
ÎN LUPTA PENTRU ECONOMISIREA

COMBUSTIBILULUI SI ENERGIEI
*J

TINERII TREBUIE SA SE AFLE
tN PRIMELE RÎNDURI!

* Preocupare sporită pentru 
creșterea responsabilității fiecărui 
tînăr • In 30 de întreprinderi, grupe 
de tineri investighează căi de acți
une pentru combaterea risipei de 
energie și combustibil • Măsuri de 
evitare a iluminatului excesiv în că
minele pentru nefamiliști * Invita
ție a comitetului municipal U.T.C. 
către tinerii cercetători și proiec- 
tanți • Uteciștii — autori a 2 100 
inovații din care multe vizează în 
mod direct reducerea consumurilor 
de combustibili și energie.

In organizațiile U.T.C. din județul Sălaj
• Acțiuni concrete, mobiliza

toare pentru mai buna gospodărire 
a energiei și combustibilului. • Ute
ciști de la întreprinderea de armă- 

ri metalice Zalău lansează o ini
țiativă. • într-o singură zi, o eco
nomie de 52 000 kwzh energie- • O 
puternică agitație vizuală în spriji
nul acțiunii de combatere a risipei. Cu șantierele tării in legătură

Despre aceste acțiuni ne-au vor
bit : George Ghenoiu, prim secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. și Nicolae Negrea, 
prim secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al U.T.C., în interviurile 
pe care le publicăm în pagina 
a lll-a

directă

REGHIN: Ne-am asigurat front de

lucru pentru toată iama

ALEXANDRIA: Angajamentul poate 
fi onorat, dar nu cu explicații!

ANGAJAMENTUL ANUAL LA
ACȚIUNILE

ANUL XXIX,

Nr. 7623

SERIA II,

Proletari din toate țările, unîti-vă!

Ana Bota este una dintre tinerele muncitoare de la fabrica „Vii
torul" din Oradea, care dovedește prin rezultatele bune de zi cu 
zi în întrecerea utecistă, hărnicia și talentul.

Foto: ȘT. WEISS

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Oameni din 
linia intii

La Stațiunea pentru mecaniza
rea agriculturii, Sintana, județul 
Arad, un om a ieșit la pensie. 
Un tractorist — cum încă nu
mesc oamenii locului meseria de 
mecanizator. Faptul pare a fi 
un simplu fapt divers. Dar... 
Este primul om care, în cei 25 
de ani de când ființează 
S.M.A.-ul, iese la pensie de pe 
tractor. De pe unul din cele 172 
de tractoare aflate aici. Fapt 
divers ? Nu știu încă dacă-l 
putem numi așa. Cert este că 
Pavel Crișan n-a primit felicitări 
la „mica publicitate". Seara — 
după o zi de muncă la fel de 
încordată ca toate cele 8 749 de 
zile premergătoare — la lumina 
farurilor, o sticlă cu „tărie" a 
rotit din mînă în mină. Bărbă- 
tește. Au sorbit pe rînd: Petre 
Dobre, llie Mocuța, Iosif Vizen- 
maier, Ion Bușă. A tras apoi o 
dușcă mai zdravănă Teodor 
Pantea, cel care rămânea acum, 
la 45 de ani, veteranul secției. Și, 
în sfîrșit, prîslea: Constantin 
Crișan, fiul sărbătoritului. Un 
gînd ascuns se opune cuvîntului: 
de ce el ? — de ce și el, adică ? 
Avusese doar, ceas de ceas, 
exemplul aspru al trudei tatălui. 
Dar să vedem ce spun faptele.

„Lupta noastră — conchide 
simplu Teodor Pantea — ține un 
an dintr-un an. In spate ne cad 
ploile, din față ne izbesc vîntu- 
rile. Poate că și aceasta ne-a 
făcut să nu dăm înapoi. Chiar 
dacă unii au șovăit la primele 
întâlniri cu volanul. Pentru că, 
știți, volanu-i rotund, poate face 
și oale-ntoarsă. Noi n-am-făcut-o. 
Am fost solidari cu noi înșine și 
cu meseria aceasta. Este o mân
drie a noastră, de care ne bucu
răm. Acum oricîte permisii ai 
avea (este vorba de concedii 
n.n.) gîndul tot acolo, la lucru, 
îți rămâne, și abia aștepți să te 
întorci printre ai tăi".

Cititorul înțelege lesne că am 
concentrat cuvintele interlocuto
rului. Teodor Pantea nu vorbește 
„ca din carte". Nici ceilalți. Zi 
de zi în câmp, în aspru și tăcut 
dialog cu munca, n-au timp să 
se perfecționeze în ale oratoriei, 
deși vorbele lor, păstrate aidoma, 
sînt o minunată lecție de expre
sivitate. Ziarele le citesc la săp
tămână, cu noutățile sînt la 
curent prin intermediul radioului. 
Dar ei știu că sânt posesorii unei 
mart încrederi în ceea ce pri

vește destinele agriculturii — și 
fac totul pentru a se achita, la 
o înaltă pildă de conștiință, de 
această răspundere.

★
Consemnez, lapidar, perimetrul 

de muncă și împliniri al acestor 
bărbați. S.M.A. Sîntana are opt 
secții care deservesc șapte coope
rative agricole. Peste 15000 de 
hectare dau anual un rod mai 
bogat, ca preț al efortului și con
științei muncitorești a celor 172 
de mecanizatori. La această oră, 
porumbul a fost recoltat de pe 
toate cele 5 000 de hectare. Cu 
peste trei milioane a fost depășit 
planul pe primele 9 luni ale anu
lui. In campania de vară, 
S.M.A.-ul a acordat, legal, 176 de 
premieri individuale pentru sub
stanțiale depășiri de plan. Din 
totalul timpului, 85°/o. reprezintă 
cel petrecut efectiv în brazdă 
(pe lângă, deci, drumuri, repa- 

Venitul planificat, 
j. ««« t . 5 fiecare tractorde 87 000 lei pe

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a V-a)
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STUDENTUL
LA FILOZOFIE

un propagandist competent,
un activist cu o înaltă
cultură de specialitate

Raportează oamenii
muncii din județele

Ialomița
și Mehedinți

Frintr-o telegramă adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU. Bi
roul Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R. rapor
tează că oamenii muncii din 
acest județ au Îndeplinit pre
vederile de pflan la produc
ția industrială pe primii trei 
ani ai cincinalului cu 42 de 
zile mai devreme.

Comitetul județean Me
hedinți al P.C.R. a adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care raportează că în acest 
județ planul producției glo
bale industriale, al produc
ției marfă fabricată și pro
ducția pentru export, prevă
zut pe cei trei ani ai actua
lului cincinal a fost îndepli
nit cu 40 de zile mai devre
me, urmînd ca pînă la fine
le anului să se obțină o pro
ducție suplimentară de peste 
570 milioane lei.

In cuprinsul telegramelor se 
arată că oamenii muncii din 
cele două județe, conștienți 
de înalta răspundere ce le 
revine din expunerea secreta
rului general al partidului la 
recenta consfătuire ținută 
cu primii secretari și secreta
rii cu problemele organiza
torice ai comitetelor județe
ne de partid nu vor pre
cupeți nici un efort pen
tru realizarea exemplară și 
depășirea sarcinilor pe anul 
1974, pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor stabili
te de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Premisa esențială de la care 
poate începe un răspuns la a- 
ceastă problemă nu poate fi de
cît înțelegerea faptului că ab
solventul Facultății de Filozofie 
-- om cu o largă formație știin
țifică, ideologică și politică — 
trebuie să se manifeste ca un 
militant comunist, ca un propa
gandist al filozofiei marxiste, 
indiferent unde va lucra — ca 
profesor de filozofie în liceu, ca 
cercetător sau activist social- 
politic. Este scopul căruia i se 
subordonează întreaga activitate 
instructiv-educativă din facul
tate, conducerea facultății, orga
nizația de partid făcind demer
surile necesare pentrii îmbună
tățirea continuă a acestui pro
ces. Roadele eforturilor se' pun 
în evidență în nivelul de pre
gătire atins de un mare număr 

studenți. Pe acest tra- 
al însușirii cunoștințe- 

teoretice. există rczul- 
pozitive. Deficiențele în- 

acolo unde aceste cunoș
tințe teoretice trebuie să-și do
vedească profunzimea și efica- ' 
citatea în acțiunea practică ; în 
aplicarea lor, în definirea unei 
poziții constante, de participare 
activă, de intervenție și iniția
tivă chiar în viața colectivității 
universitare. Activismul social, 
militantismul unor studenți de 
la Filozofie nu se relevă satis
făcător în cadrul îndatoririlor 
extrașcolare stricte. Sînt sem
nalate, ne-am convins direct, 
dificultăți în mobilizarea și(Continuare în pag. a ILa)

ANCHETA „SCINTEII TINERETULUI

* organizației noastre
revoluționare, angajați plenar în 
îndeplinirea tuturor obiectivelor 
cuprinse în chemarea lansată de 
biroul C.C. al U.T.C., sub de
viza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", raportează cu 
mândrie și deplină satisfacție 
realizarea angajamentului la ac
țiunile de muncă patriotică cu 
41 de zile înainte de termen. La 
lucrările nefinanțate, cifra reali
zărilor este de 34 800 000 lei, iar 
cea a lucrărilor finanțate de 
peste un milion lei. în această pe
rioadă, tinerii uteciști ai jude
țului Iași au colectat și trimis 
spre oțel ariile țării, 6 583 tone 
deșeuri metalice și 163 mii de 
ambalaje de sticlă. A fost reali-

GHEORGHE MORĂRAȘU 
prim secretar

al Comitetului județean Iași 
al U.T.C.

Prin măsurile luate de biroul 
comitetului județean U.T.C., de 
organele și organizațiile U.T.C., 
tinerii din județul nostru și-au 
intensificat eforturile pentru 
realizarea și depășirea obiecti
velor cuprinse în cadrul întrece
rii „Tineretul — faator activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen". In urma acțiunilor 
organizate, spre oțelăriile pa
triei, au fost expediate peste
3 800 tone deșeuri metalice. De 
asemenea, s-au colectat și pre
dat 75 tone deșeuri de hîrtie și 
peste 82 000 ambalaje de sticlă, 
a fost împădurită suprafața de 
255 hectare, s-au plantat peste
4 000 plopi în aliniament și s-a 
îngrijit suprafața de 955 hectare 
plantații silvice. Acțiunile

DAN AUREL, 
prim secretar 

al Comitetului județean Buzău, 
al U.T.C.

în 
Ia
Cei care au lucrat în 
toamnă la I.A.S. 7____  __
fost felicitați de conducera uni
tății ; dar studenții observă cu 
nemulțumire că nu toți colegii 
au înțeles îndatorirea de a-și 
aduce contribuția la stringerea 
recoltei. La activitatea cercu
rilor științifice participă 200 de 
studenți din 800 ai facultății, 
unii evidențiindu-se cu alese 
calități științifice, de bun augur 
pentru viitorul lor profesional. 
Dar se apreciază că numărul 
este prea mic. Apropierea 
de viață, orientarea învăță- 
mintului filozofic spre cu
noașterea și cercetarea rea
lităților sociale, integrarea în 
activitatea socială concretă, con
ținutul de fapt al practicii, re
prezintă într-adevăr o susținută 
preocupare din partea cadrelor 
didactice, a factorilor de răs
pundere din facultate. Dar re
zultatele nu pot fi detașate încă 
la scara întregii facultăți. „Ne 
dorim un climat de dezbatere, 
dar participarea la constituirea

manifestarea mai activă 
unele acțiuni de masă, 

această 
Peștera au

lui este încă firavă, afirma Sil
viu Coposescu, președintele 
C.A.S.C. din facultate. Deși e- 
xistă preocupări notabile în do
meniul culturii, ele rămîn la 
nivel individual. Colegii noș
tri nu-și comunică gînduri
le, frămintările, opiniile, co
municarea se limitează strict 
la obligațiile școlare și nu 
este de fapt ceea ce înțelegem 
prin „'comunicare". Care ar pu
tea fi cauza ?. Timpul deficitar. 
Mai există, credem, încă o cauză. 
Unii studenți se integrează greu 
în viața și disciplina universi
tară, în preocupările noastre 
specifice pentru că din liceu ei 
.vin cu o slabă predispoziție în 
acest sens, iar sistemul de se
lecție, care nu cuprinde teste 
de aptitudini pentru o profesiu
ne destul de puțin conturată în 
facultate, este încă imperfect. 
Pînă acum recomandările date 
candidaților se dovedesc destul 
de formale". Intr-adevăr, testa-

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a 11-a)

i>Democrație și cunoaștere

CLIMATUL IN
TELECTUAL

(atitudini-opinii- 
dezbateri)

Literatură
TABLOU GEO
GRAFIC

de Geo Bogza

Teatrul T.V. t 
MICII BUR 
GHEZI
de Maxim Gorki

Pro și contra : 
BINEVOITOA
RELE NASTRUȘ-, 
NICII

(Continuare în pag. a Il-a)

„MR MUNCITOR CAUT GAZDĂttt
66

Sînf, în municipiul Suceava, peste 10 000 de tineri angajați în 
circuitul producției. Ei se împart în două categorii: prima, cei 
care ar dori să locuiască în oraș, dar care fac — vrînd-nevrînd — 
naveta la distanțe mai mici sau mai mari; a doua, cei care locu
iesc în Suceava în locuințe de stat sau la gazde particulare. Așa
dar, căutăm și noi camere de închiriat.

UN MIC IMPERIU AL BUNULUI 
PLAC

Gazdele din Suceava ni se 
pare că se împart în două cate
gorii : o parte care procedează 
aproximativ corect — adică 
subînchiriază camere unui nu
măr rezonabil de tineri, îi ajută 
să-și treacă viza de flotant pe 
buletin și plătesc taxele cuve
nite la secția financiară chiar 
dacă, în realitate, chiria perce
pută de respectivele gazde a- 
cestor tineri este, nu rareori,

mai mare decît prevede legea. 
Dar mai există o categorie de 
gazde — proprietari de locuințe 
proprietate personală sau chi
riași principali în locuințe pro
prietate de stat — care și-au 
transformat locuințele în ade
vărate. hoteluri clandestine, cu 
toate atributele care derivă din 
setea unora de cîștig nemuncit. 
Vă oferim cîteva exemple strict 
autentice, care demonstrează de 
ce fel de „statut“ se bucură a- 
cești chiriași fără statut : în 
camere în care locuiesc 4—5

tineri laolaltă, media lunară a 
chiriei este de 200 de lei. Fete
lor li . se permite inițial accesul 
la aragaz, la cămară, la baie. 
Apoi li se percepe o taxă supli
mentară la toate acestea, ba 
chiar și pe lumina electrică pe 
care o consumă. Această cate
gorie de gazde nu își declară 
chiriașii nici la miliție, nici la 
secția financiară, evident, pen
tru a nu fi impozați. Respectivii 
proprietari le pun noilor chiriași 
următoarea condiție : „Dacă a- 
pare sectoristul sau vreun ins
pector de Ia spațiu, faceți ce 
știți, numai să nu vă găsească 
în cameră !“ Și iată ce se in- 
tîmplă dacă unul își manifes
tă nemulțumirea : „Mîine te 
muți ! Eu nu țin golani în gaz
dă"... urlă gazda. Și a doua zi 
închiriază locul unui alt tinăr 
mai puțin... pretențios. Acest 
gen de speculanți fără scrupule 
— pe care legea, de altfel, îi

oondamnă cu toată asprimea — 
au un sistem de informare re
ciprocă conform căruia reușesc 
să-i facă zile negre celui care 
încearcă să le dezvăluie adevă
rata față. Iar tinerii știu acest 
lucru, și, pentru că nu au altă 
alternativă, mulți dintre ei o 
vreme tac.

IN UMBRA 
UNUI RISC, 
ÎNFLOREȘTE 

OCROTITOARE I
Am prezentat informațiile pe 

care le-am obținut, tovarășului 
Constantin Nicoară, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular 
municipal.

— Avem cunoștință de aceas
tă situație, declară tovarășul 
Nicoară, dar nu putem aplica

EMANUEL ISOPESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

PROTECTOARE A 
REAL, SPECULA 

CA INTR-O SERA

O practică încă existentă într-un loc sau 
altul își arată din cînd în cînd influențele 
păgubitoare și invită, prin însăși apariția ei, 
la meditație și intervenție imediată. Ea pro
pune, în locul dezvăluirii curajoase a unor 
atitudini, mentalități sau întîmplări nu toc
mai lăudabile, un tratament mai îngăduitor, 
în locul recunoașterii lor deschise, învăluirea 
într-o tăcere discretă. Uneori chiar efortul 
de îndreptare a lucrurilor capătă o direcție 
cu totul ciudată, fiind orientat nu spre re
zolvarea situațiilor apărute, ci spre încercarea 
care e în stare să facă totul ca să nu se 
afle, pe cît posibil, nimic.

Procedeul este condamnabil în esența sa, 
de aceea orice dorință de a-l șterge dintre 
modalitățile de lucru trebuie să 
înceapă nu cu una sau cu alta 
din laturile componente, ci cu 
însăși această esență, cu recon
siderarea din temeliile pe care 
este clădit. El ține la distanță 
întreg de oameni printr-o discreție cel puțin 
deplasată asupra unor lucruri care ar tre
bui cunoscute de toți și încearcă să înlocu
iască nevoia unei cunoașteri permanente, 
ciproce, cu situarea la o depărtare unde 
ajung ecourile.

Gîndurile acestea mi-au fost inspirate 
lectura cuvîntării rostite zilele trecute de 
varășul Nicolae Ceaușescu în fața primilor 
secretari și a secretarilor cu problemele or
ganizatorice ai comitetelor județene de 
partid. Am citit, de pildă, acolo : „S-a văzut, 
în cazul Hunedoarei, că nu ceva extraordi
nar a determinat lichidarea neajunsurilor, ci 
faptul că s-au discutat problemele cu ma
sele largi de oameni ai muncii, că soluțiile 
adoptate au fost supuse aprobării maselor". 
Și mei departe. în același text : „Cînd vor-

bim de consultare, de lărgirea democrației 
trebuie să ne gîndim ca realmente aceasta 
să devină conduita zilnică a activității 
noastre. Consultarea, atunci cînd sînt pro
bleme importante, înseamnă a le supune 
votului organizației de partid, votului adu
nărilor generale ale oamenilor muncii. Atunci 
vom putea ști precis 
tărît corespunde sau 
majorității".

Aceste cuvinte pun 
tă relația directă în 
țiuni bine cunoscute : consultare, democra
ție, cunoaștere. Atributul democrației, de 
mult instalat între procedeele de lycru ale 
partidului și

dacă ceea ce am ho* 
nu corespunde părerii

într-o lumină deosebi- 
care se află trei no-

D. MATALĂ

un colectiv

re-
nu

de 
to-

statului nostru, nu este desigur 
posibil fără a apela la consul
tare, însă ambele devin inope
rante dacă punctul de plecare 
nu îl constituie cunoașterea. 
Așadar, nu tentativa de a 

soluții în absența 
a întregului colectiv 

izbînzii, ci dimpotrivă, înfă-

căuta și 
participării 
este sortită 
țișarea deschisă a lipsurilor și greutăților, a- 
pelul constant la părerea tuturor oamenilor 
muncii. Și nu supunerea hotărîrilor unui vot 
formal, ci tocmai verificarea valabilității lor 
prin confruntare cu opinia majorității. Pro
blemele cele mai importante trebuie să con
stituie o ordine de zi permanentă în circuitul 
larg al schimbului de idei dintre cei ce au 
mandatul de a adepta hotărîri și cei ce 
sînt chemați să le aducă la îndeplinire, Cu- 
no’așterea realităților devine astfel o com
ponentă inseparabilă a noțiunii de democra
ție deoarece, fără nici o îndoială, nu pot 
avea girul temeiniciei decît acele măsuri 
care sînt stabilite în deplină cunoștință de 
cauză.
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UN GRAFIC PRECIS A apărut revista

LUMEA
numărul 48

ȘI O REALITATE

doua îsi cunosc meseria 6i pot 
obține randamente superioare, 
cu toate acestea, zic. în loc ca 
zilnic să montăm 20—25 de bu- r

cizează tovarășul imziner-sef 
Mihail Stingu. Este vorba de o 
deficientă pe care o simțim mai 
mereu, de fapt odată cu tre^e-

ÎNTÎMPLĂTOARE e-

purtate 
bascu-

Organlzația U.T.C. Movileni. 
sat și-a amînat fără termen adu
narea de dare de seamă și ale
geri, invocînd și-n fața noastră' 
motive care, în asemenea situații,, 
pot fi întâlnite la urma urmei 
pretutindeni sub formula arhi
cunoscută „nu s-a putut". De 
aici, din această formulă care 
din păcate flutură uneori pe 
buzele celor cu funcții de răs
pundere de la comună și de la 
județ, a pornit și-n cazul organi
zației îa care facem referințe,, 
e- '"ttaitfl împestrițat al unor 
explicația care depășesc de regulă, 
ca număr chiar numărul uteciști
lor cuprinși în organizațiile să
tești. O explozie verbală, fă>a 
îndoiala provocată în mod de
liberat pentru a acoperi adevă
rata față a lucrurilor și pentru O' 
crea o atmosferă în care cel cu 
sarcini de răspundere sa apară 
cel puțin erou In confruntarea 
sa acerbă cu imposibilul.

Dar să nu trecem mult prea 
repede călie concluziile la care 
âepă ap>ț>aipe o săptămînă am 
ajuns, inte*eăindu-ne de felul in 
care decurg adunările generale 
de dare de seamă și alegeri în 
județul Iași. Organizația pe care 
am citat^o putea să se extragă 
unei astfel de concluzii după cum 
prin îxsăși structura ei simplă 
are pâiihifaăți enorme să se 
sustragă oricăror- forme de for
malism sau de birocratism. Avea 
și are posibilități în primul rînd 
pentru că p formată doar din 
șase membri, din care trei sint 
frați și prin aceasta organizația 
se află cel puțin odată în zi „mo
bilizată" .tub același acoperiș.

Era oare intr-adevăr, așa cum 
ni se motiva, greu de făcut mo
bilizarea Intr-un astfel de caz 'C 
Sau era greu, de redactat darea 
de seama a organizației cînd 
unul dintre mpmhrii ei. Elena 
Curutiug, e și Rifi>lioțecqrq biblio
tecii comunale și are, deci, și 
timp, și calitatea de a o redacta ? 
Și-apoi cele ce s-rai putea spune 
despre această organizație încap, 
după cîte ne-am putut da seama, 
pe suprafața unei cărți poștale; 
nu cer nici pe departe numărul 
de pagini consacrat ținui roman.

Comentariile ni se par, desigur, 
de prisos. Mai complicată nu 
era de altfel nici situația celor
lalte organizații din comună: de 
la complexul zootehnie, Potîngțeni 
și Epurem, flecare cu un efectiv 
ce nu depășește 20 de memM, 
care și-au amînat de asemenea

adun firile și către care am fost 
cu sirguințâ îndrumați de către 
tovarășul Mihai Toma, secretarul 
i probleme organizatorice td 
comitetului județean U.T.C. Au 
fost însă și ele, birourile acestor 
organizații, asurzite de explozia 
de care vorbeam la începui. De 
ce adică să depunem vreun efort 
pentru a face ceea ce ne-am 
propus, cînd explicațiile și mo
tivele sînt totuși intr-o măsură 
atît de mare la îndemină ? Tova
rășul Constantin Necula, secre-

PREZENȚA
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U.T.C. LA
ADUNĂRILE
DE ALEGERI

tarul comitetului comunal U.T.C., 
recunoștea, de altfel, după ce 
fumul explicațiilor se risipise, că 
adunările s-ar fi putut cu sigu
ranță ține și că organizația din 
satul Larga ar putea-q ține chiar 
mai înainte de termenul plani
ficat. Și-așa e. Dar de s-ar ține 
măcar la datele replanificate in 
prezența noastră de însuși comi
tetul comunal căci noi în nici un 
caz nu făcusem o excursie la 
Movileni și nici nu venisem aici 
să cumpărăm promisiuni și asi
gurări de care ne convinsesem 
deja că sînt in cantități suficiente 
și pe la județ.

La județ există un grafic al 
adunărilor, centralizat pe date și 
pe organizații, după situații și 
note cu semnături și ștampile în 
regulă. însumate intr-un dosai 
voluminos după care se poate 
ajunge oriunde, numai la o adu
nai e nu. Chiar la spital, cum a 
și ajuns comitetul județean 
U.T.C. în căutarea activistului 
său Gheorghe Amargheoalei, îm
bolnăvit „subit" Trimis în ziua 
de marți de către secretariat la 
Movileni pentru a pregăti cîteva 
adunări, Gheorghe Amargheoalei 
uită scopul plecării de la sediul 
comitetului județean U.T.C. fi, 
joi dimineața, află că este căutat

pentru a dq socoteai# pentru ne- 
respectarea sarcinilor de servi
ciu și atunci ajunge repede la 
spital.

■— Noi îl știam cam neserios, 
dar chiar la asta nu ne-am aș
teptat, se explica secretariatul, 
rugindu-ne să înțelegem că si
tuația întâlnită în zona Movileni 
a fost totuși o întîmplare. Intim- 
plătar să fie atunci și faptul că 
din numărul adunărilor planifi
cate s-au ținut pînă la data la 
care ne raportam doar 10 la 
sută ?

In comuna Gropnița, cînd am 
întrebat de locul și ora ținerii 
adunării planificate, nimeni nu 
știa nimic.

— Adunări U.T.C. f s-a mirat 
pînă și secretarul, comitetului 
comunal de partid. Cine v-a tri
mis aici, ? Grafic I Care grafic ? 
Care secretar al oomitetiUui co- 
munai U.T.C.. cel care nu există ? 
Și care activist ? Eu de mult nu 
iim mai văzut. pe aici pe cineva 
de la comitetul județean U.T.C.

Tot inti-mplător ?
Despre mersul adunărilor ge

nerale de alegeri am stat de 
vorbă și cu patru activiști ai Co
mitetului județean U.T.C. Prin
tre altele, întrebîndu-i la cîte 
adunări de alegeri ale uteciștilor 
de la sate au participat in a- 
ceastă toamnă, toți s-au grăbit 
sa ne răspundă că au fost la 
ode două sau trei, l-am rugat să 
precizeze și 1# ce fel de orga
nizații dar nici unul dintre ei nu 
ne-a spus că ar fi avut măcar 
intenția să meargă și la o organi
zație a cooperatorilor sau meca
nizatorilor. Toii asistaseră doa> 
la adunări ale elevilor sau cadre
lor didactice.

Din întâmplare Fără îndoială 
că nu. După cum lesne se vede, 
aici, munca de pregătire a adu
nărilor de alegeri este dusă nun 
mult la intîmplare de către ac
tiviștii comitetului județean 
U.T.C. Acest lucru explică de 
fapt sena „intimplărilor" pe care 
am întîlnit-o noi în căutarea unei 
adunări. Și dacă așa se va pre
ocupa și de acum înainte comi
tetul județean U.T.C. de pregă
tirea și desfășurarea lor, np este 
exclus ca și în primăvară să a- 
flăm că adunările de dare de 
seamă și alegeri ale anului 1973 
se amină din cauza campaniei 
agricole a anului 1974...

UD

Problemele energiei la di
mensiunile lumii sînt tratate 
într-un amplu documentar, 
sugestiv intitulat: „Petrolul 
la răscruce". O coresponden
ță din Berlin relatează vizita 
ministrului de externe român 
în Republica Democrată Ger
mană. Articolul „Bătălia pen
tru pace" încearcă să cu- 
prinaă sensul actualelor
forturi politico-diplomatice 
din Orientul Apropiat.

Aristides Pereira, secretarul 
general al P.A.I.G.C., a scris 
pentru revista „Lumea"
articol despre obiectivele in
terne și internaționale ale 
Republicii Guineea-Bissau. în 
același număr, Nicu Ceausescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., semnează un stu
diu tratînd despre preocupă
rile și tendințele actuale ale 
mișcărilor de tineret din A- 
merica Latină.

„Sa păstrăm frumusețea 
Pămîtitului" sînt cuvintele 
pline de adevăr pe care le-a 
adresat, în cadrul unui inter
viu acordat revistei, celebra 
eroină a marilor spații cosmi
ce, Valentina Tereșkova,

Corespondențe despre e- 
voluția evenimentelor din A- 
tena, discutarea problemei 
coreene la O.N.U., reuniunea 
celor 19 de la Viena, confe
rința francofonă de la Paris 
completează imaginea de ac
tualitate a săptămînii.

Revista „Lumea" continuă 
serialul „Dallas, 1963“ cu un 
nou episod: „Cursa electo
rală".

Cine a vizitat recenta Expo
ziție internațională ETAVA '73 
a remarcat desigur printre pro
dusele românești o seamă de 
mașini și utilaje agricole pre
zentate aici de către Uzina „7 
Noiembrie" din Craiova. Dintre 
acestea — 16 tipuri diferite la 
număr — plugurile 
PP-3 și PP-4, remorca
lantă RBA-1 si mașina de îm
prăștiat îngrășăminte chimice 
M.I.C. 1 erau prevăzute să fie 
livrate in acest an in țări de pe 
două continente. în ce măsură 
a fost respectată Pînă la ora 
actuală această obligație ne in
formează tovarășul Mihail Stîn- 
gu, inginerul șef al unității in
dustriale amintite.

— Cunoscind importanța pe 
care o are atît pentru între
prinderea noastră, cît si Pen
tru economia națională în an
samblu. realizarea ritmică a 
planului de export -r- ne spune 
dinsul — am căutat De oit Po
sibil să nu ne abatem cu nici 
o zi de la datele stipulate în 
contractele încheiate cu benefi
ciarii externi pentru expedierea 
..mărfurilor" pe care le produ
cem. Deziderat materializat în 
faptul că în momentul de fată 
loturile de pluguri purtate cu 
patru brazdere si mașinile de 
împrăștiat îngrășăminte chimi
ce au aiuns deja la destinație. 
Vreau să menționez, de aseme
nea. că în această lună, cu un 
avans de 30 de zile, vom „ter
mina" si contractul la pluguri
le purtate cu trei brazdere. ră- 
mînînd ca în timpul cîstigat să 
executăm același tip de utilai 
pentru un alt partener comer
cial. deci si acestuia livrîndu-i 
mai devreme comanda solici
tată.

— Să înțelegem din cele spu
se că aceasta fiind situația Pînă 
la 1 noiembrie, se întrevede 
deia îndeplinirea cu succes a 
planului de export aferent a- 
cestui an ?

— Din păcate, intervine tova
rășul Martin Strîmbeanu. teh
nician cu probleme de export 
al întreprinderii, un răspuns 
precis la această întrebare nu 
putem încă da. Si aceasta în
trucît deocamdată sîntem ..des- 
coperiți" în ceea ce privește 
remorcile basculante. Căci deși 
avem capacitate suficientă pen
tru a le executa în timp scurt, 
deși muncitorii din secția a

idiiiniiwi

O ÎNTREBARE ADRESATĂ
CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI 

AGRICOLE DIN CRAIOVA:

Cum vă îndepliniți
obligațiile

la export?
cătî efeetiv nu se montează 
nici măcar jumătate.

— Ce anume împiedică in
trarea în ritmul cerut de către 
respectarea termenelor de li
vrare ?

— Aprovizionarea insuficientă 
cu anvelope .superbalon pre*

rea la fabricarea acestui tip de 
remorcă si care se datorează, 
după cum ni s-a adus la cu
noștință de către DANUBIA
NA—EXPORT—IMPORT, unor 
Derturbări tehnologice existente 
la una din firmele de unda le 
importăm.

— Si atunci ?
— S-a căutat o ieșire din Im

pas apelînd la posibilitățile in
terne în sensul că Uzina „Vic
toria" din Horești s-a angajat 
să confecționeze acolo o parte 
din anvelopele superbalon ne
cesare. Angajament care. mă 
simt obligat să adaug, a fost 
îndeplinit. intr-un timp relativ 
scurt, colectivul de muncă de 
acolo reușind să execute 1500 
de anvelope, acum deja livrîn- 
du-ne peste cantitățile stabilite 
inițial. Cu toate acestea însă, 
cu toate eforturile depuse Din
tru a mai „umple" cumva go
lul lăsat de neprimirea anve
lopelor din import, situația este 
aceea pe care v-am prezentat-o. 
noi. aici, lucrînd în continuare 
mult sub nivelul posibilităților 
noastre reale. îndeplinirea pla
nului de export la remorcile 
basculante rămînind sub 
nul întrebării.

Date fiind informațiile 
mite la Uzina de mașini 
cole „7 Noiembrie" din Craiova, 
uzină care pînă în ziua în care 
ne-am făcut documentarea se 
vedea pusă în situația, deloc de 
invidiat, de a nu-sî realiza unul 
din principalii indicatori de 
plan, nu din cauza unor defici
ente proprii ci din motive ca- 
re-i sînt străine si ne care di
rect nu le poate influenta, am 
cerut la DANUBIANA—IM
PORT—EXPORT detalii asupra 
evoluției în timpul rămas pînă 
îa sfîrsitUl anului a aprovizio
nării cu anvelopele superbalon.

— Printr-un recent telex — 
precizează tovarășul referent 
import, Gheorghe Dorobanțu — 
firma furnizoare ne-a asigurat 
că va onora cît se poate de re
pede. înainte încă de 31 decem
brie 1973. obligațiile ce-i revin, 
astfel îneît uzina craioveană 
să-si poată intensifica ritmul 
de muncă l,a remorcile bascu
lante. ritm care să permită re
cuperarea rămînerilor in urmă 
de pînă acum.

Așadar o veste bună pe care 
o transmitem muncitorilor uzi
nei de mașini agricole din 
ș.ul Băniei, uteciștilor de a>s 
cărora le revine sarcina de 
nu precupeți nici un efort cen
tru a aduce, „la zi“ planul de 
export.

sem-

pri- 
agn-
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(Urmare din pag. I)

ION CHIRIAC 
N. COȘOVEANU

zată împădurirea unei suprafe- 
- țe de 213 hectare, s^-au plantat

23 mii bucăți plopi pe alinia
ment.. S-au efectuat berari pen
tru irigarea unei suprafețe de 
850 hectare, pentru combaterea 
eroziunii solului pe o suprafață 
de 680 hectare, pentru întreți
nerea pășunilor pe 22 mii hecta
re. S-au plantat 33 mii pomi 
fructiferi și s-au recoltat 10,5 
tone plante medicinale. Tinerii 
și-au adus contribuția la reali
zarea a 51 construcții social- 
cu!turale, la amenajarea a 117 
baze sportive și la întreținerea 
unei suprafețe de 165 hectare 
spații verzi și parcuri.

în agricultură, tinerii din ju
deț. s-au evidențiat în mod 
deosebit în perioada campaniei 
de toamnă, cînd au efectuat lu
crări în valoare de peste 7 mili
oane lei.

în acest an au fost organizate 
16 șantiere ale tineretului, din
tre care 11 în industrie și 5 în 
agricultură.

Mobilizați de aceste rezultate, 
vom depune noi eforturi pentru 
ca pînă la sfîrșitul anului 1973 
să putem raporta noi succese.

„MB MUmOR CA UI GAZDĂ•••

(Urmare din pag. a 1)
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■ (Urmare din vag. I)

muncă voluntar-patriotică din 
agricultură au cunoscut o am
ploare mai mare, in special in 
campania de recoltare din aceas
tă toamnă. Peste 39 0C0 tineri 
muncitori, cooperatori, elevi și 
intelectuali, au răspuns prezent 
la chemarea adresată de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru strîngerea cît mai rapidă și 
•fără pierderi, a recoltei agrico
le din acest an. Ei au lucrat în 
122 unități agricole $i au recoltat 
5 667 tone porumb. 4 292 tone 
struguri. 4 637 tone sfeclă de za
hăr, 2 015 tone legume, 1 450 
tone fructe. în același timp, ti
nerii. săteni au efectuat lucrări 
pentru irigarea suprafeței de 
330 hectare, pentru plantarea a 
peste 60 000 pomi fructiferi și 
arbuști ornamentali, pentru con
strucția a 46 baze sportive și de 
agrement și întreținerea a 19 000 
hectare de finețe $i pășuni.

Aceste rezultate au dus 
realizarea anga jamentulul 
cu 40 de zile mai devreme, 
îndu-se astfel posibilitatea
ținerii unor depășiri, pînă la 
sfîrșitul anului, cu peste 10 mi
lioane lei la acțiunile nefinan
țate și cu peste 50 000 lei la ac
țiunile finanțate.

(Urmare din pag. I)
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la 
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rea vocației se pune în evidență 
ca o problemă a problemelor. 
Acesta este un aspect. Putem 
insista pentru a se opera co
rectivele necesare programului 
la care sînt solicitați studenții, 
pentru sporirea eficacității tim
pului ocupat, dar credem că nu 
putem 
rînd 
Nu 
tain și alte 
participării, ale necomunicării ? 
Ce dovedesc, de pildă, un test și 
cîteva adunări generale A.S.C. 
aminate ? A devenit un feno
men cu o frecvență de loc de 

■neglijat la Facultatea de filozo
fie, ca adunări ale A.S.C. să nu 
poată avea loc întrucît nu s-a 
putut întruni nici cel puțin în 
majoritatea sa simplă întregul 
an de studii. O situație de 
acest fel s. 
dunările / de ___
mă și alegeri ale anilor II, 
Filozofie-Sociologie și Psiholo-

explica totul in primul 
prin timpul 

cumva trebuie 
izvoare

deficitar. 
să cău- 
ale ne-

O situație de
și fi

de sea-
s-a repetat, 
' î dare

gie-Pedagogie nu au putut avea 
loc la data stabilită inițial. Bi
roul A.S.C.. II, Filozofie-Socio- 
logie. împreună cu Consiliul 
A.S.C. al facultății au decis să 
întreprindă o consultare a stu
denților în legătură cu organi
zarea și conținutul adunărilor 
A.S.C. Au răspuns 66 de stu
dent!, doar jumătate din efec
tivul organizației de an și. cu 
o singură excepție, toate obser
vațiile au fost înmînate fără 
semnătură. Dacă confruntăm 
răspunsurile cu opiniile expri
mate de unii studenți în alte a- 
dunărî generale sau în ședințe 
ale Consiliului A.S.C. ele defi
nesc și confirmă o anume pozi
ție. o anume stare de spirit 
față de activitatea A.S.C. din a- 
ceastă facultate. In primul rînd, 
reținem că deși față de cele mai 
diferite aspecte alo vieții uni
versitare din an și facultate, 
există cele mai diferite opinii, 
apare o unanimitate critică cu 
privire ia eficiența muncii de 
asociație. în testul menționat

legea conform prevederilor 
Riscăm să lăsăm o mulțime 
tineri fără adăpost. Dacă dum
neavoastră, tovarășe reporter, 
veți face publice nume și adre
se. a doua zi 
sute de tineri

Reporterul, a 
locului că este 
imaginar acest 
înțelege el este cum de tolerea
ză Consiliul popular municipal 
specula care se practică cu ca
merele de închiriat de ani de 
zile îți municipiul Suceava. Nu 
se pot lua măsuri, cel puțin con
tra cazurilor ieșite din comun, 
în care banii de pe închirierea 
unor spații departe de a merita 
valoarea pretinsă — și achitată, 
de nevoie, de tinerii chiriași — 
se transformă în mașini de lux ? 
Este adevărat, in timpul din 
urmă s-au inițiat unele măsuri: 
familiștii au fost îndemnați 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală, din fondurile 
Consiliului popular se vor con
strui în anul 1974 circa 300 de 
apartamente proprietate de stat. 
Dar, în așteptarea unor îmbu
nătățiri viitoare, să lăsăm o 
mînă de afaceriștti 8ă jecmă
nească (termenul aparține to
varășului Nicoară) deopotrivă 
statul și pe tinerii care mun
cesc în Suceava, asta nu mai 
este de înțeles.

vor veni la noi 
să le dăm case, 
înțeles din capul 
departe de a fi 
risc. Ceea ce nu

tr-un calcul sumar rezultă că 
au fost aprobate aproximativ 12 
milioane lei in ultimii trei anî. 
Căminele, însă, nu există !

Ne-am adresat tovarășei Ru- 
xandra Popovici. secretara comi
tetului de partid pe fabrică.

— Am primit, intr-adevăr, 
fondurile necesare construirii u- 
nui cămin. Dar le-am primit 
din fonduri necentralizate. Mai 
exact, noi trebuie să ne rugăm 
de constructor să ne facă rost 
de materiale și de oameni, ceea 
ce înseamnă o incarcare a pla
nului acestora. Lor nu le con
vine. Așadar, finanțarea nefiind 
deschisă, la sfîrșitul anului am

pierdut acești bani. Aș menționa 
că terenul viitorului cămin este 
scos de doi ani din circuitul a- 
gricol, deci de 2 ani nu produce 
altceva decit scaieți. Și aceeași 
situație s-a petrecut și cu banii 
alocați celorlalte întreprinderi 
din oraș.

Tovarășul Alexandru Mano- 
liu, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean declară : 
„Dacă ministerele de resort ne 
dau indicatori (materiale și fond 
de salarii) noi le construim că
mine. Dacă nu, pot să ne dea 
cite milioane vor, că nu pu
tem'*.

Ne-am adresat și unui minis-

MARTOR OCULAR

MILIONARI FĂRĂ VOIE
dintre soluțiile 
în mod fericii

Desigur, una 
care ar rezolva 
problema tinerilor care vin în 
Suceava în căutarea unui loc 
de muncă este aceea a constru
irii unor cămine muncitorești 
pentru nefamiliști. în momentul 
de față există în oraș un singur 
asemenea cămin, al întreprin
derii județene de construcții- 
montaj. Și mai sint încă două, 
construite în 1969, care se află 
în administrarea întreprinderii 
de gospodărie comunală. Dar 
tinerii care s-au mutat acum 
patru ani în aceste cămine s-au 
maturizat, s-au căsătorit, au 
copii. Deci, un singur cămin pen
tru nefamiliști înseamnă foarte 
puțin în condițiile actuale. Con
ducerile respectivelor întreprin
deri știu acest lucru și au cerut 
forurilor tutelare fonduri pen
tru construirea unora noi. Din-

La sesizarea co
mitetului U.T.C, de 
la întreprinderea 
de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" din 
București, am par
ticipat —• cu con
cursul tovarășilor 
de la Circa 17 mili
ție — la o descin
dere prin cîteva lo
cuințe ai căror pro
prietari erau acu
zați că fac speculă 
cu propriul spațiu 
locativ.

Pe strada Lotru
lui, unde ne-am de
plasat, au devenit 
„celebri" doi specu
lanți : Constantin 
Moraru (la nr. 9) și 
Dumitru Bîcleșanu 
(la nr. 20). Ambii 
țin în cîteva came
re care însumează 
maximum 30 mp 
între 20 și 25 de ti
neri — cîte 4—6 în 
cameră — cărora le 
cer 150—200 de lei 
pe lună, în timp ce, 
legal, nu ar trebui 

mai 
lei

să perceapă 
mult de 20 de 
de persoană.

Dar ce oferă 
schimb ? 
cuințe"
criptibile în timp

ei în 
„Lo- 

indes-

ce automobilul per
sonal al familiei 
proprietarului se 
lăfaie intr-un garaj 
perfect utilat.

Cine sînt acești 
găzdași - exploata
tori ? Unii pretind 
că s-au pensionat 
de trei ani de boa
lă, „pe motiv de 
nervi". Dar pensio
nara ține 10 elevi 
în 3 cămăruțe. Ea, 
care are nevoie de 
liniște î

Dar sînt și oa
meni, 
dintre 
întreprinderii, care 
înțeleg necazurile 
tinerilor și încear
că să-i ajute. Ulti
ma fotografie este 
uh exemplu în a- 
eest sens. Tînărul 
Ștefan Tănase l-a 
primit în spațiul 
locativ al familiei 
pe un coleg, Vasile 
Turto». De șansa 
buneivoințe benefi
ciază frații Neacșu 
Marin Staneiu și 
alții.

în Ioc de conclu
zii la cele de față, o 
valoroasă propune
re a comitetului 
U.T.C. de Ia „Gri- 
vița Roșie": im-

preună cu organi- 
eația sindicală, a- 
îesta să discute de 
la om la om cu 
muncitorii care de
țin spații de locuit 
corespunzătoare și 
sînt de acord să 
primească în gazdă 
tineri din între
prindere. Sperăm 
n succesul acestei 
propuneri.

Fotografii : 
O. PLECAM

ter de resort, respectiv Ministe
rului industriei ușoare, mai pre
cis, șefului serviciului plan și 
investiții din direcția generală 
plan-dezvoltare.

!— Tovarășe Ștefan Georgescu, 
se pare că milioanele din fon
dul necentralizat nu folosesc 
nimănui — și cu atît mai mult 
tinerilor — în Suceava.

— Ba folosesc, tovarășe. Dar 
trebuie să cazi Ia înțelegere eu 
constructorul : mai dai tu, mai 
lașă el... S-o facem noi, de aici 
din Buourești ?

Apelul acesta la „mica înțe
legere" — și trebuie să spunem 
că, indiferent de modul necon
vingător al acestui răspuns, și 
nouă ni se pare că de înțelege
rea celor de la Suceava r-'- 
vorba ! — banii, deocamdată 
maginari" care se plimbă 
pomană pe ruta București 
Suceava și retur, baricada 
hîrtii pe care unii funcționari o 
ridică în fața unor necesități 
evidente, reale, degajă un pu
ternic mjros de birocrație, Si
gur, nu banii rezolvă totul. Dar 
reiese că nu de lipsa fonduri
lor financiare e vorba, ci de o 
simulare în toată regula. For
mula aceasta, a sumelor apro
bate de minister ..din fonduri 
necentralizate" pentru construi
rea unor căraine muncitorești 
(situația este identică cu a mai 
multor întreprinderi din țară — 
„20 cunosc numai la nivelul 
ministerului nostru", îmi măr

este 
i vi

de

d«

unii chiar 
muncitorii

Se poate locui in gazdă fi in condifii omenefti.

turisea tovarășul Georgescu) 
este, cum rezultă din ce nu s-a 
făcut pînă acum, complet inope
rantă. Dacă ne gîndim că nici 
întreprinderile județene de con
strucții nu manifestă vreun 
dram de bunăvoință față de ne
cazurile tinerilor. Și dacă ar fi 
să ne luăm după cei care afir
mă că „fondurile" există, am 
putea zice că tinerii despre care 
am vorbit pină acum sînt mili
onari fără să știe î Dar cum 
nu de umor e nevoie, vom

spune doar că problema tineri
lor chiriași se cuvine privita cu 
rațiune și înțelegere, în nici un 
caz lăsată in seama birocrației 
fără suflet.

Dar construcția unor cămine 
muncitorești prea se tergiver
sează la nesfirșit, „gazdele" 
hrăpărețe stabilesc cu de la șine 
putere ............ .
locuit, 
ales.

Am
de cămine. în ansamblu, a cres

prețuri și condiții de 
iar tinerii nu prea au de

mai spus-o : construcția

cut. tot mai mulți tineri bene
ficiază de bune condiții in ă- 
cestea. există orașe în care s-au 
făcut în ultima vreme — de pil
dă în București, Iași — efor
turi mari și absolut necesa-

credem că există 
în primul rînd ale 
care au reușit să 

interes, analiză

mari 
Noi _ 

soluții, 
acelora 
rezolve prin 
serioasă a situației și, de ce nu, 
puțină generozitate, problema 
cazării tinerilor veniți la fa
brici. Există, in mod cert. o 
modalitate fermă de construire 
a căminelor muncitorești. E- 
xistă, de asemenea, și o fermi
tate a legii în ceea ce îi pri
vește pe speculanții cu camere 
de închiriat... Chiar dacă înțe
legem riscul de a declanșa difi
cultăți în plus ’ pentru tinerii 
care stau în gazdă — dar nu 
toți sînt tratați neomenește, 
dimpotrivă, mulți au găsit în 
gazde oameni de omenie, înțe
legători și corecți ’. — trebuie 
să spunem că nu ne împăcăm 
deloc cu situația acelora care, 
plătind din greu suprachiria 
pretinsă, contribuie de nevoie, 
nu doar la rezolvarea greutăți
lor altora, ci la obținerea unui 
standard de lux. Unde trăiesc 
unii și unde ceilalți ? ’ în aces
te cazuri flagrante credem că 
legea trebuie să acționeze ne
cruțător. Tinerii trebuie, desigur, 
învățați cu greul, dar nu și cu 
ideea că greul lor înseamnă 
luxul și neomenia altora !

re.

nu există nici un răspuns care 
să nu critice fie criteriile de or
ganizare a activității A.S.C. în 
facultate, fie inerția și lipsa de 
combativitate a organului ales 
A.S.C,, mai rar ale studenților 
înșiși. Subliniindu-se lipsa de 
unitate dintre Biroul A.S.C. și 
masa studenților, slabul interes 
pentru activitatea A.S.C. este 
explicat în termeni a căror 
frecvență este în măsură sâ de
finească o opinie generală osti
lă formalismului. Studenții se 
referă la lipsa de inițiativă a 
Biroului, la slabul interes pen
tru o muncă de perspectiva, 
care să răspundă preocupărilor, 
intereselor și gusturilor studen
ților și să-i antreneze eficace. 
Dar numai o atitudine critică 
este insuficientă atita timp cît 
se păstrează la nivelul unei teo
rii neputincioase, intrucit flu
xul inițiativei, al ideilor, acțiu
nea însăși nu sînt o cauză nu
mai â organului ales ci a orga
nizației in totalitatea ei. Or, 
dacă această joncțiune nu «e 
realizează, dacă biroul are 
o acțiune de îngust ori
zont, nu sînt acestea reflexul 
lipsei de fermitate a multora 
dintre studenții înșiși ? Firesc 
ar fi ca studenții să transforme 
o adunare de care sint nemul
țumiți în adunarea pe care o 
doresc ; un program de activ' 
tați neintresant, în prograții. 
unor preocupări proprii

După eșecul unei adunări ge
nerale la care nu venise nici o 
treime din efectivul organiza
ției, un student se întreba dacă 
nu cumva absența studenților 
reprezintă o formă de mani
festare a nemulțumirii lor față 
de activitatea A.S.C. deficitară. 
Răspunsurile la testul amintit 
confirmă înțr-un fel presupune
rea exprimată. Și în acest caz, 
ne întrebăm — ce fel de nemul
țumire prin neparticipare este a- 
ceasta din partea studenților fi
lozofi ? Nu cumva aceasta repre
zintă o imagine răsturnată a mo
dului cum trebuie să se exer
cite spiritul critic ? în loc de a 
reacționa prin activitate la 
inactivitate, prin combativitate 
— la rutină și inerție, unii 
studenți relevă o viziune destul 
de 
de 
nor 
ordin social și 
După cum arătam____
un mare număr de studenți. în 
consens cu factorii universitari 
de răspundere, există preocu
parea de a căuta modalități de 
practică mai adecvate specifi
cului facultății. Unii studenți 
și-au făcut practica pe lingă or
ganizații politice și obștești. Dar 
asociația studenților comuniști 
nu trebuie privită, ea însăși, ca 
un laborator de practică și cer
cetare social-politică. în care 
trebuie să respire febril inte
resul de a ameliora, de a expe
rimenta, de a soluționa ? Unde, 
dacă nu în asociația lor, prin 
participare, prin angajare și 
cooperare pot studenții filozofi 
să facă o primă dovadă a pro
funzimii convingerilor lor filo
zofice și etice, pot da o primă 
probă de competență profesio
nală și politică. în orice caz, 
deocamdată, față de exigențele 
sporite ce-i revin tocmai prin 
specificul ei, A.S.C. din această 
facultate promovează cu greu 
atribuțiile proprii în educarea 
studenților, în mobilizarea lor 
pentru . o activitate complexă, . 
de înalt conținut ideologic : se 
afirmă timid în viața facultă
ții, nu folosește suficient instru
mentele de lucru ce-i sint puse 
la dispoziție prin sistemul de
mocratic de organizare univer
sitară, de reprezentare în foru
rile de conducere ; ii lipsește 
inițiativa în încercările de per
fecționare a dialogului studenți- 
cadre didactice, lăsind să se 
perpetueze o serie de carențe 
în formarea complexă și com
pletă a studenților filozofi.

egoistă, fără 
a se Integra 

deziderate 
social

capacitatea 
eficace u- 

majore de 
profesional, 
mai sus, ța
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Preocupare
sporită pentru

creșterea
responsabilității
fiecărui tînăr

Despre acțiunile întreprinse de organizațiile U.T.C., ale ținerilor 
din Capitala, in înfăptuirea hotârîrilor privind utilizarea regionala 
Șl combustibilului și energiei ne-a vorbit tovarășul

GEORGE GHENOIU
prim secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

- Ca urmare a preocupă
rilor existente în întreprin
derile Capitalei pentru dră
muirea atentă a combustibi
lului și energiei, consu
murile au scăzut cu peste 160 
mii tone combustibil conven
țional și aproape 88 milioa
ne kWh. Am dori să vă re
feriți la aportul celor peste 
130 000 de tineri din între
prinderile bucureștene la ob
ținerea acestor importante 
economii.

Aceste eforturi s-au concre
tizat numai in ultimul tri
mestru în obținerea 
te 10 milioane lei 
mii. Deși în „contul 
miilor" figurează, așadar, o sumă 
elocventă noi considerăm că 
rezervele spiritului gospodăresc 
al tinerilor nu sînt nici pe de
parte epuizate. De la apăsarea 
pe un comutator pentru a stin
ge un bec ce luminează fără 
rost și pina la actul de concep
ție, pretutindeni se poate spune 
un NU botărit deficiențelor ce 
provoacă încă destule pierderi 
de energie electrică și combusti
bili în întreprinderi, pe șantiere, 
în cămine.

— Ce acțiuni a preconizat 
să întreprindă în acest sens 
Comitetul U.T.C. al munici
piului București ?

— Pentru mobilizarea tinerilor 
la folosirea cît mai economicoa
să a tuturor resurselor energe
tice conform măsurilor stabilite 
de conducerea de partid, fiecare 
organizație a Capitalei și-a sta
bilit pînă Ia 20 noiembrie un 
plan concret de intervenții ale 
cărui rezultate vor fi analizate

a pes- 
econo- 
econo-

decadal în fiecare întreprindere 
pe baza unej fișe de evidență a 
economiilor.

Un film pe care-1 va realiza 
cineclubul Casei de cultură a 
sectorului VI va populariza cele 
mai valoroase rezultate.

Pe de altă parte, 
de unități industriale 
ar fi Uzinele „23 
I.M.G.B., „Autobuzul", 
biana", "
șie", 
s-au 
trol 
cu

tn 30 
(cum 

August", 
_________  , „Danu- 

, F.C.T.B.. „Grivița ro-
„Electromagnetica" etc.), 
înființat grupe de con
formate din utcciști, 

atribuțiuni concrete. In

BUCUREȘTI
urma controalelor efectuate zi
lele acestea, 
că numai la 
poate renunța, 
bunului mers al 
400 tuburi de 40 ___
echivalează cu o economie lu
nară de 1500 kWh. La I.M.G.B. 
s-a sesizat, de asemenea, că prin 
reducerea și secționarea ilumi
natului intern și extern și prin 
scoaterea în rezervă a transfor
matoarelor supraîncărcate, eco
nomiile de energie electrică se 
pot ridica la 4 milioane kWh. 
Multe deficiențe s-au constatat 
și la căminele de nefamiliști. Pe 
baza unul studiu efectuat se 
preconizează Ia aceste cămine 
economisirea a 23 400 kWh, prin 
eliminarea iluminatului excesiv.

— O contribuție importan
tă o pot aduce tinerii din in-

s-a constatat 
F.C.T.B. se 
fără afectarea 
producției, la 
wați, ceea ce

stitutele de cercetări și pro
iectări studiind și transpunînd 
în practică posibilitățile de 
valorificare superioară a re
zervelor de energie și com
bustibili.

— Chiar mîine va avea loc o 
consfătuire de lucru cu toți se
cretarii organizațiilor U.T.C. din 
instituțiile de cercetare și pro
iectare bucureștene. Moderniza
rea instalațiilor, reproiectarea 
aparaturii și agregatelor electri
ce și termice în vederea crește
rii randamentului lor vor fi 
principalele puncte de discuție. 
De altfel, mă simt obligat să 
menționez că multe din cele 
2100 inovații semnate de ute- 
ciștii din Capitală in acest an 
vizează în mod special acest as
pect.

Aș dori să mă refer, în conti
nuare. și la preocupările tineri
lor din sectorul construcții. La 
chemarea la întrecere adre
sată de organizația U.T.C. a 
Institutului de construcții prefa
bricate București au răspuns 
toate organizațiile U.T.C. din 
construcții. Acestea se angajea
ză să-și intensifice activitatea in 
vederea evitării mersului în gol 
a benzilor transportoare subte
rane și aeriene, folosirea rațio
nală a aerotermelor cu jet con
centrat, reducerea consumului 
de energie termică și carburanți 
etc.

Am enumerat pe scurt doar 
cîteva dintre inițiativele de „ul
timă oră" pe care uteciștii Ca
pitalei sînt deciși să le împli
nească in cît mal scurt timp.

M. ROGOJAN

în toate
organizațiile

acțiuni
concrete,

mobilizatoare
feri după amiază, Intr-o icurtâ convorbire telefonică, tovarășul

NICOLAE NEGREA
prim secretar al Comitetului județean Sălaj al U.T.C. 

ne-a dat unele amănunte prețioase despre cîteva acțiuni ți ini
țiative ale organizațiilor U.T.C. din județ privind economisirea de 
combustibil și energie electrică.

— Care a fost prima organi
zație inițiatoare a unei astfel 
de acțiuni ?

— Organizația U.T.C. a 
schimbului A de la întreprin
derea de armături industriale 
din Zalău. De aici a pornit ini
țiativa și hotărîrea de a între
prinde o serie de mășuri pro
prii, menite să înlăture risipa 
de energie. Ele constau în prin
cipal în depistarea tuturor căi
lor ce facilitează risipa și ime
diata închidere a acestor canale 
de scurgere a energiei, în con
stituirea unor echipe de con
trol, revizuirea tuturor instala
țiilor de încălzire și iluminat 
etc.

— Cum au privit celelalte or
ganizații din întreprindere ini
țiativa colegilor din schimbul 
A ?

— Cu deosebit interes, fapt 
ce a făcut ca inițiativa să fie 
analizată sub toate aspectele 
într-o ședință a activului 
U.T.C. din întreprindere care 
a hotărît extinderea inițiati
vei la nivelul tuturor secțiilor 
și schimburilor. în același timp 
a fost lansată chemarea de a-și 
asuma responsabilitatea în ac
țiunile de stăvilire a tuturor 
formelor risipei către toate or
ganizațiile U.T.C. de pe raza 
județului.

— Ce organizații au răspuns 
pînă acum acestei chemări ?

— Aș aminti, în primul rînd, 
organizațiile U.T.C. de la 
I.J.I.L. Sălaj, Fabrica mixtă Za
lău, I.C.E. Emailat — Zalău,

„Sălăjeana“-Jibou, Fabrica mix
tă „Silvania" Cehu Silvaniei, 
Fabrica mixtă „Măgura" - Șim- 
leu, I.I.L. Șimleu ș.a. Aș dori 
să precizez că organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile in
dustriale li s-au adăugat cele 
din mediul rural care au răs
puns chemării cu un entuziasm 
deosebit. Și încă o precizare : 
la numai o zi de la lansarea 
chemării s-a înregistrat o eco
nomie la energia electrică de 
52 mii kWh.

— Presupun că angajameufe-

SĂLAJ
te tinerilor slnt concretizate in 
cifre.

— Angajamentele acestor co
lective prevăd ca, trimestrial, să 
fie economisiți circa 586 mii ki
lowați oră energie electrică, 
peste 100 tone combustibil solid, 
peste 3 tone benzină, aproxima
tiv 5 tone motorină.

— Vor reuși ?
— Sintem convinși că da. Fac 

această afirmație bizuindu-mă 
pe hotărîrea și entuziasmul ti
nerilor, pe minuția cu care 
și-au întocmit planurile de ac
țiune. Căile de atingere a a- 
cestor obiective sint diversifi
cate în funcție de specificul 
fiecărei întreprinderi, cu mă
suri concrete pentru tineri, fie-

care cunoscîndu-și locul și 
rostul pe acest front al luptei 
împotriva risipei.

— Au fost preconizate, desi
gur, și alte măsuri.

— în întreprinderi și orașe 
au fost constituite echipe de 
control care au sarcina de a 
sesiza eventualele fenomene de 
risipă și a lua măsuri pentru 
evitarea lor. Se folosește și o 
puternică agitație vizuală. Ast
fel, fiecare tînăr răspunde de 
un întrerupător, iar la mașini 
sînt puse etichete pe care e 
specificat cît consumă mașina 
într-un anumit timp și în ce 
valoare. Uteciștii fruntași sînt 
stimulați prin diferite forme : 
gazeta de perete, panouri, adu
nări generale etc. Fiecare co
lectiv și-a propus să ducă o 
susținută muncă politică în or
ganizațiile lor, să analizeze pe
riodic și să cunoască concret 
ce s-a făcut și cît se mai poa
te face în vederea închiderii 
tuturor căilor risipei de ener
gie de orice fel.

— O ultimă întrebare : sub 
ce deviză se desfășoară iniția
tiva dumneavoastră ?

— „Tineretul — stavilă fer
mă în calea risipei de ener
gie". Așa au intitulat-o 
de la întreprinderea de 
turi industriale Zalău.

— Vă mulțumesc și vă 
succes deplin.

Convorbire realizată

tinerii 
arma

doresc

de
AL. DOBRE

Ne-am asiguratREGHIN

ALEXANDRIA

front de lucru pentru toată iarna

Rectificatorul Marin Mera, din secția sculărie 
„a uitat pur și simplu de cînd n-a mai dat 
rebuturi" !

IMBUN

Cum
contribuie
tinerii
muncitori și 
specialiști la
TAȚIREA

UTILAJELOR TEXTILE
Știm cu toții, că „punctul de 

plecare" al hainelor, rochiilor 
și pantofilor noștri este situat 
undeva, mult mai departe de 
fabricile de confecții, de țesăto
rii și filaturi — în incinta în
treprinderilor producătoare de 
utilaje pentru industria ușoară. 
Defectele sau calitățile produse
lor finite se datorează în mare 
măsură calității utilajelor. In 
multe întreprinderi textile, tine
rele muncitoare ne-au prezen- .. 
tat deficiențele războaielor de 
mătase și bumbac, produse la 
„Unirea" Cluj ; sau ale mașini
lor de tricotat tip Protti, fabri
cate la Tîrgu Mureș, care ade
sea pun sub semnul întrebării 
chiar realizarea planului.

Cunoaștem, de asemenea, im
portantele sarcini asumate în 
acest cincinal de industria ușoa
ră — de diversificare și îmbu
nătățire a calității produselor — 
sarcini care se răsfrîng impli
cit ?i asupra întreprinderilor 
producătoare de utilaje. Urmă
rind modul în care aceste uni
tăți industriale au înțeles să se 
achite de propriile datorii, am 
poposit mai întîi la Centrala in
dustrială de utilaj textil și ar
ticole casnice din București. 
(Unitatea producătoare a aces
tei centrale a executat, în ulti
mul timp, o serie de utilaje noi 
și îmbunătățite, dintre care a- 
mintim — rampele de control 
(principiu de funcționare supe
rioară și economii de metal), 
mașinile de metrat-pliant, căru
cioarele de imprimat (reducerea 
timpului de asimilare la numai 
3 luni), mașinile de samforizat 
etc.).

—. Eforturile vizînd îmbună
tățirea calității utilajelor vor 
continua și în 1974 în toate în
treprinderile centralei — ne co
munică secretarul de partid, to
varășul Emilian Coman. Pentru 
aceasta s-a elaborat un program 
menit să ridice întreaga efici
ență a activității noastre, sau, 
mai detaliat : creșterea calită
ții și a parametrilor funcționali 
ai utilajelor produse ; reproiec- 
tări de utilaje ; verificări în 
funcționare (pentru îmbunătă
țirea funcționării subansamble- 
lor) ; organizarea unor cursuri 
intensive cu toți salariații, pen
tru ridicarea calificării. Pentru 
ca acest program să fie cu a- 
devărat eficient, va trebui ca 
fiecare salariat, vîrstnic sau tî
năr, din toate întreprinderile 
centralei să-și asume partea sa 
de sarcini.

La Cluj, directorul tehnic al)

Aici, la proiectare se hotărăște calitatea viitoarelor produse.
Ing. Felicia Sucală și telmiciana Giglia Drăgan, studiază cu 

planul in față posibilitățile de îmbunătățire ale mașinii de 
filat lină.

întreprinderii „Unirea", ing. 
Francisc Szabo, ne asigură că 
defectele războaielor de țesut și 
ale celorlalte utilaje vor deveni 
de „domeniul trecutului" :

— Prototipul pentru războiul 
de mătase îmbunătățit este de
ja terminat. Pentru bumbac am 
proiectat o „familie" de utilaje 
de filat, la care gradul de uni
ficare al reperelor atinge 60 la 
sută ; seria zero va fi lansată 
chiar pînă la sfîrșitul anului 
1973. Alte utilaje se află în curs 
de îmbunătățire : carda de bum
bac, laminorul de bumbac ș.a.

Vizitînd întreprinderea, putem 
constata cu ușurință numărul 
mare al tinerilor (circa 60 la 
sută, din numărul total al sala- 
riaților) ca și faptul că ei lu
crează de multe ori în sectoare 
cheie ale întreprinderii, deci, 
că lor le revine o însemnată 
parte din sarcinile privind îm
bunătățirea calității ‘produselor. 
„Unirea" nu beneficiază de lu
crările de cercetare ale nici u- 
nui institut din țară ; reproiec- 
tările și îmbunătățirile produse
lor sale se datorează în exclu
sivitate muncii specialiștilor din 
secția cercetare-proicctare, în 
care lucrează mul ți tineri : 
Giglia Drăgan, tehniciană, 
proiectează și concomitent 
experimentează în laborator 
un nou tip de mașină de ră
sucit și mașina de filat lină

ANGAJAMENTUL
POATE FI ONORAT

L» sfltziiul lunii Iulie cons
tructorii din Reghin înregistrau 
importante rămîneri in urmă Ia 
edificarea obiectivelor din in
vestiții. Cunosclnd restantele in 
activitatea constructorilor din 
orașul viorilor la sfirsitul pri
melor 1 luni ale anului, ne-am 
deplasat recent pentru a vedea 
cum angajamentele lor de a re
cupera oină la sfirsitul anului 
toate rămlnerile tn urmi au 
acoperire in fapte.

Pentru copiii din cartierul Ier- 
buș s-a construit un nou loca! 
de școală cu 8 săli de clasă. 
Termenul de dare în funcțiune 
era începutul anului școlar. 17 
septembrie. Stadiul lucrărilor în 
luna august, nu îndreptățea pe 
nimeni să creadă că in toamna 
aceasta, aici, vor învăța copiii. 
Semnalul a fost tras de către 
Comitetul U.T.C. al șantierului 
nr. 4 de construcții montai.

O brigadă de 30 de tineri zi
dari, dulgheri, zugravi, electrici
eni au asaltat schelele din jurul 
instituției actuale, reușind să o 
termine intr-un timp record cu 
15 zile înainte de termenul fixat. 
De aici, aceeași brigadă s-a 
mutat la construcția blocu
lui de locuințe D-5 planificat 
să-și primească locatarii In 30 
septembrie. Si termenul a fost 
respectat.

întreprindere» de prelucrare» 
lemnului, modernă, îți lasă im
presia că aici nu mai e de tă
cut nimic. Totuși s-a gă
sit loc pentru o nouă con
strucție. Hala pentru tlmplărie 
mecanică. Planificată iniția!

pentru sfîrșitul trimestrului IV 
ea va produce în curînd.

Tehnicianul loan Tothi. secre
tarul Comitetului U.T.C. de pe 
șantierul Nr. 4 ne informează 
că lucrătorii lotului de con
structori condus de maistrul Au
gustin Pescaru, au reușit să re
cupereze decalajele și să predea 
la vreme beneficiarului Ferma 
de reproducție a complexului de 
pui de carne Mocear. înche
ind lucrările aici s-au mu
tat pe șantierul fermelor de 
pui de carne a căror exe
cuție o conduce maistrul Attila 
Molnar.

Din motive analizate în șe
dința de comandament din au
gust printre care amintim, lip
sa betonului, prefabricatelor, a 
muncitorilor calificați la acest 
punct de lucru se înregistra o 
restantă la planul valoric pe 7 
luni de peste 3 milioane lei. 
Măsurile stabilite atunci. Inten
sificarea colaborării între bene
ficiar și constructor, întărirea 
disciplinei pe șantier, prelungi
rea programului de lucru i * 
ganizarea acestuia în 
schimburi, n-au întîrziat 
arate efectul. La sfîrșitul 
septembrie, în două luni 
au recuperat mai mult de 
milioane lei din restanțe, 
creat condiții pentru recupera
rea integrală a lor pînă la sfîr
șitul lunii noiembrie. Referin- 
du-ne la stadiul fizic această 
recuperare înseamnă predarea 
in exploatare a 8 hale, cu insta
lațiile aferente. în cursul lunii 
septembrie, pregătirea pentru a 
fi preluate de către beneficiar

și or- 
două 
să-și 
lunii 
deci. 

: două 
au

a altor patru în luna octombrie, 
și pentru hale, care completează 
Ferma Nr. 1 de pui de carne, 
sînt în stadiu avansat.

Extinderea alimentării cu apă 
a orașului este o altă impor
tantă lucrare care mobilizează 
eforturile constructorilor din 
Reghin. De funcționarea a- 
cesteia depinde în mare măsură 
intrarea în producție a fabricii 
de bere și malt programată pen
tru anul viitor. Față de 
graficul inițial la sfîrșitul 
lunii septembrie, stadiul lucră
rilor la stația de filtre, decan- 
torul orizontal, postul trafo, ca
mera de clorinare, stația de 
coagulare, evidențiau un avans 
de aproape o jumătate de lună, 
în decurs de o săptămînă, 
s-a turnat la decantorul orizon
tal peste 500 m.c. beton de ega
lizare.

La marginea orașului, se în
tind construcțiile în fază de 
execuție ale Fabricii de bere 
și malț. Inginerul șef, tovară
șul Aurel Thieme, ne asigură că 
va fi una dintre cele mai mo
derne fabrici similare din țară. 
Restanțele înregistrate au fost 
recuperate în ultimele două luni 
mai mult de jumătate, realizîn- 
du-se. un avans de aproape o 
jumătate milion lei.

— Avem convingerea că pînă 
la sfîrșitul anului vom recupera 
integral restanțele, ne asigura 
tehnicianul Eugen Puia, dirigin
tele șantierului, și vom obține 
și un avans față de grafic. 
Constructorul a reușit deja să 
depășească răminerile în urmă

iar stadiul fizic al obiectivelor 
ne dă garanția că montoril vor 
avea unde să lucreze la iarnă. 
De fapt în timp ce sus. spre 
cota finală se toarnă încă beton, 
la parter se lucrează la monta
rea utilajelor.

Colaborarea între beneficiar, 
constructor și furnizorii de ma
teriale și utilaje intensificată în 
ultimele două luni începe să ro
dească. Recuperările realizate 
sînt rezultatul acestei colabo
rări. Utilajele la îndemîna cons
tructorilor, prezența acestora 
în două și trei schimburi pe 
șantier constituie o promisiune 
solemnă că angajamentul de re
cuperare a încă 2 milioane lei 
din restanțe în cursul acestei 
luni se va respecta.

DAR
în primele luni de activita

te a șantierului Fabricii de 
nutrețuri combinate din Ale
xandria nu se vorbea decil 
de devansarea termenului de 
punere în funcțiune.- Factorii 
de răspundere — constructor 

beneficiar — se angajaseră 
să dea în folosință noua fa
brică cu 15 zile înaintea datei 
stabilite prin planul de stat. 
In ce măsură poate fi respec
tat acest angajament P Pentru 
a găsi răspuns la această în
trebare, am vizitat, cu o lună 
înaintea scadenței, șantierul 
viitoarei fabrici.

— Avem serioase incertitu
dini în ce privește intrarea la 
timp în funcțiune a noului 
obiectiv industrial, ne spune,

NU CU EXPLICAȚII!
de la bun început, ing. Aurel 
Vîlcu, directorul fabricii.

Cît despre devansarea ter
menului prevăzut, deci des
pre respectarea angajamentu
lui, nici nu mai poate fi 
vorba. De ce s-a ajuns la a- 
ceastă îngrijorătoare situație P 
Vina o poartă, după cum am 
constatat, atît proiectantul, 
cît și furnizorii, care n-au li
vrat la timp utilajele a căror 
execuție și-o asumaseră prin 
contract.

Mai precis. In toamna anu
lui trecut s-a constatat ne
cesitatea ridicării cu doi metri 
a cotei zero, pentru a se evi
ta pericolul de inundare a 
instalațiilor tehnologice. Pro
iectantul, căruia i s-a cerut săMIRCEA BORDA

83

Barajul de la Galbenu, de pe Lotru, a ajuns la cota finală. Imaginea care a surprins turnarea ulti
melor betoane a fost depășită de ritmul alert de muncă.

Foto: GH. CUCU

> opereze modificările necesare, 
s-a prezentat pe șantier abia 
in luna mai. Apoi s-au pier
dut încă cinci luni pînă cînd 
Institutul de studii, cercetări 
și proiectări construcții zoo
tehnice a pus la punct do
cumentația necesară. Lipsa de 
receptivitate a proiectantului 
ni se pare condamnabilă, însă 
la fel de condamnabilă este 
și atitudinea beneficiarului, 
care a tolerat asemenea ano
malii. Dar imposibilitatea 
executării cîtorva dintre obiec
tivele investiții, ca urmare a 
lipsei proiectelor, nu e sin
gura cauză care amenință cu 
o serioasă depășire termenul 
de punere în funcțiune. A 
doua este neasigurarea la timp 
a unor utilaje tehnologice.

Pe lîngă toate acestea, pe 
șantier se simte lipsa unor 
utilaje și materiale de con
strucții, și, mai ales, a forței 
de muncă. Binevenită, într-o 
astfel de situație, ni se pare 
inițiativa beneficiarului de 
a-și recruta anticipat viitorii 
angajați, pe care-i pune la 
dispoziția șantierului.

E regretabil că această mă
sură și promisiunile construc
torilor de a instaura 'pe șan
tier un ritm de lucru mult 
mai ridicat, au loc pe fondul 
depășirii termenelor de execu
ție a lucrărilor. Iată de ce 
cel puțin acum, în ceasul al 
doisprezecelea, trebuie făcute 
demersuri energice și perseve
rente pentru a recupera 
mai poate recupera și 
finaliza investiția cît 
aproape de termen, sau 
în termenul prevăzut.

R. MARIA

ce se 
a se 

mai 
chiar

pieptănată ; îng. Felicia Sucală
— proiectează tot un produs 
nou — trenul de laminaj pentru 
flaierul de bumbac ; ing. Fla
vio Rusu și Gavril Rus, au fost 
„promovați" în această secție 
după numai un an petrecut în 
producție și i-am găsit ocupați 
cu calculul unor SDV-uri pen
tru o secție nouă a fabricii.

Acești tineri (am amintit 
doar o mică parte dintre cei ca
re lucrează la c'ercetare-proiec- 
tare) desfășoară, aflăm, o rod
nică activitate științifică în ca
drul Cercului ținerilor ingineri 
(organizat de comitetul U.T.C.), 
sînt autorii unor inedite soluții 
tehnice (ing. Iustinian Cristea, 
Dan Căpățînă, Mariana Arghir) 
și au alcătuit cîteva colective 
specializate în îmbunătățirea 
produselor. De fapt, propaganda 
tehnică, desfășurată sub egida 
organizației de tineret, cuprinde 
întreaga întreprindere. Datorită 
manifestărilor organizate cu o 
bună frecvență, tinerii din toate 
secțiile au reușit să depășească 
greutățile inerente la intrarea 
în fabricație a unor produse noi.

— Știm că nu numai de colegii 
de la proiectare depinde calita
tea produselor întreprinderii, ci 
și de munca fiecăruia dintre noi
— ne spune lăcătușul loan Vișan, 
secretarul comitetului U.T.C. 
Pentru ridicarea calificării tu
turor tinerilor din întreprindere 
și pentru respectarea disciplinei 
tehnologice și de producție am 
întreprins raiduri în schimbu
rile 2 și 3 și am luat măsurile 
necesare pentru ca aprovizio
narea să se facă ritmic, pentru 
ca cele 480 de minute să fie 
respectate, chiar noaptea ; am 
lansat o acțiune menită să con
tribuie la întreținerea perfectă 
a utilajelor...

Activitatea comitetului, și de 
fapt a întregii organizații U.T.C. 
de la „Unirea", este însă mult 
mai bogată. Au fost organizate 
concursuri profesionale (sint 
cunoscute deja numele cîștigă- 
torilor pe întreprindere : Nico- 
lae Suciu — cel mai bun strun
gar, Vasile Cîrstea și Adrian 
Pătac, cei mai buni dintre, res
pectiv, lăcătuși și electricieni), 
care au contribuit mult la îm
bunătățirea calității muncii ti
nerilor ; forme adecvate. de. 
cursuri de calificare și schim
buri de experiență. Necesitatea 
de a respecta disciplina tehno
logică le-a fost prezentată tine
rilor în întîlniri cu conducătorii 
proceselor de producție, cu con
trolorii C.T.C. și cu muncitorii 
cu experiență. Obiectul altor în
tîlniri l-a constituit alcătuirea 
unor planuri menite să condu
că la economii de energie e- 
lectrică, combustibil, metal, scu
le și materiale.

în cîteva locuri de muncă au 
fost lansate inițiative care sînt 
în curs de extindere : la prelu
crări mecanice — fiecare strun
gar s-a angajat să lucreze o 
lună pe an cu scule economi
site, la proiectare — fiecare in
giner și tehnician și-a propus 
să reducă prețul de cost al unui 
reper cu 1 Ia sută. Economiile 
de metal realizate de tinerii din 
întreprindere pe primele 9 luni 
ale anului, ating aproape 1000 
lei. La această realizare au con
tribuit tineri ca Marin Mera, 
Cristian Rusu, Valentin Crișan, 
care „au uitat pur și simplu de 
cind n-au mai rebutat o piesă". 
Care e secretul ? Ne răspunde 
rectificatorul Marin Mera :

—■ Atenție maximă în timpul 
programului și să ai drept carte 
de căpătii „Rectificarea filete- 
lor“.

Simplu, nu ? ! Din astfel de 
lucruri simple, din acțiuni mo
deste, fără nume răsunătoare, 
tinerii de la „Unirea" au reușit, 
prin munca fiecăruia, la mașina 
sa, să-și sporească aportul la o 
acțiune de mare importanță 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
industriei ușoare — îmbunătăți
rea utilajelor.

MONICA ZVI»’ "NSCHI 
Foto : ȘTEFAN WEISS



„SClllTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 22 NOIEMBRIE 1973

CLIMATUL
INTELECTUAL

Văzusem aproape toate filmele lucrate de 
el. la geneza multora, asistasem. Pentru el
- si aici descifram semnele unui artist inăscut
- ideile nu existau decît în legătură cu ima
ginile care le puteau exprima. Un copil 
înălțat pe vîrfuri pînă la capătul puterilor 
și încercînd să-și strecoare privirile dincolo 
de gardul masiv, din beton, care-i ascundea 
o lume plină de tentații, sugera, la un mo
ment dot, efortul de cunoaștere al fizicie
nilor, lupta lor împotriva limitelor, era me
tafora cinematografica pe care le-o închina. 
Urmărirea obsedantă a unei berze, zborul 
ei repetat și laborios, cu frînturi de crengi 
și ierburi uscate în cioc, pentru clădirea unui 
cuib trainic în roata așezată de gospodar 
peste hornul înalt al casei din mijlocul sa
tului, era simbolul acestui pămînt al stator
niciei si ospitalității. Sublinieri fără ostenta
ție, mișcări discrete sau insinuante ale a- 
paratului și, înainte de toate, o foame 
imensă de adevăr, iată ce mă fascina de 
fiecare dată în filmele acestea în care nu 
simțeai chinul, migala, pragurile, ci numai 
inspirația celui care le dăduse viață.

într-un tîrziu, inspirați se vede și ei, cri
ticii remarcară unul din filmele lui. Și așa 
la masa rotundă, pusă la cale cu destulă 
vîlvă, îi fu dat să audă că el deține acea 
știință aproape unică de personificare a 
abstractului și că eroul său se salvează de 
la o moarte civică, dar și estetică, altfel

iminentă, prin dragostea care-l ridică dea
supra contingentului. Autorii acestor savan
te considerații nu excludeau cu totul nici 
posibilitatea descoperirii, aici, a unui oni
rism de tip nou, superior și, firește, tonic, 
ceea ce le dădea dreptul să-l proclame, cu 
dezinvoltură, șef'de școală.

Omul, talentat nici vorbă, dar din cale- 
afară de naiv, avu proasta inspirație să re
cunoască, năucit, că nu se gîndise de loc 
la asta, că el făcuse totul fără nici un efort 
și că filmul îi „ieșise" pur și simplu. Criticii 
bătură, jigniți și jignind, în retragere, dar el, 
ințelegind dintr-o dată că ar putea pierde 
definitiv recunoașterea lor tîrzie, deși ine
xactă, pe care o.cîștigase cu o clipă mai 
înainte, strînse ușor, mai mult instinctiv, 
dintr-un ochi, zîmbî galben, bleu, liliachiu, 
îi luă pe unii, familiar, pe după umeri, avu, 
în sfîrșit, un întreg vîrtej de manifestări dis
perat de ilogice, și ei crezură atunci că abia 
la urmă s-au înșelat și, plutind vesel dea
supra oricăror incertitudini, își recăpătară 
curajul să afirme că nu numai în fotbal, 
dar și în artă, este nevoie de un climat inte
lectual, care să asigure primatul ideei con
știente.

Așa o fi, nu zic nu, însă de-atunci n-am 
mai văzut nici un film de-a lui care să-mi 
rețină atenția.

ȘTEFAN DIMITRIU

„Epoca scriitorilor de cabinet 
a trecut", scria Geo Bogza în 
1934. Chemarea vieții e atotpu
ternică pentru scriitor care nu 
se mai poate închide între pa
tru pereți. Realitatea colorată, 
nuanțată, vitală pînă la brutali
tate este cel mai bun stimulent 
pentru acesta. Declarațiile lui 
nu mai lasă nici un dubiu în 
această privihță, dar mai convin
gătoare decît orice declarații sînt 
cărțile pe care Geo Bogza Ie-a 
scris în urma teribilelor lui ex
pediții într-o lume care tuturor 
părea cunoscută pînă cînd ochiul 
și mîna scriitorului le-o descope
rea din nou ca pe o realitate din 
altă planetă. Literatura ca ur
mare a plonjonului cel mai lip
sit de menajamente în cea mai 
dură dintre realitățile posibile, 
iată deviza paginilor scrise de 
Geo Bogza în Țări de piatră de 
foc și de pămînt, Lumea petrolu
lui, Tăbăcării, Valea plîngerii, 
Oameni și cărbuni din Valea Jiu
lui. Fiecare titlu corespunde u- 
nui spațiu terorizant, apăsător, 
înspăimîntător sau odios. Mina 
e locul infernului, tăbăcăriile, o 
industrie atît de rău mirositoare 
încît nu se poate suporta. Valea 
plîngerii un spațiu al mizeriei 
răumirositoare și dezolante, lu
mea petrolului, o lume de nea
gră mizerie și de permanente 
pericole. Recenta culegere Ta
blou geografic strînge la un loc 
nu fără o revedere a textului, 
Oameni și cărbuni din Valea 
Jiului alături de Porțile măreției, 
Tablou geografic și Meridiane 
sovietice, respectînd, se pare, un 
criteriu de cronologie și nu unul 
de perspectivă interioară al pro
zei lui Geo Bogza. Porțile mă
reției, Meridiane sovietice, Ta
blou geografic sînt produse mai

noi. Ele se hrănesc din opera 
veche împoclobind-o ca o eflo
rescentă tîrzie. Oameni și căr
buni din Valea Jiului se află în 
cea mai apropiată vecinătate cu 
Țări de piatră, de foc și de pă
mînt, cu Lumea petrolului, cu 
Tăbăcării. în locul cabinetului, 
Geo Bogza alege mina. Felul 
său de a scrie este exprimat de 
coborîrea în straturile de sub

fenomenului care îi stă în față. 
Expediția din Oameni și cărbuni 
din Valea Jiului este chiar un 
astfel de plonjon. Scriitorul 
merge în mină, coboară cu patru 
metri pe secundă alături de mi
neri în puțul minei, asistă la ten
sionata bătălie subterană a omu
lui cu roca și pădurile încreme
nite de veacuri acolo sub muntqj 
trăiește emoțiile de nedescris alei

a înțelege lumea greu imagina
bilă, totuși, a minei. Pentru că 
mina, dincolo de realitatea vi
zuală, este, ne face s-o simțim 
scriitorul, o realitate a fiecărui 
tendon, o stare de continuu efort 
a întregului organism, o lentă a- 
larmă a tuturor simțurilor. „în- 
chipuiți-vă chiar o casă de mari 
proporții, mai degrabă un han
gar sau un siloz, cu pereți foarte

TEATRU Cronica T. V.

MICII BURGHEZI
de MAXIM GORKI

Deși „Micii burghezi' se joa
că in actuala stagiune pe cîteva 
scene de teatru (la Timișoara, 
Reșița), deși recent piesa a fost 
prezentată în București și Cra
iova de un reputat colectiv le- 
ningrădean, televiziunea și-a a- 
nunțat premiera fără să se tea
mă că spectacolul ei nu va mai 
fi urmărit, sau că va trece neob
servat. Și a avut dreptate. Dra
ma lui Gorki stârnește totdeauna 
interesul publicului, atît prin va
lorificarea regizorală — mereu alta 
in ultima vreme — cît și prin 
creațiile actoricești pe care tex
tul le prilejuiește. Pe micul e- 
cran, această piesă montată de 
o regizoare specializată în spec
tacole T.V. — Sorana Coroamă
— și interpretată aproape exclu
siv de mari artiști, a confirmat 
întru totul interesul scontat. Re
prezentația serios gîndită, atent 
adaptată specificului, s-a urmă
rit tot atît de serios, concentra
rea creatorilor asupra ideilor e- 
tențiale fiind transmisă integral. 
Regizori și interpreți au refăcut 
universul gorkian, o lume inertă, 
obtuză, -conservatoare, care se
dezagregă și piere, neștiind că 
piere, fără să înțeleagă pricinile. 
Din primul moment a fost insta
lată o atmosferă apăsătoare înă
untrul căreia s-a desfășurat con
flictul neîmpăcat între tipurile 
crepusculare (Besemenov, în pri
mul find) și cele deja profilate 
în viitor (Nil, tot în primul find). 
Fără a eluda durerea — adevă

rată — conținută de dramele
personale (uneori exprimată chiar 
paroxistic) Sorana Coroamă a 
pus însă accentul pe lupta des
chisă dintre tânărul proletar, care 
știe că „stăpîn este numai cel 
ce muncește* și micii burghezi, 
care par că nu fac nimic decît 
să se tînguiască, în fapt opu- 
nîndu-se aprig la tot ce este nou. 
Antagonismul social, reliefat prin 
opoziția de mentalități, consti
tuie deci coordonata de bază a 
acestui spectacol, bine urmărită 
cu mijloacele proprii televiziunii
— abil rocupaj regizoral, prim- 
planuri expresive, cadre care ur
măresc consecvent ideea fără, să 
neglijeze atmosfera de ansamblu. 
Regia a beneficiat de colabora
rea unei echipe tehnice calificate 
(operator șef—E. Adelman, regi
zor de studio —- Mar ga Niță), de 
aportul unei scenografii inspirate 
(Doina Levința) și, mai ales, de 
o distribuție strălucită. Echipa 
actorilor a însemnat, de la pri
mul la ultimul rol, o garanție a 
reușitei. Astfel, micul burghez

retrograd, tipul absolut reprezen
tativ prin meschinărie, obtuzita
te și încăpățînate, a avut în acest 
spectacol un interpret ideal în 
Petre Gheorghiu. Prin interme
diul acestui dotat actor, răuta
tea neputincioasă și totuși perni
cioasă, mărginirea perpetuă ca
re-l fac pe micul burghez să 
confunde marasmul unei luni cu 
criza lui de autoritate, au fost 
perfect exprimate. La antipod, 
generozitatea, încrederea în forțe
le proprii, forța și optimismul lu
cid și-au aflat, datorită lui Costel 
Constantin, o inteligentă transpu
nere — simplă, spontană, firească. 
Costel Constantin a fost poate cel 
mai izbutit Nil dintre toți actorii 
cărora li s-a încredințat acest 
dificil rol, iar Ștefan Iordache, 
cel mai potrivit tînăr reprezen
tant al familiei Besemenov. Auto
ironia personajului care, deși ne
mulțumit de condiția sa, știe de 
la bun început că va continua 
„tradiția", e cu totul inedită față 
de interpretările anterioare. Enu
merarea creațiilor actoricești în
registrate în acest spectacol nu 
se oprește aici: Tatiana Iekel a 
făcut o impresionantă desfășura
re a registrului ei tragic, con
struind cu sensibilitate rolul ne
fericitei Tania. Florina Cercel, 
plină de feminitate, ca de obi
cei, a intuit exact și farmecul și 
temperamentul special al Lenei. 
Dionisie Vitcu a fost un altfel 
de Percihin, renunțînd întrucîtva 
la poezie pentru un plus de 
protest față de abrutizarea mic 
burgheză; protest unde s-a aflat, 
mai mult decît oricînd, alături 
de cel al lui Teterev, bine expri
mat de Boris Ciornei în scenele 
de cinică observație, cam decla
mator, în cele de împotrivire 
manifestă. Surpriza mare a a- 
cestui spectacol rămîne însă cre
ația Dinei Cocea, prezentă în
tr-un rol de compoziție care o 
face greu de recunoscut — A- 
culina Ivanovna. Masca, mersul, 
gestica, dicția, mimica au fost 
studiate de actriță cu o minuție 
demnă de toate laudele. La 
grija pentru înfățișarea exteri
oară a personajului, Dina Cocea 
a adăugat exprimarea unei mul
titudini de trăiri — temeri per
manente, dureri înăbușite, spe
ranțe neîmplinite — plus o mare 
înstrăinare, care o desparte de 
toți, o întristătoare singurătate, 
în care se zbate și rămîne acea 
bătrînă inutilă. Creația Dinei 
Cocea a fost strălucit gîndită.

VIORICA TANĂSESCU

De curînd, la Oradea s-a deschis Expoziția de pictură a doi 
stvdenți de la Institutul de arte plastice „N. Grigprescu" din 
București: Zemlinyi Csaba și Jovia Gheorghe.

Foto: EM. TĂNJALA

„CAMERATA" 
formație corală a liceului 

pedagogic din Slatina
A fost la început dragostea 

pentru muzica corală în inima 
unui tînăr profesor. Și cum a- 
cest profesor plin de inițiativă 
găsește întotdeauna modalită
țile de transpunere în practică 
a unui deziderat, a trecut trep
tat, dar nu fără greutăți, la de
pistarea celor mai bune ele
mente vocale. Așa a apărut și 
și-a început repetițiile, ia oc
tombrie 1972 formația corală de 
elevi „Camerata" a Liceului 
Pedagogic-Slatina. dirijată de 
profesorul Alexandru Staneiu. 
Nu de mult această formație 
și-a aniversat un an de existen
ță. oferind melomanilor, cu acest 
prilej, un reprezentativ concert 
coral.

Programul a cuprins „Vino 
sub clar de lună", „Dolce mise- 
ria“. „Inima mi-e vrăjită", „Hai, 
vino“, „Au, joii, jeu“, „Mama". 
„Corul Vînătorilor" și Imnul 
Liceului Pedagogic, în primă 
audiție, compus de profesorul 
și totodată dirijorul formației 
Alex. Stanciu, pe versurile în
vățătoarei Lia Bărbulescu.

Repertoriul a fost executat în 
limbile română, franceză, itali
ană, spaniolă, a cuprins lucrări 
începind cu secolul XV de Ia-

cob Regnart, Orlando di Lasso, 
Clement Jannequin, Primavera, 
Juan del Encina. Palestrina și 
continuind cu creația româ
nească a lui I. D. Chirescu, 
I. H. Darclee, etc. în aceeași 
seară am ascultat patru frumoa
se lucrări compuse de profeso
rul Al. Stanciu.

La realizarea acestui specta
col și-a dat concursul, ală
turi de formația aniversa
tă și orchestra de cameră a li
ceului pedagogic, dirijată de a- 
celași profesor. Elevii instru
mentiști merită mulțumirile 
noastre datorită efortului depus 
pentru ca, în puținul lor timp 
de studiu la vioară, să se pre
zinte la un nivel mai mult de
cît promițător.

Felicitări se cuvin și condu
cerii școlii, sub a cărei grijă s-a 
putut dezvolta atît de armonios 
această formație in numai un 
an, timp în care a susținut a- 
proximativ 20 de concerte cu 
peste 30 de piese. în Slatina, 
Slătioara, Piatra-Olt, Caracal 
etc.

Profesor JEAN LUPU, 
directorul Școlii de Muzică 

Slatina

CONCURSUL CU PREMII

//

organizat pentru popularizarea actorilor și a dramaturgiei 
originale romanești, se încheie pe data de 31 decembrie 
1973.

Pini la această dată se mai pot trimite buletinele de 
concurs decupate din pliantul ee formează tema con
cursului, pe adresa : A.T.M. str. Filimon Sirbu nr. 16, 
Oficiul Poștal nr. 22, București 1, cu indicația pe plic : 
pentru concursul „Recunoașteți interpretul

Tragerea Ia sorți a premiilor va avea loc la București, 
la 31 ianuarie 1974.

Pliantul la prețul de 4 lei se găsește de vinzare la toate 
casele de cultură, agenții teatrale, chioșcuri de ziare și 
tutungerii din întreaga țară.

GEO BOGZA:

Tablou geografic
suprafața pămîntului. Pagina 
scriitorului a dat adesea cititoru
lui sentimentul că participă la o 
dezvăluire, că-i sînt deschise 
porțile neștiute către un terito
riu misterios. Scriitorul a refu
zat suprafețele și expresia lor 
înșelătoare. El e mereu în cău
tarea „adevăratelor dimensiuni", 
expresie pe care o vom găsi îr» 
literatura lui de mai multe ori, 
dimensiuni care nu se arată în
totdeauna la suprafață. Alături 
de cititor, scriitorul cobora din
colo de coaja existenței, traversa 
cu el straturile succesive pentru 
a încercui, undeva în adînc, și 
a aduce apoi la suprafață, indi
ciul indispensabil, știrea esen
țială. Plonjonul în realități era 
pentru Geo Bogza și un plonjon 
artistic. Coborît în zone inacce
sibile în mod obișnuit, el sub
liniază mai bine sensul și esența

deplasării prin spații sufocante 
sub un munte care din cînd în 
cînd se „așează", adică presează 
sonor bîrnele de susținere cu 
care sînt armate galeriile. încear
că în modul cel mai direct și 
mai terorizant felul de viața al 
unor oameni care își petrec cea 
mai mare parte a vieții în mină 
și care uneori nu vedeau soarele 
cu anii. Aflat într-o realitate 
nouă, primul lucru pe care în
cearcă să-1 facă scriitorul este să 
dea cititorului o imagine cit mai 
apropiată, cît mai exactă a vieții 
subpămîntene cu legile ei de o 
asprime extremă. „Imaginați-vă1' 
— ne spune de mai multe ori 
Geo Bogza pe parcursul cărții 
sale și rîndurile următoare ne a- 
rata ce ar trebui să ne imagi
năm cu ajutorul elementelor 
vieții noastre pămîntene pentru

1ung|, pe care pămîntul l-ar fi 
îpghi țit, pătrunzînd în toate în- 
căpei.'ile lui. A fi minier înseam
nă a] începe să sfredelești pămîn
tul pentru a ajunge la zidurile 
acești ?i case, cu scopul de a-i 
scoati? afară cărămizile". Sau, 
mai 'țbine, își modifică compara
ția aă torul, să zicem că această 
casă 4 de fapt, un transatlantic 
scufundat jpe casre o echipă de 
scafandri .înarmată cu ciocane 
sfredelftoarm îl atacă simultan 
din măi irfcdte părți. Este cău
tată mereu, comparația cea mai 
edificatoare și cea mai plină de 
sugestii. Principala tentativă este 
de a găsi rotai întîi acele imagini 
care să orneze sentimentul an
samblului, perspectiva coerentă 
a lumii subterane. Nemulțumit 
de Bezultal/ele primei etape a re
portajului. său, Geo Bogza adau
gă : „Dar oricît de adevărată

n—■11!E3
Se pronunță tot 

felul de idei năs
trușnice în fiecare 
zi. Oricare dintre 
noi poate să facă, 
dacă dorește, o co
lecție de 
și de 
care își 
îndoială, 
Condiția 
fie luate 
serios. O 
trușnioă este ___
și nimic mai mult. 
A o aplica în prac
tică înseamnă a 
dovedi de multe 
ori dacă nu o mare 
lipsă de inspirație 
în orice caz o totală 
lipsa de humor. 
Am văzut recent 
un interesant film 
de televiziune care 
ne-a __ _
nem pe hîrtie a- 
ceste ! 
ram, i 
urmă, 
toare 
Filmul era 
nat Sfinxului din 
Bucegi și aducea 
în fața spectatori
lor de duminică ai 
televizorului nu 
numai strania ima
gine a piscului ciu
dat din Bucegi ci 
și cîteva informații 
și opinii. dintre 
care unele pline 
de justificare, al
tele de-a dreptul 
năucitoare. Păre
rea că Sfinxul 
Carpaților n-ar fi 
o formație natu
rală ci rezultatul 
unei intervenții ra
ționale care a mo
delat stînca e mai 
veche. Ea a fost 
susținută și înain
tea acestei emi
siuni de televiziu
ne. Imaginile 
mului proiectat 
arătat, o (lată 
plus, că stînca 
pricina are un 
pect care îndrep
tățește părerea. Re
porterul și interlo
cutorul său au sus
ținut un dialog in
teresant De această 
temă. Ideea și de
monstrația sculp
torului în legătură 
cu factura deloc 
întâmplătoare și de
loc naturală a ce
lebrei stînci meri
tă reținută. Ii fa
cem aici loc în re
zumat. Argumen
tele aduse sînt 
cele ale unui oni 
care privește toi 
ce vede cu ochiul 
format de deprin
derile principalei 
lui ocupații și preo
cupări. De obicei

nostimade 
bazaconii 
au, fără 
hazul lor. 
e să nu 

prea în 
idee năs- 

atît

făcut să pu-
scurte si sne- 
în cele din 

, convingă- 
considerații. 

închi-

fil
au 
în 
cu 

as-

cînd se afirmă că 
Sfinxul ar fi făcut și 
nu rod al eroziunii 
vânturilor se caută 
argumente 
n-au un 
sistematic, nu por
nesc dîntr-un punct 
de vedere 
tor. Este 
aduce în 
invitatul 
despre Bucegi. Da
că această siincă 
este o sculptură șl 
dacă această sculp
tură este un cap

care 
caracter

unifica- 
ceea ce 
discuție 
filmului

decît cea * Iui De
cebal. De ce Dece
bal și nu Deceneu 
sau Ramses nu 
știm. Urmează iar 
confruntări de ima
gini, de o parte 
chipul lui Decebal, 
de alia chipul Sfin
xului pentru a sub
linia presupusa i- 
dentitate. Nici cu 
aceasta nu ne a- 
flăm încă pe tere
nul propunerilor 
hazardate. Dar din 
una în alta a- 
flăm de Ia inter
locutorul lui Aris
tide Buhoîu eă eel 
mai bun lucru ee 
6-ar putea face ar 
fi ca Sfinxul Bu- 
cegilor să fie...

de om e de obser
vat, ne spune in
terlocutorul iui 
Aristide Buhoîu, 
dacă dăltuitorui ei 
a urmărit anume 
proporții tipice fi
gurii umane. Pen
tru aceasta el con
fruntă dimensiu
nile Sfinxului din 
Bucegi cu ale pro
porțiilor 
artiștii 
pentru 
mană, 
tor. 
indică 
nor proporții 
nu mai 
siderate 
toare. 
nînd 
cestor 
peste 
Sfinxului 
un rezultat __
teptat. Dimensiunea 
frunții, nasului, o- 
chiului, bărbiei se 
află intr-un ra
port de interde
pendență pe care, 
la proba măsură
torii, stînca din 
Bucegi Ie are. Fe
lul de a vedea 
chestiunea este in
teresant, atrăgător 
și convingător. Dar 
ceea ce urmează e 
de-a dreptul 
tasmagoric. 
vins de 
probă că 
carpatin_ _____
un „joc al naturii" 
sculptorul îl situ
ează istoric și e 
convins că figura 
imortalizată în 
stincă n-ar fi alta

fixaie de 
Renașterii 
figura u- 
Surprinză- 

măsurătorile 
existența u- 

care 
pot fi con- 

intimplă- 
Suprapu- 

grilele a- 
proporții 

dimensiunile 
obținem 

neaș-

fan- 
Con- 

această 
Sfinxul 

nu este

restaurai. Uriașa 
sculptură montană 
crede sculptorul că 
«e poate și se cu
vine să fie restau
rată. Cu această 
afirmație ne aflăm 
pe teritoriul 
strușniciei. 
că nu se 
„restaura" 
ceva ce a fost bine 
cunoscut ca întreg, 
uo edificiu a cărui 
înfățișare s-a păs
trat, a cărui fizio
nomie nu e o enig
mă. Pe simpla su
poziție că 
afla în fața 
probabil 
Decebal 
al lui 
nosor ?) 
propune 
rea 
stînci.
cu totul pueril. De
sigur că nu trebuie 
să trecem cu vede
rea buna intenție. 
Dar o bună inten
ție care se mișcă 
printre ațjtea apro
ximații poate de
veni o aproximație 
și mai marc. Ni
meni nu garantea
ză că acela ar fi 
chipul 
Nu se 
ranta 
unele ,__
Formate, că înfăți
șarea stincii ar fi

năs- 
Pentru 

poai« 
decît

ne-am 
unui 

chip al lui 
(de ce nu 
Nabucodo- 
cineva ne 

restaura- 
faimoasel 

Cu totul și

MONOLOG 7 Popular (orele 
15.30; 18; 20.15).

JOI, 22 NOIEMBRIE 1273

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Ex
celsior (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 9 ; 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 J0 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 31).

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

BUNA SEARA DOAMNA CAM
PBEL : Luceafărul (orele 9 , 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Buzești

(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 18 j 18,15 ; 
20,30) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 : t8,15 : 20,30) t Mo
dern (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15 î 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).

CTPRIAN PORUMBESCU î Lu
mina (orele 9; 12.30: 16; 19,30).

100 DE LEI : înfrățirea (orele
15.30 ; IR : 20.15) : Miorița (orele 
9 : 11.15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Vic
toria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18 15: 20.30).

DESPRE 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
COMOTIVĂ : Ferentari (orele
15.30 ; 17.45 ; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Timpuri No! (orele 9,30 — 20,15 In 
continuare).

cenușa x Viitorul (orele 16 ; 
19).

MAFIA ALBA s Grivița (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15.45; 18 : 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Dacia (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI 1 
Moșilor (orele 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 : Cringașl (orele 
16 : 18 ; 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Giu- 
lești (orele 15,30 ; 18 : 20.15) : Arta 
(orele 15.30 ; 18 : 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Unirea (orele 15.30 : 
18 : 20.15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ x Munca 
(orele 16; 18; 20).

rezultatul unei in
tervenții umane. 
După teoriile și o- 
piniile lui Daniel 
Ruzo, al cărui nu
me a fost pomenit 
și în timpul emi- 

; siunii descoperito
rul culturii 
viene Masma 
tura care a 
dus astfel de 
numente este 
te veche și 
singularitate 
dentă. De ce 
xul acesta _ 
să fie neapărat dac 
și neapărat Dece
bal? In fața unei 
astfel de întrebări 
proiectul restau
rării oricît de de
parte ar fi el 
punerea 

Ipractică 
jprivit ca o 
Sântă nechibzuință.

iacă vreun artist 
plastic dorește să 
îȘichine un gigan
tic monument mon- 
tsMi lui Decebal, 
Cațrpații sînt mari 
și nu e obligatoriu 
să fie mutilat acest 
pisc* Nu vedem de 
ce tm 
alte 
locuri 
astfel

Ideea 
staura Sfinxul din 
Bucegi ni se pare 
de o enormitate 
năucitoare. Stînca, 
repetăm, are o si
tuație specială. N-a 
fost omologată ea 
monument artifi
cial, dar are deja 
statutul de monu
ment niatural. Un 
vestigiu) de orice fel 
se păsttează, nu se 
„ajustează", „împo
dobește", „comple
tează", „reface",

peru- 
cul- 
pro- 
mo- 

foar- 
de o 

evi- 
Sfin- 

t re buia

de 
îniul 

trebuie 
deli-

găsi 
sau 

unei
s-ar

Creste
utile ___

die intenții, 
de a re-

i /nâginea aceasta, ea rămîne încă 
't> schemă abstractă față de felul 
An care o mină arată în realitate. 
Oamenii despre care am vorbit 
au fost numai desenați pe hîr
tie, nu i-am auzit gifiiiid, nu 
le-am văzut trupurile scăldate 
lin sudoare, din fața lor neagră 
ca o bucată de smoală, nu s-au 
oprit asupra noastră petele albe 
ale ochilor. Nu am simțit în nărj 
mirosul de mucegai al galerii
lor (...) Dar acum, pentru că am 
dus pînă la capăt această ima
gine, să începem a ne apropia de 
realitate". Nimic mai nepotrivit 
pentru Geo Bogza decît ideea 
că ar putea fi sedus, furat, supus 
unui detaliu nesemnificativ, că 
ar suferi de fascinația materiei 
brute, că s-ar lăsa tîrît la întîm- 
plare de ceea ce vede. Deși în
registrează uneori pitorescul, o- 
chiul său nu e sedus de el. Pa
ginile hii se simt mai bine în 
afara elementelor de pitoresc. 
Forța și nota lor particulară vine 
din situarea fiecărei realități vă
zute într-un cîmp de referințe 
și semnificații proprii scriitoru
lui. Geo Bogza are capacitatea 
de a transfigura un colț de rea
litate, de a-i alcătui o fizionomie 
specifică, dar un șir de aseme
nea fizionomii ieșite de sub pana 
lui au un CE comun și incon- 
fundabil. Scriitorul descompune 
imaginea concretă tinzînd întot
deauna către esența ei ascunsă: 
„Fără a pierde o singură clipă, 
mîinile lor scăpate de pe o u- 
nealtă pe alta, lovesc cu perfora
toarele, aduc în grabă seînduri 
și lemne proptind tavanul să nu 
se prăbușească, și din nou por
nesc, și din nou pornesc, valuri 
de came și de sînge, venind me
reu la atac împotriva peretelui 
negru, mătăhălos, mohorit, făcîn- 
dn-și drum în masa lui enormă". 
„Valuri de carne și de sînge", 
pentru a nu uita fragilitatea fiin
țelor care atacă colosul mineral, 
după cum în alte împrejurări se 
merge pînă Ia precizarea ele' 
mentelor chimice din care este 
alcătuită materia aflată mereu 
într-un conflict perpetuu cu ea 
însăși. Esențială este imaginea 
„valului de sînge și carne" ase
diind, asemeni valului marii 
stînca, după cum esențial este 
pentru Geo Bogza să precizeze 
cauza fizică și chimică a poeziei 
satelor românești în nopțile cu 
lună: „Cred eă rareori a putui 
fi, în partea aceasta a lumii, în- 
tîmplare mai plină de poezie, ca 
întîlnirea dintre razele lunii și 
protoxidul de calciu cu care sînt 
spoiți pereții caselor de țară". 
Luciditatea ostentativă a scriito
rului alături de pasiunea pentru 
„nebunia" desfășurărilor viziona
re fac din opera lui un teritoriu 
de desfătări aparte. Ochiul scri
itorului descoperă peste tot miș
carea, conflictul, lupta, antago
nismul. Acolo unde altcineva 
crede a fi un spațiu inert, scrii
torul e capabil să dezlege ca 
printr-o lovitură de baghetă, for
țele ascunse ochiului comun. 
Oltul ooborînd din Carpați este 
o ființă care luptă, Iacob Onisia 
în funicularul înghețat este o 
ființă care luptă, mineralele des
crise de Geo Bogza luptă și ele, 
după cum fiecare ființă și fie
care element al naturii se află 
intr-o luptă și prefacere neconte
nită. în descoperirea misterioasei 
și neîncetatei mișcări a materiei 
Geo Bogza stă în literatura ro
mână, din aceasta pricină, alături 
de Sadoveanu. Dar deosebirea 
începe acolo unde se proiectează 
mișcarea materiei în tipare spe
cifice. La Geo Bogza tiparele 
sînt geologice sau cosmice. Iu
bitor al grandorii, el va căuta 
epocile care să ilustreze de pre
dilecție lupta continuă și colo
sală a materiei. Marile epoci geo
logice i-au oferit cel mai potri
vit sediu al imaginației. Bnrdi- 
galianul și Miocenul devin în 
Oameni și cărbuni din Valea Jiu
lui, niște balauri enormi și ame
nințători care anunță conflicte și 
catastrofe cumplite. De-scrierea 
minei e împlîntată, își trage seva 
comparațiilor ei din cîmpul Zoo
logic al animalelor dispărute sau 
enorme, de sigură sugestie a «- 
pocilor care se numeau Miocen, 
Pleistocen etc. Munca mîneriloi 
este și ea transfigurată de aceas
tă viziune și războiul soldaților 
pe frontul cu tunuri și bubuituri 
reale este termenul cel mai po
trivit de comparație pe care-î 
găsește scriitorul pentru bătălia 
care se dă sub pămînt de către 
minerii Văii Jiului. Geo Bogza 
caută toate analogiile care sa 
dea cititorului senzația de gran
doare, de tensiune, de eroism și 
de sacrificiu pe care i-a produs-o 
munca minerilor din Valea Jiu
lui. Lumii subpămîntene i-a fost 
zmulsă o bucată de adevăr cu 
ocazia scrierii acestei cărți.

M. UNGHEANU

„restaurează" etc. 
Din cîte știm restau
rarea Sfinxului e- 
giptean n-a trecui 
încă nimănui prin 
minte. Monumen
tele din Bucegi, fie 
ele naturale ori ar
tificiale. trebuie 
conservate și nu 
amenințate de in
tervenții și „res
taurări" aiuritoa
re. Desigur ceea ce 
am auzit era doar 
o părere, nici mă
car un proiect, dar 
o intenție atît de 
arbitrară se cuvine 
combătută din fașă.

M. COSTEA

lui Decebal. 
poate 
încă, 
opinii

PARADISUL 1 Lira (orele 15.30 ț 
18 : 20.15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR 5 Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20,15),

OPERAȚIUNEA „ATOMUL 
MARCAT" : Vitan (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI ; Fioreasca (orele 
16: 18; 20).

LOVE STORY 7 Volga (orele 9; 
11,15 : 13.30 ; 15.45 : 18 ; 20,15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Pacea (orele 15,30 ; 17,45 ;

ACEA PISÎCA BLESTEMATA -. 
Progresul (orele 15.30 ; 18 ; 20,15). 
20).

EȘTI A MEA î — ora 19,30: Tea
trul GiuleȘti : SÎMBĂTĂ LA VE
RITAS — ora 19,30: Teatrul ,.C. 
T&nase" (Sala Savoy) -r LA 
SAVOY, BOEMA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă1' : SCUFIȚA
CU TREI IEZI — ora 16 ; IANCU 
JIANU — ora 9 ; Ansamblul Rap
sodia Română : MELEAGURI FER
MECATE — ora 19,30 ; Circul ..Glo
bus" : GALA ACROBAȚILOR — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 — Curs de limbă engleză. 
Lecția 66 ; 9,30 — Curs de limbă 
germană. Lecția 68 ; 10,00 — Te
lex ; 10,05 — Cărți și idei ; 10,30
— Telecinemateca (reluare) ; 12,20
— Telejurnal ; 16,00—17,00 — Tele-
școală ; 17,30 — Emisiune în lim
ba maghiară ; 18,30 — Telex ;
18,35 — Din țările socialiste ; 18,45
— întrebări și răspunsuri ; 19,20
— 1001 de seri ; Moby Dick (V) ; 
19,30 — Telejurnal. Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an hotâți- 
tor ; 20,00 — Cîntecul săptămînii ; 
20,10 — Seară pentru tineret. Tro

Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MĂTUȘA MEA FAUSTINA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național ..I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : DONA 
DIANA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Mă- 
gureanu) : CASA DE MODE — 
ora 20 : (Sala Studio) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA - ora 20 ; 
Teatru! ,C I. Nottara" (Sala M?- 
Rheru) ■ CEI ȘASE — ora 19.30 ; 
Teatrul Mic : PHILADELPHIA,

feul Carpați la handbal masculin : 
România — R.D.G. (repriza a Il-a) 
Transmisiune directă din Sala 
Sporturilor de la Cluj ; 20,40 —
„De joi pînă joi1- — o agendă a 
evenimentelor din viața tinere
tului ; 20.45 — Fiii satului, fiii u- 
zineî ; 21,00 — „Autumnale" — 
moment poetic : 21,09 — Atitu
dini : „Strada mare11 — instanta
nee surprinse în orașul Craiova 
lntr-un telefoileton ; 21,21 — „O- 
limpiada strungărițelor1' ; 21,30 — 
„Floarea din grădină" — emis’u- 
ne-cpncurs pentru tinerii inter
pret! de muzică populară ; 22,20
-r- 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 -T- Telex ; 17,35 — Avan
premieră ; 17,49 — Telecinemate
ca pentru copii : „Batalionul in
vizibil" — producție a studiourilor 
cinematografice iugoslave : 18,55 
— Desene animate ; 19.05 — Po
vestea unui cîntec : Popelnicul ; 
19,20 — 1001 de seri : Moby Dick 
(V) ; 19,30 — Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotărâtor,; 20.00 Concertul or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor Francesco de Masl 
(Italia) . Solist : Erdelyi Csaba 
(R.P. Ungară) în pauză : Baladă 
pentru acest pămînt — Cheile 
Turzii ; 22,05 — Dialog. Conștiința 
politică în universul spiritual 'al 
omului contemporan.
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Primiri la Consiliul
de Miniștri

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Liban, SULEIMAN FRANGIEH, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Liban imi oferă plăcutul 
prilej de a adresa Excelenței Voastre, în numele meu personal, 
al poporului român și al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România cele mai calde felicitări și sincere urări de 
fericire personală, iar poporului libanez prieten, pace și’prospe
ritate continuă.

Tovarășul Gheorghe 
lescu, vicepreședinte al 
liuluj de Miniștri, a 
miercuri după-amiază, pe 
nistrul agriculturii din Republi
ca Peru, generalul Enrique Val
dez Angulo, care, se află într-o 
vizită în țara noastră, la invi
tația Ministerului Agriculturi^ 
Industriei Alimentare și Apelor.

La întrevedere a participat 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare 
și apelor.

A fost prezent Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru Ia București.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico- 
științifice în domeniile agricul
turii și industriei alimentare.

♦
Tovarășul Manea Măneseu. 

vicepreședinte al Consiliului de

Rădu- 
Consi- 
primit, 

mi-

Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a pri
mit. miercuri după-aipiază, de
legația de specialiști ai Comite
tului de Stat al Planificării 
(G.O.S.P.L.A.N.) al U.R.S.S. con
dusă de I. L. Bobrov.

In timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă tovără
șească. au fost analizate posi
bilitățile de dezvoltare a relați
ilor economice, a cooperării in
dustriale și îndeosebi in dome
niul industriei constructoare de 
mașini, în cadrul lucrărilor de 
coordonare a planurilor pe pe
rioada anilor 1976—1980 între 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică.

La întrevedere au participat 
Vasile Răuță vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, specialiști din C.S.P.

A fost de față V. I. Drozdenko 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

CRONICA
U.T.C

Delegația U.A.S.C.R., con
dusă de tovarășa Szanto 
Paula, vicepreședintă a Con
siliului U.A.S.C.R., care a 
participat la seminarul in
ternațional „Invățămînt și 
angajare în producție**, des
fășurat la Marianske Lazne 
(R.S. Cehoslovacă), s-a îna
poiat in Capitală.

Pe aeroportul 'București- 
Otopeni delegația a fost sa
lutată de 
Ceaușescu, 
Consiliului 
activiști ai

tovarășul Nicu 
vicepreședinte al 

U.A.S.C.R., de 
C.E. al U.A.S.C.R.

actualitatea
E mb :W □

MUNCĂ 
PATRIOTICĂ

Duminică, pe ogoarele 
județului Ilfov — tinerii 
au executat lucrări în 
valoare de 250 000 lei

Miercuri dimineață, a sosit în 
Capitală Andreas Couros, mi
nistrul învățămintului din Ci 
pru, Q'a.Q, la invitația Ministe
rului "ducaț.iei și învățămjntu- 
lui, efectuează o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi 
nistrul educației- și învățămîn- 
tului, alte persoane oficiale.

★ .La Ministerul Educației și în
văță mîntului, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a avut în ace
eași zi o întrevedere cu minis
trul cipriot Andreas Couros, în 
cadrul căreia. într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme dezvoltării învăță-
mîntului în cele două țări, ale 
colaborării în acest domeniu.

Aurel Duca, ambasadorul țării 
noastre la Varșovia și membri 
ai Ambasadei.

In cursul zilei de miercurj, 
Hans Janitschek, secretar gene
ral al Internaționalei Socialis
te, a făcut o vizită Ia Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România, unde a avut o întil
nire cu tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R/

în aceeași zi, oaspetele a vi
zitat- Academia „Ștefan Gheor
ghiu". Cu acest prilej, secreta
rul general al Internaționalei 
Socialiste s-a intilniț cu tova
rășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Consi
liului de conducere și rector al 
Academiei,

Sub auspiciile Comitetului ro
mân de istorie și filozofia ști
inței, în aula Academiei Repu- 
publicii Socialiste România, 
miercuri, au început lucrările 
celei de-a patra sesiuni științi
fice de istoria științelor.

Referindu-se la problematica 
dezbaterilor, acad. Ștefan Mil- 
c.u, președintele Comitetului a 
arătat într-o convorbire avută 
cu un redactor Agerpres : Așa 
cum se poate constata din ana
liza programului reuniunii, 
găsim tematica entităților 
stracte, reflectată în evoluția u- 
nor domenii restrînse ale știin
țelor matematice, fizice, biolo
gice, medicale, etnologice și pe
dagogice. Totodată sint aborda
te, in premieră, două sectoare 
tematice de mare interes și ac
tualitate : știința și tehnologiile 
înalte in anii socialismului și 
politica științei. Școala istorică 
medicală românească își mar
chează prezența prin mai multe 
comunicări consacrate in marea 
tor majoritate perioadei de în
ceput a instituțiilor de învăță- 
mînt medical și farmaceutic in 
cele pinci centre universitare.

Calitatea și numărul comuni
cărilor. a arătat in încheiere a- 
cad. Ștefan Milcu. demonstrează, 
încă o dată, existența în țara 
noastră a unui remarcabil po
tențial uman .preocupat de isto
ria și filozofia științelor. Fără 
îndoială că lucrările sesiunii vor 
contribui la valorificarea aces
tuia și vor stimula noi cerce
tări in aceste direcții.

VOM 
TAȚI, 
CELE

re- 
ab-

CIRCULA FĂRĂ DIFICUL- 
LA IARNĂ, CU MIJLOA- 

DE TRANSPORT 
CAPITALĂ ?

DIN

Vremea frumoasă a permis 
desfășurarea — și în duminica 
trecută — a unor ample acțiuni 
de muiîcă patriotică peste tot 
in unitățile agricole ale județu
lui Ilfov. Odată cu ziua. 13 500 
de uteciști și-au dat întilnire 
peste tot acolo unde lucrările a- 
gricole reclamau un ritm intens, 
încheierea irriedia.tă. lap efortul 
lor, al tinerilor, a fost materiali
zat prin participarea la recolta
tul porumbului, depășunarea 
știuleților și transportul recoltei 
în pătule, strinsul sfeclei de za
hăr de pe ultimele hectare, al 
legumelor tîrzii, la săpatul gro
pilor și plantatul pomilor fruc
tiferi, transportul în baza fura
jeră a unor importante cantități 
de coceni, fertilizarea unor su
prafețe. Firesc, cifrele vin să re
dea cu claritate contribuția ti
nerilor la executarea acestor lu
crări. Tinerii au cules peste 27 
de tone de porumb și au trans
portat in pătule 136 de tone 
știuleți : au recoltat 48 de tone 
sfeclă de zahăr și au contribuit 
la încărcarea altor cîtev.a sute de 
tone în autocamioanele și remor
cile ce au transportat-o pe ram- , 
pele C.F.R. Totodată, participa-

rea uteciștilor la acțiunile de 
muncă patriotică s-a dove
dit și in eliberatul a 
de hectare cultivate cu 
rumb și în transportul 
bazele furajere a peste 20 de 
tone din prețiosul furaj ; au re
coltat legumele tîrzii : 15 tone 
varză, 5 tone rădăcinpase și alte 
35 de tone diverse produse le
gumicole ; au săpat peste 10 00G 
de gropi și au plantat cu pomi 
fructiferi pe aproape 50 de hec
tare. 3 892 de tone gunoi de 
grajd au fost transportate ' în 
ciriip iar pe 585 de hectare de 
islazuri au fost executate lucrări 
de curățire și fertilizare. Tinerii 
au lucrat pe șantierul a trei uni
tăți social-culturale și a unor 
adăposturi zootehnice. Valoarea 
lucrărilor executate de ei ieri 
însumează peste un sfert de mi
lion de lei. (G. F.).

165 
po- 

în

filme : 
animate 
„Parada

„Veronica11 și desenele 
„Cine a furat apa“ și 
cifrelor**.

MELANIA PASAT

bratorie 
dr. doc. 
membru 
demiei 
România 
dere va 
noiembrie a.c.
Academiei Republicii Socialiste 
România,

Dacă 25 de lei e mult, 
atunci o fac pe gratis

a mașinilor1* de prof. 
Gheorghe Buzdugan, 
corespondent, al Aca- 
Republicii Socialiste 
etc. Ședința de deschi- 
avea loc miercuri 28 

ora 9 în aula

A apărut: 
ERA SOCIALISTA

DIN SUMAR

Miercuri dimineață, a plecat 
Ia Varșovia delegația guverna
mentală română condusă de to
varășul Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, care va participa—la lucră
rile celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româ- 
no-polone de colaborare econo
mică.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășul Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de alte persoane o- 
ficiale.

A fost prezent Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

♦
în aceeași zi, delegația gu

vernamentală română, condusă 
de tovarășul Janos Fazekas a 
sosit la Varșovia. Pe aeroportul 
Okecie oaspeții au fost întim- 
pinați de Jozef Tejchma. vice
președinte al, Consiliului de Mi* 
niștri al R. P. Polono, președin
tele . părții polone în. comisia 
mixtă româno-polonă de colabo
rare economică, Josef Pinkow- 
ski. prim-vi ce președinte al co
misiei de planificare, de alte 
persoane oficiale. A fost prezent

Miercuri a sosit in Capitală, 
căpitan de marină Gustavo Jar- 
rin Ampudia, ministrul resur
selor naturale și. energetice din 
Republica Ecuador.

Oaspetele este însoțit de En
rique Sanchez Barona. ambasa
dor al Republicii Ecuador, de 
specialiști.

Miercuri dumineața, a plecat 
la Varșovia o delegație de ac
tiviști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Alexandru 
Szabo, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care, la 
vitația C.C. al P.M.U.P., 
face o vizită în schimb de 
periență în R.P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Constantin Potîngă, adjunct 
de șef de secție Ja C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

A fost de față Edward Ro- 
kieki. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Polone la Bucu
rești.

in- 
va 

ex-

$

(Urmare din pag. I)

fizic va fi depășit; la sfârșitul 
anului se estimează o cifră de 
peste 100 000 lei. Dintre meca
nizatorii fruntași trebuie amin
tiți : Gheorghe Moldoveana, 
Nicolae Hora, Gheorghe Ștefea, 
Stelian Purice, Anton Budean, 
Simion Budin. Iosif Seifer, Ghe
orghe Covaci, Iosif Heras, Tudor 
Cincu, Teodor Petrișor. Inginerul 
loan llica, secretarul comitetu
lui U.T.C. din S.M.A., tine să 
sublinieze faptul că între cei enu- 
merați, mulți sînt tineri, dar că 
„este bine să fie citați alături de 
vîrstnici, pentru că cei 85 de 
utecîști fac zilnic, laolaltă cu cei
lalți mecanizatori, dovada con
știentă a efortului". Pe un perete 
al încăperii în care are loc dis
cuția, o ramă albă, simplă, în
cadrează o distincție: 
muncii 
loc de

Ordinul 
cl. I. Subliniez faptul în 
orice altă concluzie.

„Zw
cutam .
tor cu o explicație 
precizeze ~ 
directorul S.M.A.-ului. Munca la 
noi este grea, desigur, chiar foar
te grea, dar nu în așa măsură 
ilicit să nu poată fi atinsă virsta 
pensionării. Pavel Crișan este 
într-adevăr primul care iese la 
pensie, dar de r>e tractor; adică 
pînă la această vîrstă el n-a 
lăsat din mină volanul. Noi avem 
însă mulți oameni care ies la 
pensie, ritmic, în mod normal. 
Numai că în ultimii ani, ei n-au 
mai avut de-a face cu tractorul 
în cîmp. La un anumit număr de 
an! — tocmai pentru a-i feri de 
îmbolnăviri, căci, să fim drepți, 
în meseria noastră se întîmplă 
și așa ceva — cei mai vîrstnici 
revin în cadrul secțiilor ori la 
centru, In atelierele de revaratii 
și întreținere, tractoarele lor 
fiind luate în primire de către 
tineri".

Rețin necesara observație a 
directorului — deși nu-i de colea 
să te menții 24 de ani la „coar- 

tractorului — pe care o 
completez cu opinia mecanicului

legătură cu ceea ce dis- 
la început, mă simt da- 

, ” fine să
Dac id Calo m fires cu,

această întrebare între- 
Bucu-

La ..
prinderea de transporturi 
rești dă un răspuns afirmativ, 
înainte de toate, o asemenea a- 
sigurare se întemeiază pe faptul 
că pregătirile pentru sezonul 
rece, efectuate dc Întreprinde
rea de transporturi, au intrat in 
fază finală.

în parcul de utilaje speciali
zate in lucrările de deszăpezire 
au fost, incluse încă 7 
basculante cu lamă și 8 
ep pluguri și perii, pe 
Capitalei își vor face 
■pentru prima dată trei 
cu turbo-freză, utilaje de mare 
randament în operațiile de cu
rățire și încărcare a zăpezii. De 
asemenea. în această iarnă, vor 
mai acționa 41 de platforme me
canizate pentru descărcarea să
rii.

Programul de măsuri elaborat 
de comandamentul I.T.B.. in ve
derea menținerii unui ritm nor
mal al circulației pe timp de 
iarnă, prevede, de asemenea 
sporirea numărului de vagoane 
distribuitoare de sare, crearea 
unui stoc de piese de schimb 
pentru utilajele folosite la des
zăpezire și altele.

(Agerpres)

vagoane 
vagoane 
străzile 
apariția 
vagoane

A

DW IM M
de întreținere Iosif Metzger, om 
cu 22 de ani în munca : „Și eu 
am petrecut 10 ani pe tractor. 
De regulă, noi, mecanizatorii, nu 
prea sîntem sentimentali, dar 
cînd te duci cu gindul în amin
tire ie cuprinde așa, o duioșie. 
Astăzi e fain pe tractor, nu vă 
uitați la mine cu mirare, că vă 
explic de ce. Noi, cei dtntîi, o 
duceam mult mai greu. In pri
mul rînd, că erau alte tipuri de 
tractoare, și abia acum, prin 
comparație cu ce avem, îmi dau 
seama cîta oboseală în plus ne 
aduceau. N-aveau mobilitatea 
celor de azi, tîrarn plugurile după 
noi și nici prea ma^e gamă de 
lucrări nu puteam executa. Mai 
erau, apoi, condițiile. dormeam 
pe cîmp, rar se găsea un vago- 
net, și mîncam cînd ne-aduceam 
aminte. Eram puțini, nu ca azi 
cînd fiecare mecanizator lucrează 
în satul lui, are casa și patul lui, 
hrană caldă și copiii mereu sub 
privire. Astăzi pe tractoare 
apărut, cabine, unele 
rifer. Altă viață, altă 
tot faci.

> au 
au și calo- 
muncă; s-o

♦
face. In 
incintă cu 
din 1961 o 
de mecanici 

s-au

Sîntana, în
S.M.A.-ul, 

Școală pro- 
agricoli, 
pregătit

...și se 
aceeași 
ființează 
fesională 
An de an, aici r .
schimburi de nădejde pentru 
agricultura patriei. Nu puține 
sînt scrisorile de mulțumire și 
felicitare pe care diverse unități 
agricole le trimit școlii pentru 
buna pregătire cu care sînt în
zestrați absolvenții. Ultima — din 
partea S.M.A. Chișineu Criș. 
unde lucrează mecanizatorul 
Emerit Covaci, care anul trecut, 
ca elev, a obținut mențiune la 
faza pe țară a concursului „Viito
rii mecanizatori ai agriculturii 
socialiste".

Dar nu despre aceasta co'O 
să-mi vorbească cu orice preț llie 
Mocioiu directorul școlii. O altă 
întîmplare îi stăruia proaspătă 
în memorie. „Să vedeți, noi pre
gătim. pe lîn^ă mecanizatori, și 
strungari si electricieni, necesari 
tot în cadrul mecanizării agri
culturii, Intr^o dimineață, la

careu, vine la mine Ion Telcean 
din anul I și-mi raportează: 
„Tovarășe director, v-aș ruga sa 
mă transferați de la clasa de 
strungărie la cea de mecaniza
tori". Sper că-mi înțelegeți emo
ția. Oricum, strungăria este o me
serie mai nebătută de vînt. L-am 
întrebat de ce. Îmi place mai 
mult — mi-a răspuns — vă rog 
să mă credeți. Și l-am crezut". O 
excepție ? Nicidecum!

★

Frumusețea aspră a acestei 
meserii bărbătești își găsește ex- 
ponenți pe măsură. Oameni care 
spun simplu, din inimă: „Inii 
place, vă rog să mă credeți". 
Care va să zică : bizuiți-vă pe 
mine, nu-mi cereți prea multe 
explicații. Pentru că așa sînt 
oamenii din linia I, ai eroismului 
cotidian , oameni tenace, care 
cunosc duritățile meseriei de 
linia I, dar își cunosc*și forțele, 
puterea de dăruire și izbîndă.

Zilele trecute am fost mar
torul unei discuții între un 
client și șeful de brigadă 
Elemer Csiszar de la secția 
Auto-service din cadrul coo
perativei Metalul din 
Mureș. Clientul ceruse 
glarea frinei de mină 
conform tarifului costă 
lei. Lucrarea a fost executa
tă. In nota de plată, mai 
marele schimbului, trecuse 
la total 25 lei. Dacă clientul 
n-ar fi tras cu ochiul la nor
mativul pe care conducerea 
secției se vede îl ține se
cret, în ciuda indicațiilor de 
a fi afișat la loc vizibil, nu 
s-ar fi iscat discuția. Văzuse 
însă că diferența de 15 lei 
era costul muncii pentru 
,repararea levierului de^ co
mandă la frîna de mină", lu
crare neexecutată.

— Dacă 25 de lei e mult, 
atunci v-o fac pe gratis, răs
punde brigadierul șef.

Ridicarea mașinii pe ram
pa, luarea cheilor, stringerea 
șuruburilor etc. etc., operații 
pe care legiuitorul le-a avut 
în vedere la întocmirea tari
felor și care laolaltă înseam
nă „reglarea frînei de mină" 
erau motivele invocate.

Incidentul s-a încheiat cu 
renunțarea clientului la drep
tul lui fie din prea mult bun 
simț ca să nu atragă atenția 
celor din jurul lui. fie gîn- 
dindu-se că va mai avea ne
voie de sa^viciile Autoservi- 
ce-ului.

Deoarece știm că banii aceia 
nu au intrat în alt buzunar 
decît al cooperativei îl întie- 
băm pe tovarășul Csiszar dacă 
i-ar conveni ca cineva să-i 
fure chiar să zicem în inte
resul unei organizații socia
liste 15 lei sau mai mult. Pe 
de o parte, echitabil este ca 
cineva să plătească pentru un 
serviciu oarecare exact . su
mele legale. Nici mai mult 
nici mai puțin. Astfel de 
practici pe care împricinații 
le numesc „mici greșeli" des
chid larg porțile chiulului in 
timpul afectat producției. 
Timpul plătit de către client 
și nemuncit de către mese
riaș poate fi folosit chiar în 
cadrul cooperativei în niște 
scopuri personale. De aceea 
un control sau mai multe a- 
supra modului cum se res
pectă 
lucrările executate 
inoportun din partea 
cerii cooperativei și 
din partea organelor 
sort ale miliției.

Tg. 
re- 

care 
10

tarifele în raport cu
n-ar fi 

condu- 
chiar 

de re-

MIRCEA BORDA
J

ANUNȚ
Întreprinderea de calculatoare electro

nice cu sediul in Str. Ing. George Constantinescu nr. 2, 
Sector 2, Platforma Industrială — Pipera ;

RECRUTEAZĂ URGENT

militar sțitisfă- 
pentru meseria

Tineri din municipiul București cu stagiul 
eut în vederea calificării la locul de muncă 
de LĂCĂTUȘI CONSTRUCȚII METALICE.

Durata cursurilor este de 8 (opt) luni și 
rioadă participants vor fi salarizați cu 1.051

Angajările se fac zilnic între orele 12—15 pină Ia data de 
1 decembrie 1973, pe baza următoarelor acte :

in această pe- 
lei lunar.

certificat naștere copie și original ;
act de studii copie și original ;
buletin de analiza sîngelui și examen pulmonar efec
tuat cu eel mult 3 (trei) luni înaintea înscrierii ; 
cartea de muncă (unde este cazul) : 
repartizarea de la forțele de muncă.

Informații suplimentare la telefon : 33.67.60 — interior 174. 
Mijloace de transport : — autobuzele : 101 și 106 ; tram
vai • 16.

• S-a dat primul tur de ma
nivelă în noul . film românesc 
„Dimitrie Cantemir**, o produc
ție a Casei de filme nr. 5. după 
un scenariu de Mihnea Gheor
ghiu. Regizorul filmului. Gheor
ghe Vitanidis. a încredințat ro
lul titular tînărului actor bucu* 
reștean Alex. Repan. în distri
buție mai figurează Iurie Da
rie. Amza Pelea, George Con
stantin. Ioana Bulcă. Irina Găr- 
descu, Ilarion Ciobanu, Victor 
Rebengiuc. Conceput în două 
părți filmul urmează să conti
nue Epopeea cinematografică 
națională, începută cu filmul 
Tudor. • S-au terminat filmă
rile la „O oră din august**, ce 
prilejuiește scriitorului Marin 
Preda reîntîlnirea cu filmul du* 
pă 18 ani (Desfășurarea). Eroii 
sînt ostași ai unei baterii anti
aeriene. pe un aerodrom de lin
gă București, în ziua de 24 au
gust 1944. în distribuție : Ro
meo Pop (debut), Costel Con
stantin (debut), D-tru Furduî, 
Ion Caramitru, Dan Nuțu, Emi
lia Dobrin și Amza Pelea. • La 
Festivalul internațional al fil
mului pentru copii și tineret de 
la Teheran, cinematografia ro
mânească a foșt prezentă cu trei

Ateneul tineretului, in colabo
rare cu organizația U.T.C. a 
Muzeului de artă populară al 
Republicii Socialiste România, 
organizează astăzi la orele 13, 
vernisajul expoziției „Ceramica 
nesmălțuită — istorie, artă și 
tradiții1*, expoziția care face 
parte dintr-un ciclu de expozi
ții pe care Muzeul de artă 
populară, le organizează lunar 
la Ateneul tineretului. Expozi
ția pune la dispoziția publicului 
vizitator — ■• ••
ceramicii 
din cele 
ale țării, 
riate ale 
me ale ceramicii 
roșii sau ale ceramicii albe de
corate cu smalț verde. Pentru 
prima dată se expun€ o cera
mică modelată cu mina, vesti
giu al unei tehnici de mult dis
părute de pe teritoriul patriei 
noastre. Piesele de ceramică re- 
prezintă jn același timp legătu
ra dintre istorie, artă și tradi
ții. Expoziția este organizată 
de Marica Popescu, comentatoa
rea diapozitivelor și Dan Ștefă- 
nescu, muzeograf conservator al 
Muzeului de artă populară.

Poluarea sonoră

valorile artistice ale 
nesmălțuite românești 

mai importante centre 
Sînt expuse forme va- 
ceramicii negre ; for- 

nesmălțuite

VALERIANA DIANU

In zilele dc 28 și 29 noiem
brie. vor începe lucrările Se
siunii științifice de comunicări 
din domeniile științelor meca
nice și al științelor aerospațiale. 
Un număr de 48 de specialiști 
vor susține interesante comuni
cări, dintre care amintim : „Me
toda momentelor independente 
in calcului structurilor elasto- 
plastice11 de acad. St. Bălan și 
conf. dr. ing. V. Petcu, „Pro
bleme actuale ale cercetării ști
ințifice privind izolarea antivi-

Cupa României 
la fotbal

Institutul național de informa
re și documentare științifică ți 

de In- 
spriji- 

înainte 
sinteze 
oră pe 
t de

tehnică a inițiat un ciclu 
formare documentară în 
nul realizării cincinalului 
te termen. Concepute ca 
ale realizărilor de ultimă .. 
plan mondial, lucrările sînt 
un real folos muncitorilor, tehni
cienilor, tuturor specialiștilor.

„Progrese în combaterea po
luării sonore în industrie" este 
titlul ultimei lucrări apărută în 
ciclul amintit. Dr. ing. Alexan
dru Dorobanț și ing. Dan Văi- 
teanu, descriu mijloacele de com
batere a zgomotului și vibrații
lor în industria minieră, la ma
șinile de construcții, în industria 
textilă. In cele 80 de pagini ale 
lucrării, cei interesați găsesc pre
zentate progresele realizate în 
problema combaterii zgomotului 
și vibrațiilor la mașini electrice 
rotative, la compresoarele cu 
piston și rotative și la uneltele 
pneumatice. Reține atenția și 
prezentarea mijloacelor moder
ne de protecție individuală îm
potriva zgomotului ca și referi
rile la măsura zgomotului în in
dustrie. (I. V.).

Probleme ale făuririi și 
dezvoltării bazei economice 
a socialismului : Mihuea
Gheorghiu : RESORTURI DI
NAMICE ALE DEZVOLTĂ
RII NOASTRE SOCIALE 
SOCIALISTE ; Gheorghe 
Dolgu : SEMNIFICAȚIA NA
ȚIONALIZĂRII PRINCIPA
LELOR MIJLOACE DE PRO
DUCȚIE : Roman Moldovan l 
SCHIMBĂRI STRUCTURA
LE ECONOMICO-SOCIALE 
IN PROCESUL DE EDIFI
CARE A SOCIALISMULUI; 
Leonte Răutu : PROCESUL 
DE FĂURIRE A SOCIE
TĂȚII SOCIALISTE MUL
TILATERAL DEZVOLTA
TE IN ROMÂNIA ; Gheor
ghe Blaj : EFICIENȚA SO- 
CIAL-POLIȚICÂ A CON
TROLULUI ÎNDEPLINIRII 
SARCINILOR ; Octavian 
Grota : SITUAȚIA AC
TUALĂ ȘI PERSPECTI
VELE ENERGIEI IN LUME ț 
Mircea Mușat : 1 DECEM
BRIE 1918 — FINALIZARE 
a unui Îndelungat 
PROCES DE FĂURIRE A 
STATULUI ROMÂN MO
DERN. Consultații : Faul 
Radovan : NECESITATEA
OBIECTIVA A CREȘTERII 
ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI. Dialecti
cs dezvoltării societății socia
liste : Ilie Rădulescu : ÎM
PLETIREA ACTIVITĂȚII 
DE PARTID ȘI DE STAT.

A apărut: 
VIITORUL SOCIAL

Redactorul rubricii
DOMNIȚA VĂDUVA

Nr. 4/19T3

• HALTERE
27 medalii au cucerit 

sportivii români

Caruselul surprizelor
Iubitorii de fotbal din Capi

tală au văzut un cuplaj fără e- 
chipele bucureștene. Cele patru 
formații din divizia A, ce s-au 
confruntat pe stadionul „23 Au
gust11 — circa 10 000 de specta
tori — au oferit un spectacol 
fotbalistic de calitate, meciurile 
ni s-au părut mai bune deeit 
multe din partidele de campio
nat. Ce pe-a surprins plăcut, a 
fost că echipele, toate, s-au an
gajat cu seriozitate in lupta 
pentru victorie, nu am intuit 
la nici una, dezinteres pentru 
competiție, tendința, fie și ca
muflată, de a părăsi întrecerea 
in urma unei evoluții formale. 
Ceea ce este un bun ciștigat 
pentru Cupa Românie».

în prima partidă. C.S.M. Re
șița a primit replica Politehni
cii Iași. A fost un joc viguros, 
ambițios. Lupulescu a deschis 
scorul chiar în minutul 3. Re- 
șițenii au trebuit să depună e- 
forturi serioase pentru egalarea 
care a venit de-abîa spre sfîrși' 
tul primei reprize. Autorul go
lului — Nestorovici. După pau
ză. pentru a forța victoria, in
tră și „rezervele**. Beldean-u și 
Florea. Jocul mult mai legat, 
mai lucid, aduce victoria de 
partea echipei de pe locul 
cinci in clasament, printr-un 
nou gol, marcat de același Nes- 
torovici in minutul 75. Ieșenii

a 
a-

• RUGBI
Dinamoviștii 

învinși acasă !
Ieri, în cadrul minietâpei 

V-a la rugbi. în Capitală au
vut loc două partide. Pe teren 
propriu. Steaua a dispus de 
echipa Universitatea din Timi
șoara cu scorul de 20—15. după 
un jor destul de echilibrat. Ste- 
liștii, mai insistenți în fazele de 
atac au fructificat mai bine o- 
caziile de a înscrie, reușind 
după un joc frumos și dispu
tat să^și adjudece victoria. A 
doua întilnire. a constituit și o 
mare surpriză. Dinamo a tre
buit să se recunoască învinsă 
în jocul cu Agronomia Cluj la 
scorul 13—15. Jucind încilcit. di
namoviștii au fost dominați pe 
parcursul a unei întregi reprize 
a doua de către jucătorii clujeni, 
astfel că, aceștia au reușit o 
victorie în fața unui adversar 
de bună reputație. Alte rezul
tate din țară : Rulmentul Bîr- 
lad — Sportul studențesc : 3—4 
(deci, studenții confirmă forma 
bună) și Știința Petroșeni — 
Politehnica Iași : 14—6.

G. FL.

• La Buenos Aires, pe tere
nurile „Tenis clubului1*, au con
tinuat Campionatele internațio
nale de tenis ale Argentinei. Ion 
Tiriac (România) a obținut vic
toria cu 6—4. 6—0 în fața ar
gentinianului Hector Romani. 
El il va întîlni în turul următor 
pe chilianul Patricio Cornejo.

• Sala sporturilor din Craco
via a găzduit întrecerile Dina- 
moviadei de gimnastică — edi
ția 1973. La masculin, pe primul 
loc s-a clasat echipa Dinamo 
U.R.S.S.. urmată de Dinamo 
București, iar la feminin victo
ria a revenit formației Gwardia 
Varșovia. în concursul special 
pe aparate. gimnastul român 
Constantin Petrescu s-a clasat 
pe primul loc la bară fixă. I.i- 
viu Mazilu a ocupat locul doi la 
sărituri, iar Elena Ceampelea 
s-a situat pe locul trei la sol.

REZULTATE TEHNICE
: S. N. Oltenița — Dinamo București 1—0 ! ; CRA- 

: Chimia Rm. Vîleea — Rapid 4—3 (după executarea lo
viturilor de la 11 m.) : ORADEA : Universitatea Cluj — Stă
ruința Aleșd 6—0 ; MEDIAȘ : Sportul studențesc — Dacia Orăș- 
tie 5—0 : BUCUREȘTI : U. T. Arad — Universitatea Craiova 
1_4' : C.S.M. Reșița — Politehnica Iași 2—1 : A.S.A. Tg. Mureș
— Gloria Buzău 2—1 : Delta Tulcea — Electroputere Crăiova
2— 0 (după prelungiri) : PITEȘTI : F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 
4—2 ; RM. VÎLCEA : Politehnica Timișoara — F. C. Constanta
3— 2 : PIATRA NEAMȚ : Sport club Bacău — Steagul Roșu

5~4 (după executarea loviturilor de la 11 m) : PLO
IEȘTI ; Petrolul — C.F.R. Pașcani 2—0 : SIBIU : Jiul Petroșani
— Partizanul Bacău 2—1 : SIGHIȘOARA : Oltul Sf. Gheorghe
— Știința Petroșani 1-0 : TÎRGOVIȘTE : Steaua - Poiana 
Cimpina 3—0 ; CÎMPIA TURZII : Minerul Baia Mare — Gloria 
Bistrița 1—0 :

au avut 
clare să 
ziceam că 
lungiri — 
rește prin 
cit mai puțin ca altădată, rămi- 
nînd perioade întregi absent 
din joc) și prin Lupulescu. Toa
te cele trei goluri au fost ur
marea unor execuții și faze 
spectaculoase, mult aplaudate. 
Am urmărit, cu îneîntare. jo
cul excelent al lui Atodire.sei. 
Mi-am amintit că și la Halle, 
cu echipa de tineret, a făcut o 
partidă mare, demonstrind prin 
maniera jocului său că este o 
Broșovschi. printr-un gol de o 
extremă de meserie, valoroasă. 
L-am căutat, pe lista de jucă
tori tineri susceptibili să com
pleteze lotul național, convocați 
pentru acțiunea de la Snagov, 
care va avea Ioc ' “ “
mină. Nu l-am 
pină atunci...

Partida vedetă 
intr-un veritabil ____ _____
gonistele. Universitatea Craiova 
și U.T.A.. au realizat un spec
tacol care a întrunit în mare 
măsură atributele unei dispute 
de ținută, desfășurată in limi
tele fair-play-ului. Joc tehnic, 
acțiuni dinamice, ingenios con
struite. faze de poartă nume
roase, dar din păcate și ratări 
destui de multe. Această con
fruntare de rivalitate, s-a în
cheiat. pină la urmă, cu victo
ria arădanilor care au avut de 
partea lor în acest meci, supe
rioritatea tehnică și tactică. în- 
fringerea liderului, care coincide 
cu o semisurprțză. după atit de 
rarele eșecuri. înregistrate în a- 
eest sezon, a fost semnată de 
Broșovschi, printr-un gol de o

și ei cîteva ocazii 
puncteze — și chiar 
vom asista la pre- 
dar au ratat copilă- 
Incze IV (a strălu-

peste o săptă- 
găsit !? Poate
s-a constituit 
derbi. Prota-

rară frumusețe înscris dintr-o 
lovitură liberă de la 30—35 de 
metri. Dacă ar fi să-i alegem 
pe cei mai buni de pe teren or
dinea ar fi aceast-a : Domide, | 
Broșovschi. Kun — un trio ! 
virtuos (nici pe aceștia nu i-am j 
întîlnit pe lista celor 30 !?) — 
apoi. Boc, Bălăci și debutantul 
Berneanu — un trio de.......b“.

Dar să revenim la capitolul 
surprizelor, Cupei. Cea mai de 
senzație este eliminarea echi
pei campioane, Dinamo Bucu
rești. de către divizionara B. 
5. N. Oltenița, după 90 de mi
nute de joc pe stadionul din 
Giurgiu, cu un scor la limită : 
1—0. O ripostă dirză a avut de 
întîmpinat Rapid.' la Craiova, 
jucînd in compania ciștigătoarei
— ediției trecute — a „Cupei 
României** Chimia Rm. Vîleea. 
După 120 de minute de joc re
zultatul era egal, 0—0. Cei mai 
buni la penalty-uri au fost vîl- 
cenii care au marcat 4 din 5. 
pe cînd rapidiștii n-au fructi
ficat decît 3 lovituri. Tot lovi
turile de la 11 m. au decis și 
rezultatul final din partida de 
la Piatra Neamț, dintre Steagul 
roșu și S. C. Bacău. După 120 
de minute de joc era 2—2. Au 
ciștigat băcăuanii cu 5—4.

Iată, așadar, că competiția 
denumită K.O. nu se dezminte. 
Au fost eliminate două echipe, 
considerate fruntașe ale. fotba
lului nostru, Dinamo și Rapid, 
de către două divizionare B ’? 
Aceasta spune destul de mult
— sau mai exact confirmă — 
starea, condiția precară în care 
se află cele două eliminate, 
„acticetaoi.

VASILE CABULEA

la campionatele 
balcanice

de la Atena
La Atena s-au încheiat cam

pionatele balcanice de haltere, 
in cadrul cărora sportivii ro
mâni an cucerit 5 medalii de 
aur, 18 de argint și 4 de bronz.

O comportare remarcabilă au 
avut halterofilii Ion Hortopan, 
învingător la categoria muscă — 
215 kg. la cele două stiluri și 
Spiridon Herghelegiu, clasat pe 
primul loc Ia categoria grea 
(înaintea bulgarului Ștefan 
Kraieev). cu un total de 
317.500 kg. Au mai obținut me- 
dahi la diferite stiluri " 
tantin Dumitru. Stan 
Aurel Miuț, 
cea, Gheorghe 
sile Deac.

Clasamentul final pe echipe ! 
1. Bulgaria — 98 puncte ; 2.
România — 86 puncte : 3. Gre
cia — 67 puncte ; 4. Turcia — 
44 puncte.

Gheorghe
Mîinea și

Cons-
Dlnîcă, 

Ber- 
Va-

• HANDBAL

„Trofeul Carpați"
îiț. „Sala «Sporturilor1* din Cluj 

s-au disputat ieri meciurile din 
ziua, a doua a competiției inter
naționale masculine de handbal 
dotată cu „Trofeul Carpafi“.

în primul joc. echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 23—14 
(8—8) selecționata secundă a 
României. A urmat partida din
tre formațiile Iugoslaviei și 
R.D. Germane, care s-a înche
iat la egalitate : 20—20 (9—12).

In ultimul meci al serii s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Danemarcei. La capătul 
unui joc cu multe fa^e specta
culoase, handbaliștii români au 
obținut o victorie meritată cu 
scorul de 23—14 (13—7).

în clasament conduce prima 
reprezentativă a României — 4 
puncte, urmată de Iugoslavia — 
3 puncte, U.R.S.S. și Danemarca 
— 2 puncte, R.D. Germană — 
1 punct, România B — 0 puncte.

Competiția continuă astăzi, 
cînd sînt programate următoa
rele partide : România B — Iu
goslavia ; U.R.S.S. — Danemar
ca și România — R.D. Germană.

INITIATIVE Șl ACTIVITATI ALE ORGANIZAȚILOR U.T.C
GALAȚI: „Cupa 

majoratului"
De cîteva zile au început, în 

județul Galați, întrecerile din 
cadrul „Cupei majoratului**. în 
prima etapă (pină pe 2 decem
brie a.c.) peste 12 000 de tineri 
care împlinesc anul acesta 16 
ani își dispută întîietatea la șah, 
tenis de masă, gimnastică mo
dernă. volei, baschet, tir, 
handbal și alte discipline spor
tive. Etapa județeană, ce va 
reuni în competiție pe cei mai 
buni tineri sportivi majori de 
pe meleagurile gălățene, se va 
desfășura pe 23 decembrie a- 
tunci cînd ei vor fi și sărbăto
riți conform tradiției. De men
ționat că această Cupă a majo-

râtului e organizată din iniția
tiva Comitetului județean Ga
lați al U.T.C. 
manifestare de 
și atractivitate

și reprezintă o 
largă adeziune 
pentru tineri.

C. ION

ARAD: „Racheta 
speranțelor"

O foarte interesantă întrecere 
— prevăzută în calendarul spor
tiv al Comitetului județean al 
U.T.C. — a avut loc, zilele tre
cute, la Arad. Despre ce este 
vorba ? Despre competiția de 
masă, intitulată sugestiv „Ra- 
theta speranțelor**, la care au 
fost angrenate 18 echipe repre
zentative de școli, sate sau co-

mune. Concursul demonstrează 
răspindirea tot mai accentuată 
a tenisului. In prezent, în 
județul Arad, sint peste 500 
de tineri care și-au 
curat rachete, mingi, 
construit terenuri de tenis — în 
total 22 — prin acțiuni de mun
că patriotică și care practica, 
cu regularitate, tenisul. La com
petiția „Racheta speranțelor1*, 
au participat, în final. 70 de ti
neri tenismeni, printre care cei 
din localitățile rurale Țela. Boc- 
sid. Chișineu-Criș. (cu două e- 
chipe), Archis, Chisindia, Beliu, 
Vinga, Bata etc. Cei mai buni, 
mai tehnici și mai bine pregă
tiți. s-au dovedit a fi tinerii 
sportivi din comuna Vinga. care 
au ocupat locul intîi, apoi le-au 
urmat tinerii din Bata, iar lo
cul trei a fost ocupat de echi
pa din Bocsig.



de peste hotare
U

nul dintre fenomenele care 
caracterizează lumea con
temporană il constituie afir
marea pregnantă a tineretu
lui in viața națiunilor, re
cunoașterea tot mai largă a 
dreptului său de a participa plenar la 

viața politică, economică și socială a sta
telor. Prin angajarea sa conștientă, plină 
de responsabilitate în procesul transfor
mărilor înnoitoare, progresiste, prin dina
mismul și importanta audiență a acțiu
nilor sale, tînăra generație se afirma 
ca unul din factorii de bază ai luptei îm
potriva a tot ceea ce este vechi și peri
mat în organizarea social-politică. însem
nătatea deosebită pe care o prezintă pen
tru toate națiunile lumii educarea tinerei 
generații în spiritul celor mai nobile idea
luri ale popoarelor, participarea sa directă 
Ia viața națională și internațională a de
terminat O.N.U. să nu rămînă în afara 
eforturilor îndreptate spre înfăptuirea nă
zuințelor și aspirațiilor tineretului. Răs- 
punzînd pozitiv inițiativelor României, că
reia i-a revenit meritul de a fi adus, pen
tru prima dată, în atenția organizației 
problematica tineretului și preocupările 
sale, Adunarea Generală a adoptat in 
unanimitate, în anul 1965, Declarația pri
vind educarea tineretului în spiritul idea
lurilor de pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare.

Continuînd să țină în atenția sa com
plexa problematică a tineretului, Comite
tul pentru problemele sociale, umanitare 
și culturale al Adunării Generale, dezbate 
în prezent punctul „Situația socială a ti
neretului lumii44, în baza unui raport pe 
această temă elaborat de secretarul ge
neral, în colaborare cu Organizația In
ternațională a Muncii, Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și Agricul
tură, UNESCO și alte instituții speciali
zate și organizații care desfășoară activi
tăți în domeniul tineretului.

Prima parte a raportului se ocupă de ti
neret, societate și lumea contemporană 
bazîndu-se pe studiile privitoare la situa
ția tineretului in 14 țări ale lumii — în
tre care și România — și pe opiniile ex
primate de reprezentanții tinerei gene
rații din aceste țări. A doua parte a ra
portului prezintă pe larg situația socială 
a tinerei generații în domenii ca educație, 
muncă, sănătate, hrană, planificare națio
nală.

După ce subliniază creșterea ponderii 
numerice și a contribuției importante pe 
care tineretul și-o aduce în societatea 
contemporană, persistența în multe zone 
ale lumii a unor grave discriminări și i- 
negalițăți sociale, raportul relevă că si
tuația actuală și viitorul tineretului sint 
legate indisolubil de realitățile economice, 
de problemele pe care dezvoltarea le pune 
guvernelor și comunității internaționale.

Pornind îndeosebi de la opiniile expri
mate de reprezentanții tineretului și con-

r w o.N.u
statind interesul crescînd al tinerei ge
nerații pentru problemele naționale și in
ternaționale, raportul evidențiază necesi
tatea de a se asigura acesteia condiții de 
participare deplină la viața politică, eco
nomică, socială și culturală a societății. 
Prezentarea detaliată a condițiilor de via
ță ale tineretului — educație, sănătate, 
muncă, timp liber, organizare proprie etc. 
— este punctată cu recomandări și pro-

Pe agendă.

tinerei generații• •

Prin telex
de la New York pentru 
„Scinteia tineretului0

puneri de măsuri către guverne, organi
zații internaționale guvernamentale și ne
guvernamentale, organizații de tineret. Se 
recomandă, astfel, acordarea unei priori
tăți corespunzătoare măsurilor și servicii
lor în favoarea tinerei generații, asigura
rea participării tineretului atît la elabo
rarea cit și Ia executarea programelor de 
dezvoltare națională, îndeosebi a celor e- 
ducative și de orientare profesională.

Dezbaterea amplă pe care a ocazionat-o 
prezentarea la actuala sesiune a raportu
lui secretarului general constituie o do
vadă a interesului deosebit pe care il pre
zintă pentru state colaborarea internațio
nală în domeniul tineretului.

Din luările de cuvînt ale celor peste 
70 de reprezentanți ai statelor 
care și-au 
de vedere 
Generale, 
tații unei
prinzătoare a problematicii tinerei gene
rații în raport direct cu condițiile speci-

membre, 
expus pînă în prezent punctele 
în Comitetul nr. 3 al Adunării 
se desprinde concluzia necesi- 
abordări sistematice și atotcu-

fi ce social-economice și politice din fie
care țară în parte.

Ideea creșterii participării tineretului la 
dezvoltarea națională a fost evocată de 
numeroase delegații, între care de repre
zentanții Austriei, Braziliei, Iranului, Me
xicului, poloniei, care au evidențiat im
portanța atragerii mai largi a tineretului 
la activitatea de luare a deciziilor. Dele
gațiile țărilor în curs de dezvoltare au 
acordat o atenție deosebită eforturilor de 
formare și asigurare a condițiilor de viață 
și de muncă pentru tinerii din țările lor, 
exprimind totodată dorința de a se extin
de în continuare colaborarea și asistența 
internațională in acest domeniu.

Numeroase delegații au atras în mod 
deosebit atenția asupra faptului că în 
multe regiuni ale lumii nu este asigurată 
in mod corespunzător încadrarea în mun
că a tineretului care resimte cel mai mult 
consecințele negative ale șomajului, nesi
guranței locului de muncă precum și ale 
schimbării frecvente a profesiei. A fost 
subliniată, de asemenea, necesitatea or
ganizării și sprijinirii unor reuniuni in
ternaționale asupra problemelor majore 
ale lumii contemporane la care tineretul 
să aibă o participare directă și activă. S-a 
exprimat regretul că nu s-a acordat aten
ția cuvenită hotărîrii Congresului mondial 
al tineretului (New York, 1970) de a se 
organiza un nou congres în 1972.

Proiectul de rezoluție prezentat recent 
în Comitet de România, căreia i s-au a- 
lăturat alte 21 de state în calitate de coau
toare, reprezintă o sinteză a concluziilor 
raportului secretarului general și dezbate
rilor și are ca obiectiv intensificarea efor
turilor pentru identificarea de acțiuni con
certate la nivel național și internațional, 
care să răspundă cerințelor și aspirațiilor 
tineretului. Documentul propus vizează 
elaborarea unui nou raport asupra situa
ției tineretului lumii, examinarea în ca
drul O.N.U. a problemei drepturilor și 
responsabilităților tinerei generații, orga
nizarea de reuniuni internaționale pe teme 
majore ale comunității umane, la care ti
neretul și organizațiile sale să poată par
ticipa efectiv. De asemenea, proiectul de 
rezoluție face apel la state, organizații in
ternaționale guvernamentale și neguver
namentale, precum și Ia organizațiile de 
tineret să-și intensifice eforturile pentru 
elaborarea și aplicarea unor politici și 
programe în formarea tinerei generații, 
îndeosebi privind învățămîntul, sănătatea, 
munca și participarea sa Ia întreaga viață 
socială, inclusiv la procesul luării decizii
lor.

Lucrările Consiliului

Consiliul Ministerial al Orga
nizației Unității Africane, 
cărui lucrări se desfășoară 
Addis Abeba, examinează 
ședința finală a reuniunii 
proiect de rezoluție în care 
face apel la întărirea unității 
țărilor membre. Potrivit unei 
declarații făcute de secretarul 
general adjunct al O.U.A., Pe
ter Onu, rezoluția se pronunță 
pentru participarea africană la 
orice conferință de pace privind 
Orientul Apropiat, ca o expre
sie a rolului jucat de statele 
continentului în reglementarea 
unor probleme privind 
din zonă.

Un loc important în 
tatea reuniunii de la 
Abeba l-au ocupat problemele 
referitoare la intensificarea lup
tei pentru eliberarea întregului 
continent. în acest sens, o im
portanță deosebită a fost acor
dată extinderii asistenței acor
date de țările membre ale 
O.U.A. celui mai tînăr stat in
dependent — Republica Guineea 
Bissau.

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD : Tinere țărănci din districtul Gio Linh, provincia eliberată 
Quang Tri, stringînd recolta de ceai.

situația

activi- 
Addis

Prin repatrierea de către 
India a unui nou grup de 
890 prizonieri “de război pa
kistanezi și persoane civile 
internate, a fost încheiată cea 
de-a patra fază a acestei 
acțiuni, începută în luna sep
tembrie a.c. Pină în prezent 
în baza acordului de la Del
hi pentru soluționarea pro
blemelor umanitare create 
prin conflictul din decem
brie 1971, au fost repatriați 
4 858 de prizonieri de război 
și persoane civile internate 
în India.

Reprezentanții președintelui 
Consiliului de Stat al României

primiți de șefii statelor 
Maroc și

Tovarășul Corneliu Mănescu,
reprezentant al președintelui

Iordania

G'neorghe Chirilâ

Preocupări de prim ordin în lume

Economisirea carburanților
și energiei electrice

maginația (insoți- 
jlj toare fidela a orl-
j'g cărui calator pe
|g meleaguri străine)
1B mă purta pe un

pămînt învăluit de 
legende orientale, cu învălmă
șeala frenetică a bazarului și cu 
artere strimte, sufocate de în
ghesuială. Ești tentat, deseori, 
să-ți compui tablourile Orientu
lui după rețetele clasice, din 
care nu ar putea să lipsească 
pustietatea deșertului și fierbin
țeala unui soare neiertător. La 
Beirut am încercat zadarnic să 
regăsesc Orientul din lecturi. 
Soarele era prezent, un soare 
care împrăștia o căldură obosi
toare, epuizantă,. Deșertul rămî- 
nea însă doar In ilustrate. De
corul urban indica, cu destulă 
dificultate punctul geografic în 
care mă aflam. Moschee și pu
ținele clădiri cu elemente deco
rative specifice lumii arabe a- 
duceau o notă aparte printre 
construcțiile pe verticală ce au 
răsărit îndrăznețe în orașul de 
la Mediterană.

Străzile nu divulgau lesne i- 
dentitatea orașului : o metropolă 
modernă. în care construcția 
este dominată de bun gust, de 
o eleganță sobră, se oferea pri
virilor. N-am discutat cu edilii 
Beirutului, dar impresia pe care 
orașul o degajă este aceea a 
unei modernizări sistematice, o- 
perată cu grijă pentru înfățișa
rea capitalei. „Zgirie-norii" nu 
sînt niște apariții singulare, con
trastante, care strivesc clădirile 
din jur, reducîndu-le la propor
ții insignifiante, ci se integrează 
armonios în peisajul urban, îl 
completează cu o certă știință 
a frumosului.

Soarele și Mediterana subli
niază trăsăturile orașului, pre- 
cizîndu-i locul pe harta Terrei. 
Pentru că altfel te-ai putea cre
de — geografic — departe de 
Orient. în fapt, o depărtare e- 
xistă. Este distanța care separă 
orașul modern de lumea fabu
loasă a legendelor de odinioa
ră. Pe strada Hamra, cu maga
zinele sale rafinate, în care in
stalațiile de aer condiționat rea
lizează temperatura stațiunilor 
montane, cu cafenelele ce și-au 
instalat măsuțele în stradă și cu 
animația care obosește doarjn 
orele tîrzii ale nopții, poți mă
sura cu exactitate dimensiunile 
acestei distanțe. Există, fără în
doială, în Beirut și cartiere care 
poartă semnele altei vîrste, car
tiere lipsite de strălucirea pe 
care o conferă zidurile proas
pete ce urcă spre albastrul ce
rului. Cartierele acestea nu pot 
să atenueze impresia de vitali
tate pe care Beirutul ți-o pro
duce din primele minute în care 
pătrunzi pe străzile sale. Orașul

în care trăiește o treime din 
populația țării se păstrează în 
memorie prin ancorarea sa în 
modernitate.

Sursa de energie a orașului, 
a întineririi sale, o reprezintă 
dinamismul vieții economice. 
Furtunile războiului, tensiunea 
din această parte a lumii, au 
redus, poate, venitul la unele 
capitole (turismul, de pildă), dar 
n-au avut o influență decisivă a- 
supra procesului de dezvoltare. 
Disponibilitățile de schimb ale 
băncilor libaneze au crescut 
constant în ultimii ani (în 1972

prin depozitele lor. In afara a- 
cestora mai funcționează, însă, 
multe alte bănci mai mici care 
încearcă să-și croiască drum pe 
un teren presărat din abundență 
cu obstacole. In formarea pro
dusului național brut, industriei 
îi revine 13,6 la sută iar agri
culturii 9,2 la sută. Comerțul, în 
schimb, contribuie cu aproape 
32 la sută. Semnificația cifrei 
ne-o divulgă șirurile nesfîrșite de 
magazine care flanchează stră
zile, kilometrii de vitrine care 
solicită atenția trecătorilor, mul
țimea negustorilor pentru care a

imagini pe verticală

însemnări de EUGENIU OBREA

Sesiunea O.N.U.
Dezbaterile privind 
definirea agresiunii
Unul dintre cele mai impor

tante puncte ale agendei sesiu
nii Adunării Generale — „Ra
portul Comitetului special pen
tru definirea agresiunii44 — se 
află în prezent in dezbaterea 
Comitetului pentru problemele 
juridice al Adunării.

Reprezentantul țării noastre 
în Comitetul juridic, A. Cris- 
tescu, a subliniat, in cadrul dez
baterilor, că in preambulul de
finiției trebuie reafirmată înda
torirea statelor de a nu recurge 
la folosirea forței spre a lipsi 
popoarele de dreptul lor de a-și 
hotărî singure soarta, de drep
tul la libertate și la indepen
dență. El a reafirmat principiul 
potrivit căruia teritoriul unui 
stat este inviolabil și nu poate 
constitui, nici măcar temporar, 
obiectul unei ocupații militare 
sau a altor măsuri de forță.

Referindu-se în continuare la 
partea propriu-zisă a definiției, 
vorbitorul a insistat ca aceasta 
să conțină o dispoziție referi
toare la interzicerea armelor de 
distrugere în masă și la carac
terul agresiv al folosirii lor.

Delegația română, a arătat re
prezentantul țării noastre, subli
niază că trebuie respectată con
cordanța perfectă între defini
ția agresiunii și principiile fun
damentale ale dreptului inter
național, așa cum au fost enun
țate ele în „Declarația cu privi
re la principiile dreptului inter
național referitoare la relațiile 
prietenești și cooperarea dintre 
state, conform Cartei Națiunilor 
Unite44. Definiția agresiunii, co
respunzătoare acestor principii, 
trebuie să enunțe în mod ex
haustiv actele de folosire a for
ței a căror periculozitate crește 
tot mai mult în zilele noastre, 
pe măsura dezvoltării și perfec
ționării arsenalelor militare ale 
statejor. O astfel de definiție 
trebuie să ducă la incriminarea 
pe plan juridic și politic inter
național a folosirii forței ilicite, 
sub orice formă, în raporturile 
interstatale, să faciliteze identi
ficarea și reprimarea acestor 
acte, pentru a asigura întărirea 
păcii, securității și legalității in
ternaționale.

9 —
Măsurile pentru economisirea combustibili

lor și energiei electrice, căutarea celor mai e- 
ficiente mijloace pentru a face față penuriei de 
energie, se înscriu ca preocupări de prim ordin 
în întreaga lume.

Guvernul britanic a ordonat 
societăților petroliere să reducă 
cu 10 la sută față de anul tre
cut livrările de hidrocarburi des
tinate vînzătorilor cu amănun
tul. Anunțînd această decizie, 
ministrul industriei și comerțu
lui, Peter Walker, a făcut, de a- 
semenea, apel la cetățeni cerîn- 
du-le să limiteze folosirea auto
mobilelor particulare la sfîrșit 
de săptămînă, de vineri după-a- 
miază și pînă duminică seara. 
Viteza maximă autorizată pe șo
selele britanice a fost fixată la 
80 km. pe oră. A fost, totodată, 
interzisă cumpărarea benzinei în 
bidoane.

Conform unor surse apropiate 
de Administrația S.U.A. — ci
tate de agenția REUTER — Co
mitetul special pentru energie, 
creat de președintele Nixon 
pentru a studia problemele apă
rute în urma penuriei de hidro
carburi a recomandat următoa
rele :

— toate stațiile de benzină să 
fie închise între orele 21 sîm- 
bătă și orele 24 duminica

— tuturor vehiculelor să li 
impună o cantitate limită 
benzină

— să fie modificat orarul 
vioanelor de linie și să se ra
ționalizeze carburanții pentru 
avioane

— să se introducă taxe și su
prataxe pentru benzină, gaz na
tural și electricitate

— să se realizeze raționaliza
rea păcurei destinată încălzitu
lui

— instalațiile producătoare de 
curent electric să fie trecute de 
la petrol la cărbune

— să fie imediat create, în 
cadrul Comitetului pentru ener
gie, cinci grupe pentru studie
rea diferitelor aspecte ale cri
zei de energie.

La Bonn, ministrul economiei 
al R.F. Germania, Hans Frie- 
derichs, a anunțat că va fi pro
mulgată neintirziat o ordonanță 
potrivit căreia posesorii de au
toturisme nu vor putea circula 
în duminicile de 25 noiembrie, 9 
și 16 decembrie. încălcarea a- 
mintitei interdicții atrage după 
sine amenzi extrem de grele ce 
se pot ridica Ia 150 000 de mărci. 
Ministrul a relevat că interdic
ția aceasta care se adaugă limi
tării vitezei de circulație (sta
bilită pe o perioadă de șase luni) 
va permite realizarea unei e- 
conomii săptămînale de 40 000 
tone de carburanți. în aceeași 
arie de preocupări, un grup de 
deputați a propus în Bundes
tag introducerea imediată a car
telelor pentru benzină „spre a 
se evita abuzurile și a se asi
gura o mai judicioasă distribui
re a carburanților".

„Hidrogen
benzină"

se 
de
a-

La rîndul său, guvernul lu
xemburghez a hotărit ca circu
lația vehiculelor pe bază de hi
drocarburi să fie interzisă pe 
întregul teritoriu național dumi
nica.

Guvernul suedez a lansat o 
largă campanie pentru a-î de
termina pe cetățeni să economi
sească voluntar energia. Se ur
mărește realizarea unei redu
ceri cu 15 la sută a consumului 
de produse petroliere prin eco
nomii Ia încălzit și prin folo
sirea mai largă a transportului 
public (cu diminuarea masivă a 
utilizării autoturismelor particu
lare).

La Viena a fost anunțată ieri 
decizia guvernamentală de a se 
limita viteza de circulație pe 
toate șoselele austriece. Această 
măsură, destinată economisirii 
carburanților, se adaugă unei 
hotăriri anterioare care vizează 
reducerea temperaturii la insta
lațiile de încălzire din toate in
stituțiile publice.

„Belgia — transmite corespon
dentul agenției FRANCE PRES- 
SE Ia Bruxelles — se pregătește 
pentru cea de-a doua duminică 
fără automobile. Experiența pri
mei duminici a fost foarte pozi
tivă : puțini contravenienți, nici 
un mort pe șosele și o econo
mie de benzină de circa 10,5 mi
lioane de litri... Nu se exclude 
însă ca duminicilor fără automo
bil să li se adauge raționaliza
rea benzinei pentru autoturis
me. Bonuri de carburanți au și 
fost tipărite, gata pentru a fi 
distribuite.

Informații din Delhi relevă că 
guvernul indian, care, inițial a 
făcut un apel la o reducere be
nevolă cu 25 Ia sută a consu
mului de petrol în întreaga țară, 
studiază, în prezent, adoptarea 
unor noi măsuri pentru con
tracararea crizei de energie. 
Majoritatea zborurilor interne 
ale avioanelor liniilor aeriene 
indiene au fost suspendate. 
Cursele aeriene internaționale 
au fost reduse la minimum. Co
misiei planului i-au fost date 
instrucțiuni pentru inversarea 
priorităților în asigurarea bazei 
energetice, în cadrul viitorului 
plan cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei țării, treeîndu-se pe 
primul loc măsurile de creștere 
a producției de cărbune și ener
gie electrică. Inițial, în calcule
le planificatorilor petrolul de
ținea întîietatea. Au fost impu
se, de asemenea, restricții în fo
losirea locomotivelor „Diesel" 
cu consum mare de petrol, pre
cum și a parcului public de au
tomobile.

Oamenii de știință ame
ricani experimentează ac
tualmente asiduu, ceea ce 
presa de specialitate din 
S.U.A. denumește „o so
luție a crizei de benzină**. 
Este vorba de un nou 
carburant constituit din- 
tr-un amestec de hidro
gen și benzină. Ingineri 
de la Jet Propulsion La
boratory (J.P.L.) din Pa- 
ssadena — California fac 
experimente cu amintitul 
amestec pe un mare nu
măr de vehicule-test.

Avantajele noului 
burant:

Exparimente la Jet Pro
pulsion Laboratory : car
burantul viitorului apro

piat ?
Permite arderea fără 
o reacție dăunătoare, 
îndeplinește toate ca-

nici
• ______________

racteristicile prevăzute de 
legislația anti-poluare din 
Statele Unite abia pentru 
vehiculele anului 1977.

• Hidrogenul care con
stituie componentul prin
cipal al carburantului nou 
practic inepuizabile 
se găsește 
fluvii, mări,

• Lucrul 
portant este 
tecul hidrogen-benzină ar 
putea fi utilizat în actua
la generație de motoare 
folosite, la autoturisme 
fără a fi necesare modi
ficări tehnice importante 
ale acestor motoare.

în
în cantități 
oceane.
cel mai im- 
însă că ames-

erau duble față de 1970). Băn
cile reprezintă un centru vital al 
economiei țării, situație expli
cabilă prin particularitățile Li
banului, prin rolul său în Orien
tul Mijlociu. La Beirut seifurile 
băncilor adună avuții impresio
nante, devize și aur provenite 
deseori din petrol - lichidul ne
gru fără de care inima econo
miilor industriale încetează să 
mai bată. Libanul este, în do
meniul bancar, o Elveție a Ori
entului, formulă, dealtfel, înce
tățenită în reportaje. Expansiu
nea financiară o atestă statisti
ca : de la 12 bănci la peste 80 
intr-o perioadă de numai cîțiva 
ani (după 1956). Cele 80 de 
bănci fac parte din categoria 
celor mari, puternice, cu o re
putație de soliditate, certificată

cumpăra șî a vinde reprezintă 
o artă moștenită din generație 
în generație. Investiții impor
tante s-au făcut în domeniul 
construcțiilor (înnoirea pe care 
o cunoaște Beirutul este în strîn- 
să legătură cu acest aflux al 
capitalurilor spre afacerile imo
biliare). Proiectele industriale 
s-au înmulțit și optimismul care 
domnește pe acest plan se jus
tifică prin interesul crescînd pen
tru un sector-cheie al unei e- 
conomii moderne.

Muntele se află în vecinăta
tea Beirutului. Doar puțini kilo
metri parcurși în afara orașului 
și verdele înălțimilor se ivește 
privirii dornică să evadeze din 
obișnuitul citadin. Iar soarele 
care mîngîie Mediterana se o- 
dihnește apoi pe pîrtii de sky...

• UN PURTĂTOR DE 
CUVÎNT al Națiunilor Unite a 
declarat, la Cairo, că schimbul 
de prizonieri dintre Egipt și Is
rael se va încheia în cursul zi
lei de joi — transmit agenții
le United Press International și 
France Presse. EI a menționat, 
de asemenea, că transporturile 
de apă și alimente spre orașul 
Suez și spre armata a treia 
egipteană din Sinai, prevăzute 
prin acordul de consolidare a 
încetării focului, se desfășoară 
în mod satisfăcător.

Stare de asediu în două 
provincii din Peru

• GUVERNUL PERUAN a 
decretat starea de asediu în 
provinciile Arequipa și Puno, 
situate în sud și, respectiv, sud- 
estul țării — informează agen
țiile France Presse și Associa
ted Press. Această măsură — 
specifică decretul guvernamen
tal — a fost adoptată ca urmare 
a dezordinilor provocate de ele
mente reacționare.

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

• LA SEDIUL Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugo
slavia (U.S.P.M.I.) au început, 
miercuri, convorbiri intre o 
delegație a U.S.P.M.J., condusă 
de Veliko Milatovici, președin
tele Conferinței Federale, și o 
delegație a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Francois 
Mitterrand, prim-secretar al 
partidului. Cele două delegații 
efectuează un schimb de infor
mații asupra unor aspecte ale 
situației din țările lor și abor
dează probleme ale colaborării 
dintre U.S.P.M.I. și P.S.F. în 
probleme internaționale — rela
tează agenția Taniug.

• COMITETUL pentru proble
me de procedură al Senatului 
american s-a pronunțat marți 
în unanimitate în favoarea nu
mirii liderului minorității re
publicane din Camera Repre

zentanților, Gerald Ford, în 
funcția de vicepreședinte al
S.U.A. Votul în plenul Senatului 
va avea loc, potrivit agențiilor 
de presă, la începutul săptămînii 
viitoare. Președintele Nixon 
l-a desemnat pe Ford pentru 
această funcție după demisia lui 
Spyro Agnew, survenită la 10 
octombrie.

• REPUBLICA PERU ȘI 
IRANUL vor stabili relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
— s-a anunțat oficial la Lima.

Greve în Italia
• LA CHEMAREA lansată de 

sindicate, aproape 230 000 de 
muncitori din industria chimi
că din Italia au declarat, marți, 
o grevă generală de 24 de ore.

In aceeași zi, a intrat în gre

vă — pentru a cincea oară în 
cursul acestei luni — persona
lul hotelurilor din Milano, care 
revendică încheierea unor noi 
contracte de muncă.

• ALEXEI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit, miercuri, 
pe ministrul afacerilor externe 
al Canadei, Mitchell Sharp, a- 
flat într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. Agenția 
T.A.S.S. precizează că s-a făcut 
un schimb de păreri ‘referitor Ia 
relațiile sovieto-canadiene și la 
colaborarea celor două țări.
• PREȘEDINTELE Consiliu

lui Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer el Ge- 
ddafi, va sosi la sfirșitul aces
tei săptămini la Paris, pentru 
convorbiri cu președintele Geor
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Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a fost 
primit de regele Marocului, 
Hassan II, căruia i-a înmînat 
un mesaj personal al președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, suveranul maro
can a adresat șefului statului 
român urări de noi succese în 
activitatea consacrată dezvol
tării României și promovării 
păcii și colaborării interna
ționale. **•*

A fost exprimată t /.dată 
convingerea că raporturinfe de 
colaborare, prietenești, care exi
stă intre cele două țări vor cu
noaște o dezvoltare continuă, pe 
planuri multiple, în folosul am
belor popoare.

In cursul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale situației din 
Orientul Mijlociu ca și alte pro
bleme internaționale de interes 
comun.

Tovarășul Corneliu- Mănescu a 
avut, de asemenea, o întîlnire 
cu ministrul afacerilor externe 
al Marocului, Ahmed Taibi Ben- 
hima. Ministrul marocan a ofe
rit în onoarea reprezentantului 
român un dejun, la 
participat membri ai 
lui Regatului Maroc.

care au 
guvemu-

IordanieiRegele Hussein al _______
l-a primit, la 21 noiembrie, pe 
Mircea Malița, reprezentantul 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care i-a înmînat suve
ranului iordanian un mesaj din 
partea șefului statului român.

Regele Hussein a mulțumit 
pentru mesaj și a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire, 
împreună cu cele mai bune sen
timente pentru poporul român.

Convorbirea care a avut loa 
apoi a fost consacrată proble
melor Orientului Mijlociu, ac
țiunilor politice menite să con
ducă la o soluție justă și du
rabilă.

In cursul șederii la Amman, 
reprezentantul președintelui 
Consiliului de Stat a fost pri
mit, de asemenea, de prințul 
moștenitor Hassan.

întrevederile s-au desfășurat 
în spiritul bunelor relații 
cooperare existente între 
două țări.

Ministrul de stat pentru 
crile externe al Iordaniei, 
heir el-Mufti, a oferit, în - 
rea reprezentantului români o 
masă, la care au participat 
membri ai guvernului, guver
natorul Aromânului și funcțio
nari superiori ai ministerului 
afacerilor externe.

de 
cele

afa- 
Zo-

Acțiuni de protest 
ale studenților 

sud-coreeni
Autoritățile de la Seul au 

condamnat la închisoare pe 
diferite termene șapte stu- 
denți, sub acuzația de „în
cercare de răsturnare a gu
vernului" și de organizare a 
demonstrațiilor studențești 
de masă care au avut loc în 
ultima vreme în Coreea de 
Sud.

Un mare număr de stu- 
denți sud-coreeni continuă 
acțiunile de protest împotri
va amestecului polițienesc în 
problemele universitare ce- 
rînd, totodată, eliberarea co
legilor lor arestați.

ges Pompidou — informează 
ziarul „Le Monde". Principalul 
punct pe agenda convorbirilor 
dintre cei doi șefi de stat va fi, 
potrivit aceleiași surse, evolu
ția relațiilor bilaterale franco- 
libiene în contextul situației din 
Orientul Apropiat.

Furtuni puternice în 
R. D. Germană

• IN TOATE REGIUNILE 
R.D. GERMANE au avut loc 
puternice furtuni, vintul atin- 
gind uneori o viteză de aproa
pe 130 kilometri pe oră. Vremea 
rea a provocat încetarea tempo
rară a activității porturilor de 
la Marea Baltică, precum și a 
unor șantiere și întreprinderi. 
In tcate regiunile din sudul țâ
rii a nins, grosimea stratului de 
zăpadă ajungind in unele locuri 
la 30 de centimetri. Au tost 
luate măsuri pentru degajarea 
șoselelor, repararea rețelelor 
electrice avariate și înlăturarea 
altor urmări ale furtunii.


