată-1 privind meciul 
derby, de duminică, din tribu
nă. El va rămîne ca spectator 
și în etapa de cupă, de miercuri ; 
Stocker, de la Jiul, cu 3 avertis
mente, a lipsit și el din echipă 
în etapa de duminică. Din fe
ricire absența lor n-a coincis cu 
o înfrîngere pentru a avea o

• DE CE SE ÎMPUȚINEAZĂ SPECTATORII ? • UNDE-I JUCĂTO
RUL CARE POATE SA DECIDĂ SOARTA UNUI MECI « • BINE, 
„CARTONAȘE" : DAR CIND Șl PENTRU CE „LE ACORDAM ?"
• CUNOSCINDU-SE CONSECINȚELE, VALUL DE BRUTALITĂȚI 
N-A FOST STĂVILIT • SE CERE O PERMANENTA MUNCA DE

EDUCAȚIE.

de 
de

o altă si- 
în fiecare 

în niciuna, 
chiar in

să provoace 
salvator, să deci-

mai mult nereușită. Dar asta 
înseamnă atît de puțin într-un 
campionat cu 18 echipe...

Cîteva opinii despre un subi
ect la ordinea zilei : cartonașele 
galbene și... suspendările. Ni
meni, credem, n-are de obiec
tat, la recenta măsură a Fede
rației de fotbal, aceea de a se 
fi hotărît ca în cazul unor a- 
vertismente multiple date ace
luiași jucător, pe parcursul 
campionatului, acestea să fie 
convertite în etape de suspen
dare. Singura obiecție ce i se 
poate aduce este aceea că aba
terile sancționate înainte de in
trarea ei în vigoare, n-ar fi 
trebuit să intre în calcul re
troactiv. Este, oricum, o măsu
ră binevenită, ea contribuie la 
întărirea spiritului de disciplină 
și respect pentru spectatori și 
adversari, la salvarea fair-play- 
ului care, în ultima vreme, a 
cam avut de suferit. Jucătorii, 
duri — și duritățile vin de la 
deficiențe de pregătire și lipsa 
de virtuți și calități tehnico- 
tactice — fotbaliștii certați cu 
buna conduită sportivă, se vor

imagine clară asupra seriosu
lui handicap pe care-1 prezin
tă asemenea „autoeliminări". De 
aceea, la fel de grav mi se pa
re faptul că un mare număr 
de jucători — care sînt, din ne
fericire, piese de bază în for
mațiile lor — au acumulat, pînă 
acum, 5, 3 și 2 avertismente ce 
le periclitează situația. Sîntem 
siguri, ’însă, că amenințarea de 
a fi suspendați la prima aba
tere. care atîrnă ca o sabie a 
lui Damocles, ii va tempera. îi 
va face să evite un nou act de 
indisciplină.

întrebarea care se pune, în
să, este aceasta : cînd și pentru 
ce decid arbitrii scoaterea car
tonașului galben ? Pentru că 
dacă pentru orice fault obișnu
it de joc, dacă pentru orice ri
postă nervoasă, de moment, ar
bitrul își caută buzunarul — 
cum am văzut că se întîmplă 
adesea — (Dodu a primit, sîm- 
bătă cartonașul galben pentru 
c$... a întîrziat punerea mingii 
în joc !?), vom 
pendăm, poate 
întregi din echipe, și în 
secință, vom vedea meciuri des-

ajunge să sus- 
compartimente 

con-

fășurate nu între echipele 
bază, ci între formațiile 
tineret-rezerve, fapt ce va du
ce la dezechilibrarea campio
natului, subiectivizarea luptei 
pentru titlu sau retrogradare. 
N-am vrea să fim înțeleși gre
șit. Sîntem pentru întărirea dis
ciplinei pe terenurile de sport. 
Dar prin mijloace care să nu 
afecteze calitatea și sensul 
luptei în campionat. De aceea, 
răspunderea cea mare apasă pe 
umerii arbitrilor care e nece
sar să aibă o manieră unică și 
consecventă de arbitraj, să apli
ce cu strictețe litera regulamen
tului, să judece și să sancțio- 
neze după aceleași criterii ju
cătorii echipei gazde, și, deopo
trivă, pe cei ai echipei oaspete- 
Că nu o dată ne-a fost dat să 
vedem două feluri de a gîndi : 
într-un fel pentru gazde — în
deobște favorizate de indul
gența arbitrului — și în altfel 
— mult ‘ ’ 
oaspeți.

Revin, 
de prim 
cluburi, 
desfășura cu jucătorii o 
de educație, permanentă 
cîndu-i să înțeleagă rigorile 
cerințele spectacolului 
Faptul că ' “
tărîrii cu 
montelor 
dare, cînd 
secințele, : 
tul de dese abdicări de la 
mele sportivității vădește 
munca de educație la cluburi, 
în echipe nu se desfășoară la 
parametrii exigențelor și răs
punderilor actuale. Intr-o etapă 
„fără probleme", cum a fost cea 
de duminică, s-au distribuit, din 
nou, un număr mare de carto
nașe — Marcu (univ. Craiova), 
Ciugarin (Steaua). Moga (C.F.R. 
Clui), Vigu (F.C. Constanța), 
Ivan (F. C. Argeș), Dodu (.Țiul)
— ne lasă să înțelegem că se 
mizează încă mult pe brutali
tăți și se practică jocul pericu
los. Nu acestea sînt mijloacele 
de a-ți asigura victoria, obiecti
vul nropus. Fotbalul trebuie să 
rămină un sport al fair-play- 
ului. al luptei deschise, din care 
să iasă învingător cel mai bun. 
sau, cum se-ntîmplă uneori, cel 
mai norocos. Doar în felul a- 
cesta nu se îndepărtează de sta
dion spectatorii, iar de echipe
— vajnicii suporteri. Și fotba
lul, meciul cu tribunele goale 
este ca un concert, sau ca o 
piesă de teatru jucată fără pu-

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL FEMININ STU
DENȚESC DE BASCHET de 
la Bratislava a fost cîștigat 
de formația Universitatea 
Timișoara. îp partida deci
sivă. baschetbalistele ro
mânce au învins cu scorul de 
de 73—69 (38—43) echipa
Slavia Bratislava, care a ocu
pat locul secund.

• TINERII PUGILIȘTI 
ROMANI au repurtat victo
ria la, trei categorii in gala 
finală a turneului interna
țional de box desfășurat la 
Bydgoscz (Polonia).' In limi
tele categoriei semimuscă, 
Paul Dragu l-a învins prin 
ko tehnic în repriza a 3-» pe 
Kozlowski (Polonia), la cate
goria muscă, Niță Robu, a

mai drastic — pentru

de asemenea, sarcini 
ordin, conducerilor de 
antrenorilor pentru a 

muncă 
fă

li 
sportiv, 

după adoptarea ho- 
convertirea avertis- 
în etape de suspen-

, se cunosc, deci, 
mai au loc încă

con- 
des- 
nor- 

că

câștigat prin ko, în rundul 
doi, meciul susținut cu polo
nezul Czerwinski, iar la cate
goria pană, Florian Ghiță l-a 
întrecut la puncte pe Prsi- 
blylsk (Polonia).

• la palatul spor
turilor din Budapesta s-a 
disputat, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la lup
te libere, întîlnirea dintre 
formațiile Steaua București 
și Honved Budapesta. Victo
ria a revenit echipei bucu- 
reștene cu scorul de 12—6.

• SALA SPORTURILOR 
DIN CLUJ găzduiește, înce- 
Pînd de astăzi, cea de-a 14-a 
ediție a competiției interna
ționale de handbal „Trofeul 
Carpați", la care participă 
selecționatele masculine ale 
Danemarcei, R. D. Germane, 
Iugoslaviei, U.R.S.S. și Româ
niei (două formații). In pri
ma zi a turneului se vor 
desfășura următoarele me
ciuri : România A — Româ
nia B ; Danemarca — R. D. 
Germană ; U.R.S.S. — Iu
goslavia.

PLANTELE
VASILE CĂBULEA

fructi-

memo
I

(Urmare din pag. I) 
tură au fost efectuate lucrări în 
valoare de peste 1 500 000 lei îm
păduriri, îngrijit arboret, lucrări 
in pepiniere, recoltat semințe 
forestiere și fructe de pădure, 
în agricultură, ca și în celelal
te domenii de activitate tinere
tul și-a adus o contribuție im
portantă la amenajarea pentru 
irigat a peste 750 hectare.

O contribuție importantă și-au 
adus tinerii de la sate execu- 
tind lucrări de combatere a e- 
roziunii solului pe o suprafață 
de peste 700 hectare și lucrări 
de întreținere a finețelor și pă
șunilor pe o suprafață de peste 
18 000 hectare. Participarea la 
acțiunile de înfrumusețare a lo
calităților s-a finalizat eu efec
tuarea unor lucrări în valoare 
de peste 40 milioane lei con
cretizate în plantarea a peste 
200 000 pomi fructiferi și orna
mentali ; participarea la 48 con
strucții social-culturale ; ame
najarea a 100 baze sportive și de 
agrement ; amenajarea a peste 
530 hectare spații verzi și 
parcuri. Merită, de asemenea,

devreme, fapt convingător de
monstrat de volumul și valoa
rea lucrărilor efectuate. In ca
drul județului nostru au funcțio
nat 67 ț........................
retului, ■„___ ____________ _
axată pe executarea principale
lor lucrări de sezon din agri
cultură. Peste 80 brigăzi au a- 
jutat pe cooperatori la strînge-

nvMiu ciu xunctio- . 
șantiere locale ale tine- I 
a căror activitate a fost |

J rea și depozitarea furajelor în | 
magaziile cooperativelor agrico- I 
le de producție, dînd un prețios I

I
I

pe o lungime ae peste . 
construcții și reparații la I 
obiective social-cultura- .

I
I 

«I

ajutor și în campania de toam
nă. Pe lîngă aceasta au fost e- 
xecutate importante lucrări edi- 
litar-gospodărești de mare in
teres pentru comunele și ora
șele județului, construcții și a- 
menajări de străzi, drumuri co
munale pe o lungime de peste 
15 Km, < 
diferite _______ _____ ______ _
le. în acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică au fost cu
prinși circa 13 000 tineri numai 
pe șantierele locale ale tinere
tului, valoarea lucrărilor efec
tuate de ei ridieîndu-se la peste 
2 milioane lei.

De asemenea, pînă Ia 1 noiem
brie a.c., au fost colectate șl 
predate oțelăriilor 850 tone de
șeuri metalice ; a fost împă-
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Excelsior (orele 9 ;
11.15 : 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Flamura 
(orele y ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18 15 ;
20.30) .

VIFORNIȚA : Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

OMUL DE DINCOLO . Central 
(orele 10 : 12,30 ; 15 : 17,30 ; 20).

PAMINTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.30 : 21).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : București (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 , 18,30 ; 21) ; Favo
rit (orele 9,15 ; 11.30 : 13,45 ; 18 :
18.15 ; 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNA CAM
PBEL : Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; ~ 
(orele 9 ; 11,15 , 13,30 , 16
20.30) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 : 15.45 : 18,15 : 20.30) : 
decn (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15 : 20.30).

OMUL DIN LA MANCHA : Sala 
Palatului (orele 17 ; 20,15) ; Sca
la (orele 9,30 , 12,15 ; 15,30 : 18.15 ; 
21) ; Capitol (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 • 18.30 ; 21).

CIPRIAN PORUMBESCU : Lu
mina (orele 9; 12.30 : 16; 19.30).

100 DE LEI : înfrățirea 
15,30; IS ;....................... •
9 ; 11.15 ; ia,3u ; ia.*» : ia ,

FLUTURII SINT LIBERI : 
toria (orele 9 • 11.15 ; 13.30 
18 15. 20.30).

pESPRE O ANUME FERICIRE : 
Bucegi (orele 15.30 ; 18 ; 20.15) : 
Drumul Sării (orele 16 : 18 ; 20).

CROMWELL : Doina (orele 8,30 ; 
13.45 , 19) ; program de desene 
animate orele 11,45 ; 17,15.

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Ferentari (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

Buzești
I 18.15 ;

11.15 ;
MO-

. . (orele
. 20.15) ; Miorița (orele 

11.15 : 13,30 : 15.45 : 18 ; 20.15). 
luturn lideri : vic-

16 ;

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Timpuri Noi (orele 9,30 — 20,15 în 
continuare).

MONOLOG : Popular
15.30 . 18 ; 20.15)

CENUȘA : Viitorul (orele 
19).

MAFIA ALBA : <
9 ; 11,15 : 13,30 ; 11Î
Aurora (orele 9 ; 11.15 ;
15.45: 18 : 20.15).

LEGENDA NEGRULUI
LEY : Dacia (orele 9 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE

(orele

16 ;

Grivița (orele 
: 18,15 ; 20.30)

13.30 ;

CHAR-
11,15 ;

VINERI j
Moșilor (orei? 15.30 : 18 : 20.15).

NUNTA : Rahova (orele 15.30 : 
18 • 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : Fla
căra (orele 9.15 : 11,30 ; 13.45 : 16 : 
18 15 : 20.30).

ȘAPTE ZILE : Crfngașl (orele 
16 • 18 : 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA t Giu- 
lești (orele 15.30 ; 18 : 20.15) : Arta 
(orele 15.30 ; 18 t 20.15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Unirea (orele 15.30 ; 
18 : 20,15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ t 
(orele 16: 18: 20).

PARADISUL : Lira (orele 15 30 : 
18 : 20.15)

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Cotro-
cenl (oțele 15.30 : 18 ; 20.15).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT" : Vitan (orele 
17.45 : 20)

ALBA CA ZĂPADA ȘI 
ȘAPTE PITICT : Floreasca 
16 18 20)

LOVE STORY : Volga (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

Munca

15.30 :

CEI 
(orele

FANTOMA LUI BARBA
GRA : Pacea (orele 15.30 ; 17,45 ;

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Progresul (orele 15.30 ; 18 ; 20.15). 
20).

Opera Română : LAKME — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : 
MODE — ora 20 : (Sala _______ _
VALENTIN ȘI VALENTINA —.
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : HOTELUL AS
TENICILOR — ora 19,30 : Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 20 ; Teatrul Mic : A 
OPTA MINUNE — ora 19,30 : Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) ; 
LA SAVOY, BOEMA ! — ora 1930 ; 
Circul „Globus" : GALA ACRO
BAȚILOR (spectacol internațional)

L.

CASA DE 
Studio) :

us Dumitrescu ; 10.00 — Femina- 
club ; 11,00 — Știință și tehnică ;
11,10 — Profil pe portativ — Tita 
Ruffo ; 11,30 — Pentru prietenii 
magnetofonului — muzică popu
lară ; 12,00 — Transmisiuni d- 
recte dn țară : 12,10 — Invitație 
în fonotecă ; 12,55 — Melodia zi
lei ; 13,00 — Inehiderea emisiunii 
de dimineață ; 17,00 — Știrile du
pă amiezii ; 17,05 — Alo, Radio !
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Teatru : 18,10 — Frag
mente din opera „Sadko“ ; 18.55
— Melodia zilei ; 19,00 — în di
rect... de la bazinul acoperit Flo
reasca ; 19,30 — Știri ; 19,35 —
Casa de discuri „Balkanton" ; 20.00
— Concurs cu public ; 21,00 
dio-supertop. Muzică 
22,00 — Radiojurnal, 
teorologic. Sport ; 22,30 — 
zilei ; 22,35 — Vedete ale 
ușoare ; 33,15 — Poetica. 
Dărăscu ; 23,20 — Jazz-ul 
trumentele sale ; 
Ultimele știri.

Ra- 
popularâ ; 

Buletin me- 
Melodia 
muzicii 

Mihai 
și ins-

23,55—24,00

PROGRAMUL II

PROGRAMUL III

PROGRAMUL Iincognito 
muzicale ;

„Iubirea 9,00 — Teleșcoală ; 10,00 
lex ; 10,05 — Revista literar-artis-

9.00 — știri ; 9,05 
program de varietăți 
9,55 — Melodia zilei : 
noastră e un cer senin" de Mad-

2(1,00 — Film serial : „Daktari" ; 
20,25 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului ; 20,45 — Dans și 
muzică de pretutindeni. Ansam
blul din Ball — Indonezia. 21,10 — 
Telerama ; 21,35 — Telex ; 21,40
— Roman foileton „Tinerele" 
(episodul II).

tică TV. : Accesibilitate și dispo
nibilitate ; 10,45 — Publicitate ;
10,50 — Film serial : „In umbra 
lupilor". Episodul V — „Tezaurul 
de aur" ; 11,50 —- Balade și cin- 
tece populare din Muscel, inter
pretate de Gavril Prunoiu ; 12,05
— Telejurnal ; 16,30—17,00 — Lu
mea copiilor ; 17,30 — Curs de 
limbă germană. Lecția 68 : 18,00 — 
Telex : 18,05 — Artă plastică : Arta 
în mediul uzinal ; 18,20 — Mu
zica — emisiune de actualitate mu
zicală ; 18,40 — Ghișeul ; 18,55 — 
Timp și anotimp In agricultură ; 
19,10 — Album coral ; 19,20 — 1001 
de seri : Moby Dick (III) ; 19,30
— Telejurnal ; 20,00 — Cîntecul 
săptămînii : „știu un nume minu-. 
nat“. Interpretează Ion Ulmeanu ; 
20,05 — Reflector ; 20,20 — Publi
citate ; 20,25 — Seară de teatru : 
„Micii burghezi" de Maxim Gorki. 
Premieră TV. ; 22,25 — 24 de ore.. 
România în lume.

I
I
I

cîștigurile obținute în urma cul
tivării cînepii pentru fuior, anul 
acesta sînt mulțumiți de veni
turile realizate, — ne arăta 
Naghi Coriolan. inginer-șef al 
cooperativei. încă de la începu
tul anului s-a stabilit că mem
bru cooperatori vor lucra in. 
acord global (retribuiți la o mie 
lei venituri cu o valoare totală 
de trei sute lei), din care 288 
Iei în bani, iar restul în produ
se : 40 kg grîu. 8 kg porumb, 
0.3 kg zahăr și 6 kg paie. Acest 
nivel de retribuire este valabil 
pină la nivelul planului, depăși
rea cantitativă a producției ur- 
mind să fie retribuită cu 40 la 
sută din valoarea depășirii. La 
nivelul cooperativei agricole, 
un cooperator care a angajat 
0.12 hectare de cînepă. a reali
zat 864 kg tulpini — cu 104 kg 
pe^te cifra planificată, a cărei 
valoare totală a fost de 1 382 
lei. Pentru această realizare 
cooperatorului i se cuvine o re
tribuire de 365 lei (pînă la ni
velul planului), iar pentru de
pășire încă 86 lei la care se 
adaugă produsele. Deci un ciș- 
tig total de 451 lei pentru o 
muncă depusă in trei, patru 
zile. Nivelul retribuirii Doate 
varia de la o echipă la alta. în 
funcție de producțiile realizate.

Avînd în vedere rezultatele 
economice deosebit de favora
bile, tot mai multe unități agri
cole din județul Bihor cv’^vă 
suprafețe, de la un an la altu) 
mai mari, cu plante tehnice. Un 
exemplu elocvent in acest sens 
este C.A’P. Cheșereu. care pen
tru 1974 are prevăzut a însă- 
mînța cu cînepă o suprafață 
dublă față de anul acesta.



de peste hotare Reprezentanții
președintelui Consiliului

de Stat al României
Lucrările sesiunii O. N. U

Sprijinul Romanici
acordat cauzei drepte
a poporului coreean
In Comitetul pentru problemele politice și de securitate al A- 

dunării Generale a luat cuvintul, luni dupâ-amiază, ambasado
rul României la Națiunile Unite, Ion Datcu, la punctul privind 
„Crearea condițiilor favorabile pentru accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Coreei".

Salutînd prezența la dezbateri 
a delegației R.P.D. Coreene — 
sol al unui popor cu care po
porul român întreține relații 
frățești de prietenie și solidari
tate militantă — vorbitorul a 
subliniat că prezența acesteia la 
dezbateri reprezintă un triumf 
al rațiunii, o recunoaștere a e- 
rorii comise de cei care, de-a 
lungul anilor, s-au opus în mod 
arbitrar participării reprezen
tanților uneia din părțile direct 
interesate la dezbaterea pro
blemei coreene la O.N.U.

Subliniind faptul că România 
s-a pronunțat constant pentru 
crearea condițiilor ca poporul 
coreean să-și rezolve singur 
problemele sale, vorbitorul a a- 
rătat că restabilirea unității na
ționale a Coreei, pe baze de
mocratice și pașnice, este o pro
blemă internă care trebuie re
glementată exclusiv de poporul 
coreean, fără ingerințe din ex
terior.

Ambasadorul român a eviden
țiat succesele remarcabile obți
nute de R.P.D. Coreeană în edi
ficarea noii societăți, preocupă
rile constante ale guvernului 
său pentru reunificarea țării, 
propunerile concrete și realiste 
făcute autorităților din sudul ță
rii — eforturi care au dus la

românească 
în Kuweit

In capitala Kuweitului s-a 
deschis, la 18 noiembrie pri
ma expoziție, economică a 
României în această țară. Pe 
o suprafață de 800 m.p., mai 
multe întreprinderi de co
merț exterior expun peste 
o mie de articole din diferite 
ramuri ale ^industriei noas
tre naționale : materiale de 
construcții, motoare electri
ce, cabluri, obiecte de uz 
casnic, textile, încălțăminte, 
tricotaje, confecții și altele.

Inaugurînd expoziția, mi-
* ’ ’ ‘ indus-

Khalid 
ritmul 
indus- 
f ap tul

nistrul comerțului și 
triej al Kuweitului 
Al-Adsani, a apreciat 
înalt al dezvoltării 
triale a României și 
că relațiile de colaborare e- 
conomică româno-kuweitiene 
sînt în continuu progres. 
La deschidere au participat 
oficialități din țara gazdă, 
diplomați, oameni de afaceri, 
ziariști, precum și reprezen
tantul Ambasadei române.

Presa și posturile de radio 
și televiziune kuweitiene au 
apreciat favorabil deschide
rea acestei expoziții in capi
tala țării.

Convorbiri
iugoslavo-libiene

La Belgrad au început convor
birile oficiale dintre delegația 
iugoslavă, condusă de Iosip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugos
lavia, și delegația libiana, con
dusă de Moamer el Geddafi, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Libia

în cursul discuțiilor au fost 
examinate probleme privind co
laborarea iugoslavo-libiană în 
diferite domenii, părțile expri- 
mîndu-și satisfacția față de evo
luția acestor relații pină în pre
zent; au fost abordate, de ase
menea, perspectivele de dezvol
tare a colaborării bilaterale, a- 
preciindu-se că există condiții 
favorabile pentru aceasta.

în timpul convorbirilor a fost 
efectuat, totodată, un schimb de 
opinii asupra situației interna
ționale actuale și a activității 
celor două țări pe plan interna
țional, o atenție deosebită fiind 
acordată situației din Orientul 
Apropiat — relatează agenția 
TANIUG.

Convorbirile politice dintre 
președinții Iosip Broz Tito și 
Moamer el Geddafi continuă.

adoptarea, la 4 iulie 1972. a De
clarației comune a Nordului și 
Sudului.

Referindu-se în continuare la 
programul în cinci puncte ela
borat de guvernul R.P.D. Co
reene, la 23 iunie a.c., în vede
rea unificării țării, care preve
de o serie de propuneri con
crete, inclusiv constituirea unei 
Confederații Nord-Sud, vorbito
rul a subliniat că, salutînd cu 
căldură această nouă inițiativă 
a R.P.D. Coreene, președintele 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu, în mesajul 
adresat președintelui R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, aprecia : 
„Recentele dumneavoastră pro
puneri, privind măsurile meni
te să ducă la apropierea dintre 
Nord și Sud, să împiedice divi
zarea Coreei și să contribuie la 
reunificarea țării constituie o 
nouă și elocventă dovadă a po
ziției principiale, consecvente 
promovate de Partidul Muncii 
din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene, pentru realizarea nă
zuinței legitime a poporului co
reean de a trăi într-un stat u- 
nificaf, făurit prin eforturile 
proprii ale întregii națiuni co
reene, pe cale pașnică și inde
pendentă, fără nici un amestec 
din afară".

în continuare, ambasadorul ro
mân s-a referit pe Larg la pro
iectul de rezoluție al țărilor so
cialiste și nealiniate, pronunțîn- 
du-se pentru desființarea Comi
siei O.N.U. pentru reunificarea 
și refacerea Coreei, a Comanda
mentului Națiunilor Unite și 
pentru retragerea tuturor 
pelor străine din Coreea de

Restabilirea legalității, a 
tat reprezentantul nostru, 
clamă, așa cum se cere în 
iectul de. rezoluție la care 
mânia este coautoare, abolirea 
dreptului trupelor străine sta
ționate în Coreea de Sud de a 
folosi drapelul O.N.U., și desfiin
țarea Comandamentului O.N.U., 
precum și retragerea tuturor 
trupelor străine din această par
te a țării pentru crearea condi
țiilor necesare realizării proce
sului de reunificare pașnică a 
țării.

în încheiere, ambasadorul 
României la O.N.U. s-a referit 
la prevederile proiectului de re
zoluție occidental, care vizează 
în esență perpetuarea divizării 
țării și prelungirea amestecului 
străin, sub egida O.N.U., în pro
blemele interne ale Coreei. Pro
punerea conținută în această re
zoluție,^ privind admiterea si
multană a celor două părți ale 
Coreei în O.N.U. este o mane
vră destinată a consacra diviza
rea țării, a împiedica continua
rea dialogului în vederea reuni
ficării pașnice și independente 
a Coreei. Reprezentantul român 
s-a pronunțat în favoarea pro
iectului de rezoluție al statelor 
socialiste și nealiniate, arătînd 
că, acceptînd măsurile conținute 
în el, O.N.U. ar dovedi în mod 
concret că și-a înțeles rolul și 
că este hotărîtă să aplice în 
practică principiile fundamenta
le ale Cartei, să aducă o con
tribuție pozitivă la înfăptuirea 
aspirațiilor de pace, indepen
dență și unitate națională ale 
poporului coreean.

ară-
re-

lucrările Comisiei 
interguvernamentale 

dintre România 
si R. P. D. Coreeană

La Phenian, au început lu
crările sesiunii a IV-a a Co
misiei interguvernamentale 
consultative în problemele 
relațiilor economice și teh- 
nico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană.

Delegația rOmână este con
dusă de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului 
exterior, președintele părții 
române în Comisie, iar de
legația coreeană — de Țoi 
Jai U, viceprqmier al consi
liului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, președintele părții 
coreene.

R.P.D. COREEANA : Studenți ai Școlii superioare de fizică din Phenian în timpul unor ore de laborator.

ORIENTUL APROPIAT
• Hotărîrea Irakului
Eliberarea Palestinei în legătură cu Conferința 
arabă la nivel înalt • O nouă întîlnire la kilo
metrul 101 • Contacte

și a Organizației pentru

Un purtător de cuvînt oficial 
de la Bagdad a anunțat, luni, 
că Irakul nu va participa la 
Conferința arabă Ja nivel înalt 
convocată pentru 26 noiembrie 
la Alger — transmit agențiile 
REUTER, FRANCE PRESSE și 
U.P.I.

Un purtător de cuvînt oficial 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei a anunțat crea
rea unui comitet ad-hoc însăr- 

■ cinat cu elaborarea raportului 
organizației, c-e urmează să fie 
prezentat Conferinței arabe la 
nivel înalt, care va începe la 26 
noiembrie la Alger — informea
ză agenția M.E.N. Purtătorul de 
cuvînt a adăugat că acest comi
tet a și stabilit principalele 
puncte ale raportului ce urmea
ză să fie supus dezbaterii

Situația
la Atena

Co-

După cum a anunțat, luni, 
Spyros Zournatzis, subsecretar 
de stat pe lingă primul minis
tru al Greciei, în cursul recen
telor tulburări au fost arestate 
866 persoane, dintre care 662 au 
fost eliberate, în prezent fiind 
reținute 204 — informează agen
ția A.N.A. Printre cei arestați 
— s-a precizat — s-au aflat 49 
de elevi ai 
liceeni, 268 
facultăți și

în cursul 
mează, de 
A.N.A., la

Școlii politehnice, 74 
studenți de la alte 

475 muncitori.
zilei de luni, infor- 
asemenea, agenția 
Atena și pe întreg 

teritoriul Greciei s-a instaurat 
calmul. Totuși, pentru mome’t, 
nu a fost luată nici o nouă ho- 
tărîre referitoare la ridicarea 
interdicțiilor de circulație insti
tuite în prefecturile Atena, Sa
lonic și Patras, între orele 19,00 
și 05,00 (ora locală).

diplomatice în zonă
mitetului Executiv al O.E.P. la 
următoarea sa ședință.

Reprezentanți militari ai Isra
elului și R.A. Egipt s-au întilnit 
din nou, luni, în cadrul unei 
sesiuni de informare, consacra
tă examinării unor probleme re
feritoare la aplicarea prevederi
lor recentului acord de consoli
dare a încetării focului, semnat 
de cele două părți — a anunțat 
un purtător de cuvînt al O.N.U. 
El a menționat că punctul prin
cipal al convorbirilor se referă 
la stabilirea liniilor de încetare 
a focului de la 22 octombrie.

La această întîlnire. care a 
avut loc ca și celelalte patru 
precedente la kilometrul 101, pe 
șoseaua Cairo-Suez, au partici
pat generalul Mohammed Abdel 
Ghani Gemassy, din partea e- 
gipteană, și generalul Aharon 
Yariv, din partea israeliană.

Următoarea reuniune intre re
prezentanții militari ai Israelului 
și R.A. Egipt urmează să aibă 
loc joi.

Regele Feisal al Arabiei Sau- 
dite a primit, la reședința sa din 
£iad, pe Bahjat al-Talhouni, 
șeful cabinetului regal, și pe 
Abdel Moneim al-Rifai, repre
zentant personal al suveranului 
iordanian, care i-au înmînat un 
mesaj din partea regelui Hussein.

Această vizită se înscrie în 
cadrul contactelor diplomatice 
care se desfășoară în prezent 
pe plan arab pe marginea evo
luției situației din Orientul A- 
propiat.

Directorul general al porturi
lor din Siria a anunțat, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, că. în 
porturile țării, care au avut de 
suferit de pe urma războiului, 
activitatea se desfășoară într-un 
ritm crescînd. El a informat că 
opt tancuri petroliere din di
verse țări încărcau, la momen
tul respectiv o jumătate 
lion de 
kian la

mi- 
tone de petrol brut ira- 
stația terminală Bania.

Conferința OPEC
Tot în cadrul primei zile de 

lucru a actualei reuniuni. Ecua
dorul a fost admis ca membru 
cu drepturi depline — cel de-al 
12-lea — al O.P.E.C. Pină în 
prezent. Ecuadorul participa la 
conferințele organizației în cali
tate de observator.

Lucrările celei de-a 36-a con
ferințe a Organizației statelor 
producătoare de petrol urmează 
să se încheie miercuri.

„Atn abordat toate problemele, 
inclusiv pe cea a prețului" — a 
declarat Ahmed Zaki Yamani, 
ministrul saudit al petrolului, la 
sfîrșitul primei zile de lucru din 
cadrul celei de-a 36-a conferințe 
ordinare a Organizației statelor 
producătoare de petrol — 
O.P.E.C., deschisă, luni, la Viena.

Ordinea de zi a dezbaterilor 
— precizează, în legătură cu a- 
ceasta. agențiile de presă — 
prevede examinarea unor mul
tiple aspecte ale actualei situa
ții petroliere mondiale și, în- 
deosebit, a unor probleme .refe
ritoare la penuria de energie și 
la prețul țițeiului. în ceea ce 
privește primul aspect, a fost 
creat un grup de lucru, alcătuit 
din reprezentanți ai Venezuelei, 
Nigeriei și Irakului, însărcinat 
cu examinarea situației energe
tice mondiale, pe termen lung. 
Problema prețurilor pune în 
dezbatere rezultatul — după cum 
se știe, negativ — al negocieri
lor inițiate între șase state din 
zona Golfului Persic, membre 
ale Organizației, care au proce
dat la sporirea unilaterală a 
prețului la țiței și companiile 
occidentale ce acționează pe te
ritoriul lor. în legătură cu a- 
ceasta. arată agențiile de presă, 
în cadrul conferinței se preco
nizează examinarea unui nou 
mecanism al prețurilor care ar 
urma să fie introdus indiferent 
dacă el va fi sau nu acceptat de. 
către marile societăți petroliere 
internaționale.
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Republica Guineea-
Bissau membră 
a Organizației 

Unității Africane
• REPUBLICA GUINEEA- 

BISSAU, proclamată la 24 sep
tembrie a.c., a fost admisă ofi
cial ca cel de-al 42-lea stat 
membru al Organizației Uni
tății Africane — anunță agenția 
France Presse. Hotărîrea în a- 
cest sens a fost adoptată, prin 
aclamații, de către participanții 
la cea de-a 8-a sesiune extra
ordinară a Consiliului Ministe
rial al O.U.A., care se desfă
șoară în capitala Etiopiei.

de partid și de stat din Republi
ca Guincea-Bissau, condusă de 
Luis Cabrai, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau, secretar general 
adjunct al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.).

• LUNI a sosit în U.R.S.S. în- 
tr-o vizită oficială, o delegație

• LA MOSCOVA AU AVUT 
LOC, luni, convorbiri între An
drei Gromîko ministrul de ex
terne al U.R.S.S., și Mtchell 
Sharp, ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, aflat într-o 
vizită oficială în Uniunea So
vietică, la invitația guvernului 
acestei țări.

Cei doi miniștri de externe 
au examinat probleme ale re
lațiilor sovieto-canadiene, con
firmând, cu acest prilej, inte
resul părților pentru dezvoltarea

unei colaborări multilaterale și 
a relațiilor de bună vecinătate 
între U.R.S.S. și Canada. Au 
fost examinate, de asemenea, 
problemele internaționale ac
tuale care interesează cele două 
țări — relatează agenția T.A.S.S.

înțelegere 
polono-americană

• IN VEDEREA ADINCIRII 
colaborării economice între în
treprinderile industriale si co
merciale poloneze și cele ame
ricane, la Varșovia a fost para
fată o înțelegere care prevede 
înființarea Consiliului economic 
Polonia — S.U.A.

CONSFĂTUIRE
A COMITETULUI 
NATIONAL AL 

UNIUNII TINERILOR 
COMUNIȘTI 
DIN CUBA

La Havana a avut loc o 
consfătuire a Comitetului 
Național al Uniunii Tineri
lor Comuniști din Cuba 
(U.J.C.). Participanții la 
consfătuire au adoptat pla
nul de activitate al organi
zației de tineret cubaneze 
pe anul 1974, care are în ve
dere aportul tineretului în 
realizarea sarcinilor con-, 
strucjiei socialiste trasate de 
P.C. din Cuba.

primiți de președinții
Sudanului si Libanului

Tovarășul Corneliu Mănescu, 
reprezentant' al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost primit de pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan, Mohamed Gaffar Nu- 
meiri, căruia i-a înmînat un 
mesaj personal din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și de deplină 
înțelegere, în spiritul bunelor 
relații existente între’ România 
și Sudan, al înțelegerilor stabi
lite de cei doi șefi de state, care 
au pus bazele unei cooperări

fructuoase româno-sudaneze pe 
toate planurile.

La primire a participat minis
trul sudanez al afacerilor ex
terne, Mansur Khalid, precum și 
Florian Stoica, ambasadorul ro
mân la Khartum.

ivzr
La Clubul militar din 

Bogota s-au desfășu
rat timp de trei zile lu
crările Conferinței mi' 
niștrilor de externe din 
18 state latino-ameri* 
cane și din zona Cara
ibilor.

I
ntrunirea s-a în
scris în seria con
sfătuirilor diploma
tice ale statelor 
din America La
tină, devenite în 
ultimul timp frec
au ca obiectiv res-vente, care au 

tructurarea sistemului de relații 
interamericane, inclusiv a Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.) și reflectă sensul în
noitor al unor procese ce au 
loc pe întregul continent.

Dezbaterile, al căror țel a fost 
definit în ședința inaugurală de 
către președintele Columbiei, 
Misael Pastrana Borrero, ca 
fiind acela de a „întări unitatea 
statelor latino-americane și a- 
doptarea unei poziții comune, 
indispensabile în stabilirea unui 
dialog multilateral cu S.U.A." 
au dezvăluit o conștiință rouă 
a statelor de la Sud de Rio 
Grande.

Acest „dialog fără plecăciuni" 
— cum îl denumea trimisul 
special al agenției FRANCE 
PRESSE — s-a desfășurat pe 
marginea unui document în vpt 
puncte, pregătit de experți și 
publicat joia trecută în capita
la columbiană, și care se refe
rea Ia cooperarea economică 
pentru dezvoltare și adoptarea 
unor măsuri necesare în acest

o După cum informează 
agenția A.C.T.C., un repre
zentant al Societății de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană 
a propus Societății de Cruce 
Roșie dip sudul Coreei ca, 
la 21 noiembrie, la Panmun- 
jon, să aibă loc consultări 
între cele două părți în pro
blema organizării celei de-a 
8-a sesiuni a convorbirilor 
dintre societățile de Cruce 
Roșie din Nord și Sud. în 
notă se menționează că răs
punderea pentru întîrzierea 
intervenită în organizarea 
celei de-a 8-a sesiuni, pro
gramată să se desfășoare la 
Seul, revine în întregime 
Societății de Cruce Roșie din 
sudul Coreei.

Măsuri energice pentru diminuarea 
efectelor penuriei de combustibili 

în numeroase state ale lumii sînt luate, în continuare, o se
rie de măsuri cu privire Ia diminuarea efectelor actualei pe
nurii de petrol. Dintre ultimele evenimente consemnate în acest 
context de agențiile internaționale de presă, figurează hotărîrea 
guvernului vest-german, anunțată luni de ministru] economiei, 
Hanș Friderichs, prin care este interzisă circulația automobile
lor pe întreg teritoriul R.F.G. în următoarele patru duminici. 
Paralel, limita de viteză va fi introdusă, incepînd de la 26 no
iembrie, Ia 100 km pe oră în circulația pe autostrăzi și 80 ki
lometri pe oră pe celelalte căi de circulație rutiere.

Guvernul britanic a anunțat, ]a rîndul său, reducerea cu 10 
Ia sută a livrărilor de benzină și uleiuri de către companiile 
care desfac produsele petroliere în întreaga țară. Măsura res
pectivă a fost anunțată de ministrul comerțului și industriei, 
Peter Walker, in Camera Comunelor.

Tot luni, guvernul Luxemburgului a hotărit ca circulația tu
turor vehiculelor care folosesc hidrocarburi să fie interzisă in 
ziua de duminică 25 noiembrie pe întreg teritoriul țării. De 
Ia această măsură nu fac excepție decît vehiculele utilizate 
în transportul public și în serviciile de urgență.

Succese ale forțelor 
patriotice cambodgiene

• ÎN ULTIMELE 24 DE ORE, 
forțele patriotice 
și-au - continuat 
zona șoselelor 4 
comunicație de 
deosebită pentru 
liste.

Astfel, au fost _______ _____
te în zona localităților Talat, pe 
șoseaua nr. 4, la sud-vest de 
Pnom Penh, precum și Kom- 
pong Tralach și Trabeang Trey 
Ros, situate la nord de capitală, 
pe șoseaua nr. 5.

cambodgiene 
acțiunile în 

și 5 •— căi de 
o importanță 
forțele lonno-

semnalate lup-

• LUNI A FOST DECERNAT 
la Paris premiul literar „Gon
court" pe anul 1973. El a revenit

Dialog la Bogota
sistemului 

•42, solu- 
Canalului 

comerțului 
___  - sistemului 

monetar, activitatea companiilor 
străine, transferul de tehnologie 
etc.,

în afara problemei canalului 
Panama, dezbătută doar la ul
tima ședință a Consiliului de 
Securitate, ordinea de zi nu 
cuprindea chestiuni noi, toate 
celelalte puncte fiind analizate 
și în precedentele reuniuni ale 
organismului interamerican.

La Bogota se aprecia că „tre- 
buie adoptată o nouă politică 
latino-americană mai dinamică 
și mai realistă, în relațiile cu 
S.U.A." și insista asupra drep
tului Americii Latine 
cide autonom asupra 
lui ei destin, idee 
unanim pe parcursul 
de către particîpanți.

sens, reorganizarea 
interamerican de relații, 
ționarea problemei ~ 
Panama, structura 
internațional și a

de a de- 
propriu- 

susținută 
lucrărilor 

_ ______   „America 
Latină are dreptul să-și aleagă 
propriul ei sistem de dezvol
tare, care constituie propria șa 
cale spre deplina eliberare, prin 
eliminarea oricărei forme de 
paternalism sau dominație, — 
sublinia șeful diplomației pe
ruane în intervenția sa —• iar 
O.S.A. trebuie să servească in
tereselor statelor din această 
regiune, și, ca atare, să-și 
restructureze formula organiza
torică, prin reorganizarea atît 
a relațiilor dintre țările latino- 
americane, cit și a relațiilor a- 
cestora cu Statele Unite".

O serie de observatori politici 
au apreciat că ampla 
declanșată pe continentul 
no-american „începe să se 
turizeze" și, — așa cum 
linia FRANCE PRESSE — 
tru prima dată Ia Bogota 
prezentanții țărilor participan
te au aprobat în unanimitate 
documentul care fixează bazele 
unei politici comune în dome
niul cooperării internaționale, 
atît în ceea ce privește menți
nerea păcii, cit și dezvoltarea 
economică și socială a statelor 
din zonă. Acestea sînt expuse

mișcare, 
lati- 
ma- 
sub- 
pen- 

re-

în așa numitul ..Document de 
la Bogota", care preconizează 
elaborarea de urgență a unei 
carte a drepturilor și îndatori
rilor economice ale statelor] 
propusă în urmă cu un an și 
jumătate de către președintele 
Mexicului, Luis Echeveria.

„Documentul de la ~ 
subliniază necesitatea 
contribuției latino-americane la 
comerțul mondial, importanța 
luptei pentru obținerea unor 
prețuri convenabile la produse
le de bază ale statelor de pe 
continent, precum și a unor 
condiții de schimb favorabile, 
preconizindu-se, în același timp, 
eliminarea barierelor 
protecționiste și accesul 
nologia avansată.

Conferința a adoptat 
cumentul care va servi 
bază de discuții cu secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, Ia întilnirea programată să 
se desfășoare în aprilie 1974 
la Ciudat de Mexico.

O problemă amplu dezbătu
tă — s-a precizat din sursă ofi
cială la Bogota —, a fost cea 
a Canalului Panama. Miniștrii 
de externe particîpanți la Con
ferință și-au exprimat unanim 
sprijinul față de cererea Repu
blicii Panama privind restabili
rea deplinei suveranități asupra 
zonei Canalului Panama. „Apro
barea unanimă a moțiunii care 
susține drepturile noastre asu
pra zonei Canalului Panama — 
a precizat șeful diplomației pa
nameze, Juan Antonio Tack, cu 
prilejul unei conferințe de pre
să — constituie cel mai semni
ficativ succes al poporului pa
namez în lupta sa îndelungată 
pentru reîntregirea teritoriului 
său național".

Conferința de Ia Bogota a re
flectat creșterea hotărîrii sta
telor din America Latină de a 
reevalua raporturile interame- 
ricane prin afirmarea propriilor 
identități și de a întări solida
ritatea dintre ele.

La 19 noiembrie, președintele 
Republicii Liban Suleiman 
Frangieh, l-a primit pe Mircea 
Malița, reprezentant al pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care i-a în
mînat un mesaj din partea șe
fului statului român.

Președintele Republicii Liban 
a trimis președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri pentru 
mesajul transmis și, totodată, 
cele mai bune urări de fericire 
personală și prosperitate po
porului român prieten.

Convorbirea a decurs în spi
ritul de cordialitate și cooperare 
care caracterizează relațiile ro- 
mâno-libaneze.
a-din -

Bogota" 
creșterii

vamale 
la teh-
și (În

drept

GH. SPRINȚEROIU

bruxelles: Duminică fără automobile
Hotărîrea guvernului belgian de a interzice circulația auto

vehiculelor în cursul zilei de duminică. în scopul economisirii 
produselor petroliere, în contextul actualei penurii de petrol, a 
reabilitat în ochii locuitorilor acestei țări posibilitățile de tran
sport oferite de diverse atelaje trase... de cai. Mai puțin pasio
nați pentru biciclete decît vecinii lor olandezi, locuitorii Belgiei 
au oferit, în schimb, în această zi, inclusiv în plin centrul capi
talei, adevărate demonstrații de echitate sau de transport cu 
mijloacele folosite... la începutul acestui secol. Singurele auto
vehicule cu motor autorizate au fost taxiurile, autobuzele și 
mașinile din unele servicii speciale care aveau o autorizație, re
gulă de la care s-au abătut doar foarte puține persoane depis
tate de poliție.

Dezbaterile
de la Geneva

re-

Lucrările Conferinței 
pentru securitate și coope* 
rare în Europa sînt con
centrate asupra obiect, u- 
lui încheierii cît mai v><- 
rînd a activităților de 
clarificare a pozițiilor.

Se examinează propunerile 
concrete depuse pină in pre
zent de delegații pe întreaga 
tematică a Conferinței, astfel 
incit să se poată trece la defi
nirea punctelor de acord și la 
soluționarea, prin eforturi co
mune, a chestiunilor în care 
există poziții diferite, în vede
rea elaborării, ulterior, a docu
mentelor finale care urmează a 
fi propuse spre adoptare celei 
de-a treia faze a Conferinței.

Deosebit de importantă se re
levă examinarea principiilor 
care trebuie să guverneze
lațiile dintre state, ca fază a 
edificiului securității europene, 
în cursul discuțiilor s-a relie
fat faptul că fiecare stat este 
obligat de a nu întreprinde 
nici un act de intervenție în 
treburile interne ale altor sta
te. în toate domeniile relațiilor 
dintre ele : politic, militar, e- 
conomic și cultural.

Delegatul Belgiei a susținut 
să se includă prevederi care să 
interzică orice formă de inter
venție indirectă, inclusiv mă
suri de presiune economică, 
politică sau de alt ordin.

In cuvintul său, delegatul ro
mân a subliniat că este necesar 
să se dea acestui principiu g 
definiție care să cuprindă inter
zicerea tuturor actelor de inter
venție în afacerile altor state, 
fără nici o excepție. El s-a pro
nunțat pentru eliminarea orică
rei intervenții din afară in ceea 
ce privește natura și conținutul 
relațiilor pe care un stat parti
cipant le stabilește cu alte state. 
Vorbitorul s-a referat, de aseme
nea, la dreptul fiecărui stat par
ticipant de a alege și dezvolta 
liber, fără nici un amestec din 
afară, sistemul său politic, eco
nomic, social și cultural. Delega
tul român a subliniat importan
ta adoptării de angajamente 
ferme privind excluderea inter
venției în raporturile dintre sta
tele europene, sub orice formă, 
sub orice pretext și în orice Ai- 
prej urare.

Franța—Anglia: 
35 de minute prin tunel

Corespondență din Paris 
pentru „Scînteia tineretului" 

•' Un proiect vechi prinde viață • Primii

romancierului elvețian Jacques 
Chessex pentru romanul său 
,,L*Ogre".

Jacques Chessex s-a născut 
în anul 1934, în localitatea Pa- 
yerne.

• LA CENTRUL SOVIETIC 
de pregătire a cosmonauților 
„Iuri Gagarin", de lingă Mos
cova, a avut loc, luni, prima 
intilnire între cosmonauții so
vietici și un grup de astronauți 
americani sosiți în capitala so
vietică pentru antrenamentele 
prevăzute în proiectul privind 
zborul în comun al unei nave 
cosmice sovietice de tip „Soiuz" 
și al unei nave spațiale ameri
cane de tip „Apollo". în cadrul 
acestor pregătiri, astronauții a- 
mericani urmează să cunoască 
nava de tip „Soiuz" și sistemele 
ei de dirijare.
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printr-un drum parcurs 
în 35 de minute. Ceva 
mai mult decît durata 
formalităților vamale 
care se fac azi între 
Franța și insula brita
nică.

Un tren de mare viteză va 
lega Parisul de Londra în nu
mai 3 ore. Condițiile meteoro
logice pe Marea Mînecii nu vor 
mai avea nici o influență asu
pra traversării. Pentru simplul 
motiv că această traversare se 
va face pe sub mare.

Intr-adevăr, tunelul submarin 
între Franța și Marea Britanie 
va deveni — conform planuri
lor — o realitate în anul 1980. 
Sîmbătă 17 noiembrie a avut loc 
la Londra semnarea tratatului 
franco-britanic pentru construi
rea tunelului sub Marea Mîne
cii. O muncă titanică, un efort 
comparabil cu străpungerea ca
nalului Panama, a început luni 
19 noiembrie. Lingă localitatea 
Saugatte, nu departe de Calais 
— Franța, s-a dat prima lovi
tură de tîrnăcop — simbol 
deschiderii lucrărilor.

Dar lucrările au început, to
tuși, mai de mult. Vineri dimi
neața un corespondent al agen
ției FRANCE PRESSE relata de

al

metri de pămînt excavați...

Saugatte : „Pe un cîmp dela —---- - ,—
sfeclă recoltată recent, grapele 
și buldozerele au excavat pri
mii metri cubi de pămînt. Zeci 
și sute de curioși stau sub plo
aie și privesc. Un locuitor din 
Saugatte cultivă liniștit grădina 
la vreo 100 de metri de șantier. 
..N-aș mai fi crezut că se va 
face — a spus bătrinul grădinar. 
De cînd se vorbește despre tu
nel... Tatăl meu vorbea, bunicul 
de asemenea. Acum, in sfîrșit, 
încep să cred că este adevărat".

în pregătirea lucrărilor mun
citorii de la Saugatte au trebuit 
să pompeze apa dintr-un puț 
săpat în vederea tunelului în 
anul 1875... O aureolă legendară 
învăluie, intr-adevăr, ideia tu
nelului de sub Marea Mînecii. 
încă în anul 1802, inginerul de 
mine Mathieu a prezentat lui 
Napoleon un proiect de „șosea 
submarină" în care urma să cir
cule diligențele. Apoi, în decurs 
de 170 de ani au fost nu mai 
puțin de 33. de proiecte și so
luții printre care poduri, diguri, 
insule artificiale etc.

Actualul proiect prevede să
parea a 3 galerii — una de ser
viciu, două de circulație — în 
lungime de aproape 50 km, în 
care 37 sub mare, între Calais 
și Folkestone. Tunelul este pre
văzut pentru circulația ferovia
ră, garniturile de tren puțind 
realiza viteza medie de 112 km 
pe oră. Care va fi prețul între
gii lucrări ? La 1 ianuarie 1973

mi- 
tu- 
da- 

eroziunii monetare pre- 
cheltuielilor financiare,

prețul a fost estimat la 5,2 
li arde de franci. Dar, dacă 
nelul va fi terminat în 1980, 
torită 
văzute 
costul total se va ridica la 9,5 
miliarde de franci.

Se justifică asemenea cheltu
ieli ? Conform calculului de ren
tabilitate, tunelul va asigura în 
1990 un trafic de 15 milioane de 
pasageri, 4,8 milioane de auto
mobile și 10,8 milioane tone de 
marfă. Această circulație extrem 
de intensă va transforma pro
fund rețelele rutiere și ferovia
re din Franța, Belgia, Olanda, 
R. F. Germania și, bineînțeles, 
Anglia. Regiunile aflate de o 
parte și de alta a tunelului se 
vor asemăna cu conurile unei 
pîlnii în care se vor concentra 
zilnic zeci de mij de oameni. în 
consecință rețeaua de hoteluri, 
restaurante, garaje, servicii so
ciale etc. se va dezvolta simți
tor spre marea satisfacție a lo
calnicilor. „Un cordon ombili
cal" va lega Anglia de conti
nent, scriu ziariștii francezi, 
considerînd că tratatul semnat 
sîmbătă constituie nu atît un 
document financiar și tehnic, 
cit, mai ales, un act politic, care 
va influența în bună măsură 
poziția Marii Britanii față dc 
țările Europei Occidentale.

VIORICA DIACONESCU
Paris, 19 noiembrie
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