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Care era
„pulsul“ 

producției 
a ■ ieri,

4 ianuarie,
în două 

întreprinderi 
bucureștene
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• UREMOAS

Intervenția - de excepție - 
a mecanicului n-a durat

nici jumătate de ora
Ieri dimineață, la cîteva mi

nute după începerea primului 
schimb intram, împreună _ cu 
fotoreporterul pe poarta Uzinei 
de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sani
tare din București. Eram curioși 
să aflăm la fața locului, care 
este pulsul activității de pro
ducție în aceste prime zile lu- (Continuare în pag. a IlI-a)
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• EXPLOATAREA MINIERĂ VULCAN

în prima zi de muncă: 0 PRODUCȚIE RECORD
Minerii de la Vulcan care încheiaseră anul 

1973 cu importante depășiri ale indicatorilor 
de plan au luat start promițător în noul an. 
în prima zi de muncă au extras din adincurl 
peste 6 000 tone de cărbune înregistrînd o 
producție record care depășește cu aproape 
1 500 tone nivelul mediu planificat.

— Succesul nu este întîmplător, afirma 
Gheorghe Săcălauș, secretarul comitetului de 
partid pe exploatare. în zilele de 1 și 2 
ianuarie am pus un accent deosebit pe pre
gătirea producției, pe realizarea tuturor con
dițiilor pentru ca activitatea extractivă să 
demareze corespunzător. în consecință mun
citorii de la întreținere și deservire s-au aflat 
la datorie, revizuind și reparind utilajele, 
defecte, aprovizionind locurile de muncă cu 
materiale. Cind s-au prezentat la șut. în 
dimineața zilei de 3 ianuarie, minerii au găsit 
totul pregătit așa că sarcina lor a fost mai 
ușoară.

— în 1974 trebuie să extragem cu 10 000 
tone cărbune mai mult decit in 1973, preci

zează inginerul Emil Muru, directorul Ex
ploatării dar formațiile noastre au atins încă 
din luna decembrie, nivelurile de producție 
planificate pentru acest an. Cum se spune 
în limbaj sportiv, am făcut din vreme încăl
zirea pentru dificila bătălie care ne așteaptă.

Printre cei care și-au adus o contribuție 
de seamă la realizarea producției record, 
înregistrată in prima zi se află mulți mi
neri tineri. Amintim printre ei pe șeful de 
brigadă Constantin Popa, cunoscut in intreaga 
Vale a Jiului pentru performanțele realizate 
anul trecut cind din abatajul său frontal de 
la sectorul 3 a dat țării in plus peste 2 000 
tone de cărbune ; pe Baiasz Szabo. de la sec
torul 3 care de asemenea a „sărbătorit“ reve
lionul cu 15 zile mai devreme, pe mulți alții. 
Ei și-au impresionat ortacii și în noul an, 
făcind ca prin 'realizările lor cota hărniciei 
la Exploatarea minieră Vulcan să urce pe noi 
culmi. ,

AL. BĂLGRĂDEAN

• ELECTROTEHNICA

Maistrul dă vina pe tineri, 
dar pe unde umblă maistrul

în timpul lucrului ?
crătoare ale anului. In ajunul 
revelionului aflasem că uzina a 
încheiat anul 1973 cu o produc
ție suplimentară în valoare de 
peste 4 milioane lei, cu depă
șiri importante la mai toți in-

I. MORARU

Dacă l-ați rostit, cum 
v-a fost ascultat cuvîntul ?
In consiliile de conducere ale 

cooperativelor agricole de pro
ducție, locul reprezentantului ti
neretului este bine stabilit. De
sigur, se pune problema eficien
ței ocupării acestui loc, dacă este 
o reprezentare formală sau una 
lucrativă — cum este de dorit. 
Aceasta este, de altfel, tema 
anchetei pe care am efectuat-o 
în două cooperative agricole de 
producție din județele Neamț șt 
Maramureș. în fiecare din aceste 
unități economice posibilitățile 
de afirmare ale tinerilor sînt și 
foarte largi și foarte necesare. 
Desigur, ca element de legătură, 
secretarul U.T.C. are datoria să 
fie în perfectă cunoștință de 
cauză cu cerințele la zi și de 
perspectivă, atît ale unității res
pective, cît și ale tinerilor, și în

„Electrotehnica“ este o între
prindere pentru care anul care 
de abia a inceput înseamnă o 
creștere a producției globale cu 
33 la sută și a producției marfă 
cu 37 la sulă, circa 509 de sor
timente în fabricație, dintre ca
re 80 la sută, destinate noilor 
investiții. Credem că nu mai 
este cazul să aducem și alte ar

consecință să-și spună răspicat 
cuvîntul. Maria Muște ață, secre
tara organizației de la C.A.P. 
Țibucani — Neamț, a ținut să 
precizeze că participarea la șe
dințele coonsiliului de conducere 
nu se mărginește doar la o as
cultare cuminte ci înseamnă 
luări de poziții, propuneri, înfă
țișarea doleanțelor tinerilor.

— Avem și rezultate, de aceea 
avem curajul să ne expunem 
foarte clar poziția. Să vă dau cî
teva exemple. Cînd s-a pus pro
blema aplicării acordului global, 
unii spuneau că avem puțini oa
meni și că o să revină suprafețe 
mari pe un cooperator, pentru că 
pe tineri nu ne putem baza. 
M-am ridicat și am spus clar că 
nici unul din cei 85 de uteciști 
nu va rămîne în afara acordului. 

gumente pentru a demonstra că, 
și în acest caz, , ritmicitatea 
producției este o condiție abso
lut necesară. Și totuși, ni se 
spune „din punctul de vedere al 
ritmicității. „Electrotehnica“ nu 
stă prea bine. Nu numai anul 
acesta, ci și in alți ani“. De ce ?

— în primul rind, datorită 
greutăților de aprovizionare, 
precizează șeful serviciului res
pectiv, Dionisie Zaharia. în 1973 
cîteva întreprinderi furnizoare, 
ca I.P.R.S. sau F.C.M.E., ne-au 
făcut nenumărate greutăți și 
avem toate motivele să credem 
că ele vor continua și în ’74.

Lipsa de materiale este su
plinită, pe cit cu putință, prin 
inversarea ordinii introducerii in 
fabricație a unor produse ; s-au 
reorganizat fluxurile de pro
ducție ; s-au depus eforturi pen
tru automatizarea unor ope
rații ; s-au organizat cursuri 
pentru specializarea cadrelor. 
Măsurile administrative luate la 
nivelul fabricii nu lipsesc, dar, 
după cum sublinia tovarășul

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare tn pag. a Iți-a)

Așa s-a și întîmplat. Cei mai 
mulți au obținut producții foarte 
bune, care i-au situat printre
fruntașii cooperativei. Aglaia
Bînzar, Ion Vîrlan, Verona Ba- 
ciu, Emilia GheraSim, Vasile
Ambrosă, Ioan Ichim, Axinia
Măncuță sau Ecaterina Băluț sînt 
doar cîțiva. La fel am acționat 
și cînd s-a pus problema recru
tării de tineri îngrijitori pentru 
complexul de vaci. Ștefan Rusu, 
Stelian Aștefănesei, Gheorghe 
Gheorghe, Vasile Cloșcă, au ales 
această meserie la îndemnurile 
noastre. De altfel, acum din cei 
70 de îngrijitori și lucrători ai 
fermei, aproape jumătate sînt 
tineri.

Ancorarea în realitățile coope
rativei' este dovedită și de alte 
acțiuni ale tinerilor. Ridicarea

Ce 
nmilăli5

ne propune 
Il CE CO M

in 1974
Convorbire cu ing.

DUMITRU RISTEA, 

vicepreședinte 

al UCECOM
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construcțiilor noi ale fermei mo
deme de vaci presupunea, după 
proiect, o sumă de peste 6,5 mi
lioane lei. Propunerea de a se 
realiza cît măi multe lucrări în 
regie proprie a venit din partea 
tinerilor. Argumentele lor : vor 
efectua lucrări ce nu cer califi
care nu numai îngrijitorii ci și 
uteciștii din alte sectoare ; tine
rii din echipa de construcții 
(dulgheri, zidari, lemnari, fierari- 
betoniști, tîmplari) vor fi în stare, 
alături de cei mai în vîrstă, să 
facă aceeași treabă bună ca me
seriașii de la oraș ; numai insta
lațiile să fie realizate de munci-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

UN TOVARAȘ, UN PRIETEN — 
SECRETARUL U. T. C.

Votul,
încrederea,
respectul

Am ajuns la Fabrica de 
confecții din Miercurea Ciuc 
în- jurul orei 11, oră la care 
confecționa rele sint în pauza 
de masă, și cind cele 1 200 de 
abonate de aici la diferite 
cotidiene primesc ziarele. Nu 
mi-a fost prea greu să o gă
sesc pe secretara comitetului 
U.T.C., tovarășa Maria Pali, 
deoarece „poștașii“, a se în
țelege tinerii care răspund 
de difuzarea presei, cunosc 
toate adresele.

— E in laborator. îmi spu
ne unul dintre ei. Discută 
cu niște tineri pe care vrem 
să-i primim in organizația 
noastră.

Acolo am găsit-o. îi ex

BANDERO L A '
Directorul Centrului de cercetări pentru 

problemele tineretului îmi relata, de curînd, 
o întîmplare al cărei tîlc ar trebui, cred, să 
facă obiectul atenției unui mai mare număr 
de persoane care se preocupă de proble
matica generațiilor în formare. Din . dorința 
de a-i determina să studieze și să utilizeze 
rezultatele cercetărilor, s-a luat inițiativa ca 
un număr dintre volumele publicate să fie 
oferite gratuit unor tovarăși din diferite in
stituții, activiști U.T.C. și alții, așezate chiar 
la vedere, pe birourile la care ei lucrează. 
Și, mare a fost bucuria cînd, cu ocazia unei 
vizite, cineva a constatat că în cazul unuia 
dintre adresanți efectul, a fost maxim : vo
lumele primite cadou - elegant strìnse cu 
o banderolă de hîrtie colora
tă - fuseseră transportate a- 
casă și așezate în biblioteca 
personală ! Trecuse multă vre
me de la data cînd fuseseră 
oferite cadou și, coautor fiind
la una dintre lucrări, oaspetele respectivu
lui tovarăș nu putea decît să fie satisfăcut. 
O clipă numai, însă, fiindcă ochiul s-a lovit 
imediat de un acut semn de întrebare : ban
derola era la locul ei ! Or, cărțile nu pu
teau fi citite fără să fi fost ruptă această 
panglică fragilă. Deci...?. A întins, deci, 
mîna spre raft și adevărul era adevăr: dra
gostea pentru studiile privind tineretul se 
dovedea, în cazul respectivului tovarăș, o 
simplă dragoste pentru decor...

Cum spuneam, faptul nu este nesemnifi
cativ și, din cîte știu, nici singular. Trăind 
și acționînd încă după metode păstrate din 
perioada empirismului, unii : dintre membrii 
activelor noastre de tineret au față de stu
diile de acest gem atitudinea caracteristică 
a naivului in fața sociologiei și în special 
ignorarea lor completă.

Sînt unul dintre cei ce studiază rezulta-

EUGEN FLORESCU

■ t >1

plică ultimele amănunte în 
legătură cu o excursie lui 
Adolf Kedves, secretarul or
ganizației nr. 2.

— Puteți pleca liniștiți. La 
Oradea vă așteaptă colegii 
de la Fabrica de confecții. 
Vedeți cum ne reprezentati 
la schimbul de experiență. 
Spuneți-le tot ce facem noi, 
cum reușim să antrenăm ti
nerii la viața de organizație, 
în producție, cum le organi
zări timpul liber. Dar să fiți 
atenți și la ce spun ei. Să

MIRCEA BORDA

(Continuare in pog. a II-ai

Acum, iarna, 
o privire 
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tele cercetărilor Centrului și pot spune că, 
oricîte lipsuri ar avea, și în ciuda unui ex
ces real de verbalistică, volumele publi
cate pină în prezent cuprind concluzii de 
foarte mare însemnătate, pentru foarte 
multe domenii ale muncii și vieții tinerilor, 
excelente puncte de plecare pentru acțiuni 
foarte utile, concepute în cunoștință de 
cauză si nu la întîmplare. De aceea nu pot 
să nu fiu, la rîndu-mi, mirat de banderola 
rămasă intactă în cazul, repet, al unor to
varăși pentru care concluziile cu privire la 
generația tînără ar trebui să fie fermentul 
permanentei lor vibrații.

Desigur, un studiu sociologic se citește 
ceva mai greu și pretinde o pregătire oa

recum diferită de aceea a unui 
cititor de romane de dragoste, 
dar nu imposibil de însușit. Ea 
mai pretinde insă o schimbare 
fundamentală de concepție și 
anume obligația de a concepe 

aceste date drept punct de plecare pen
tru a pune în mișcare mecanismele pro
priei gîndiri (și nu un mijloc de a-ți 
salva gîndirea de efort I). Atunci cînd 
s-a terminat de imprimat ultima cifră a unui 
lung tabel dintr-un studiu sociologic, este 
obligatoriu ca sistemul tău de gîndire să se 
cupleze cu adevărurile reliefate și să trea
că la lucru, să imagineze modalități de ac
țiune, să facă inovații în practica muncii 
cotidiene, să răstoarne șabloane, să țină 
seama de viață. Atunci, mai ales atunci, ți 
șe cere să estimezi rezultatele, să probezi 
ideile, să treci la generalizări etc., etc. Și 
să te așezi vîrtos la muncă.

...lată ce ar urma după ce banderola stu
diilor despre tineret a fost ruptă.

Recunosc, este destul de greu, mai ales 
nu prea comod.

Dar merită I
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Primirea în U.T.CAcum, iarna, o privire în garderoba adolescentului

DE LA „SCUFIȚA ROȘIE" LA „GULIVER m-a făcut să-mi
MULT AȘTEPTATII FULGI DE NEA, VACANTA DE IARNA, IMPUN, SE ÎNȚELEGE, NOI ACHlXlTH Șl PENTRU 

COMPLETAREA GARDEROBEI DE SEZON A COPIILOR, A ȘCOLARILOR. IN CE MĂSURĂ SINT PREGĂTITE MAGAZINELE 
DE SPECIALITATE PENTRU A SATISFACE CERINȚELE MICILOR CUMPĂRĂTORI T

IATĂ PATRU RĂSPUNSURI LA ACEASTA ÎNTREBARE DESPRINSE DIN INVESTIGATUL! BLITZ, EFECTUATE IERI, 
LA GALAȚI, BRAȘOV, ARAD Șl TG. MUREȘ DE CĂTRE CORES PONDENTH NOȘTRI.

Avem patiner
dar abia in 
trimestrul II

Intrmd in cel mai mare și mai 
modern magazin din Galați, care 
s-a cheamă chiar „Modern“ și 
•ste situat in inima orașului, 
mi-am luat o înfățișare de li
cean aflat la inceput de vacan
ță și m-am oprit la raionul 
spott-turism. „Vreau o pereche 
de bocanci pentru schi nr. 40“ 
— i-am spus vinzătoarei. „A- 
vem, dar numărul cel mai mi? 
este 43 !“. „îmi dați niște pati
ne de viteză ?“. „Nu avem di.- 
cit din cele artistice, cu cheie“. 
Mă apropii de altă tejghea, in 
fața căruia un tată iși ține fi' l 
de mină, elev desigur, deși îl 
întrece ca înălțime. „Un trening 
pentru băiatul ăsta“, cere omul, 
privind încruntat rafturile. „Nu 
avem mărimea, lui“. .

Cum mi-am propus să merg 
la munte și din geamantan îmi 
lipsesc niște ciorapi flaușați, o 
pijama groasă de finet, un basc, 
intru din nou in alertă. Dar 
fără nici un rezultat ! La „Mo
dern“ nu se găsesc. îmi zic a 
tunci : ce-ar fi să fotografiez a- 
ceste „secvențe“. în care elevii 
cer și vinzătoarea ridică dm 
umeri ?
în mare, cam acesta e rezul

tatul tentativei mele în postură 
de elev care se pregătește pen
tru a-și petrece vacanța la 
munte. Nu spunem că rafturile 
sint goale, dar ceea ce cauți nu 
prea găsești. Lipsesc unele nu
mere neapărat, necesare, multe 
sortimente solicitate. „Am fă
cut mereu comandă de ciorapi 
flaușați. ne spune Maria Nistcr, 
vinzătoare la unitatea amintită, 
dar ni se oferă puțin față de 
ceea ce ni se cere. Uitați, pe 
10 decembrie am cerut 6.000 de 
perechi. S-au dat doar 1.200 de 
perechi, care s-au epuizat în 
două zile. în vară, primeam de 
cite ori ceream.1 dar acum mi 
ni se dă nici pe sfert din cit. 
avem nevoie“. La sport-turism. 
șeful de raion ne spune : „Am 
cerul Bucureștiului să ne re
partizeze și nouă patine de vi
teză. Ni s-au promis pentru tri
mestrul 11“.

■ ■ a

Cind mămicile Lor le dà mina Numere
nu știu sa sä umble. cu ghinion

croșeteze sînt ceferiști între 28 și 37 !

înțeleg mai bine
datoriile“

Șantier 
de creație 

in anul 
jubiliar

Brașov. Șefa de raion Evna 
Verdes. de la magazinul „Sport", 
după ce ne-a răspuns cu in
variabilul „n-avem“ la o sultă 
de întrebări referitoare la arti
cole sportive destinate copiilor, 
ne-a mărturisit: ..Ghetele de pa
tine lipsesc ; căciuli, mănuși, fu
lare pentru sporturile de iarnă, 
lipsesc și ele cu săntămlnile. 
iar atunci cind vin. sint mereu 
aceleași“.

La magazinul „Așchluță“ «i- 
tuatia eră asemănătoare : mă
nușile, căciulile și fularele ab
sentau, magazinul nu primise 
deloc pantaloni din țesături 
groase, treningurile mult soli
citate se găseau numai în nu
mere mari.

Florentina Dogaru, responsa
bila magazinului „Scufița roșie“, 
ne-a sesizat că fabricile de cio
rapi fac pur și simplu abstrac
ție de nevoile elevelor și da 
regulamentele școlare care im
pun purtarea unor ciorapi de a- 
numită culoare.

— Sintem aprovizionați cu 
ciorapi pantalon pentru fetițe, 
de culori pe care nici o mamă 
cu simț estetic nu le cumpără 
pentru fiica ei : roșu, verdel 
frez, iată niște culori total ne
potrivite pe cind bejul. griul, 
albul, bleumarinu) lipsesc din 
rafturile noastre.

Olga Oanrea dorea să cumpere 
cizmulițe sau bocanci de copil, 
fără succes Insă.

-- într-adevăr, relata Sa
muri Eugen, director adjunct ta 
l.C.R.T.l. Brașov — preocuparen 
pentru garderoba specifică a 
școlarului, pare să fi scăpat a- 
tenției factorilor răspunzători, 
atit din comerț, cit și din in
dustria ușoară. Ne gindim să 
recurgem la comenzi speciale și 
la alte posibilități. Așa am re
zolvat. de pildă, problema ciz- 
mulițelor de cauciuc pentru co
pii, atit de cerute în sezonul 
ploios. dezvoltind colaborări 
mai strinse cu fabrici de spe
cialitate și cu cooperative din 
țară.

șf au permise !
— Aș dori o scurtă îmblănită 

pentru un băiat de 14 ani.
Ana 
ma-

— N-avem, răspunde 
Radu, vinzătoare la noul 
gazin timișorean „Bega“.

— Atunci un paltonaș 
blană pentru o fetiță de 6

— Le-am terminat săptămina 
trecută.

Același „n-avem“ constituie 
răspunsul vinzătorilor și cind 
este vorba de ciorapi pentru 
copil, treninguri, paltoane îm
blănite pentru copii peste 10 
ani, paltoane imitație de blană. 
Există, in schimb, paltoane ro
șii, verzi, în carouri uriașe ca 
pentru clowni de circ. Și. dacă 
în centrul orașului Timișoara 
stau lucrurile așa, cum or sta 
ele dincolo de marginile sale ?

La magazinul 49 încălțăminte 
îi găsim pe Gheorghe Fritea și 
Ioan Perian veniți tocmai de la 
Gravita să cumpere cizmulițe 
pentru copii, coștumașe de lină 
— pentru vecini. Cum n-au gă
sit „acasă“ ee căutau, trag nă
dejde aici. De, lor le dă mina, 
sint ceferiști și au permise. Dar 
ceilalți ? Cei care de o lună si 
mai bine așteaptă să se re
deschidă magazinul pentru copiii 
din Gravita ?

Din discuția avută cu Doru 
Cristian, directorul întreprinde
rii comerciale de stat locale, 
am reținut cîteva sublinieri 
care îi vizează mai ales pe pro
ducători, Aceasta intrucit „co
merțul“ a dovedit cu acte frec
ventele apeluri adresate furni
zorului. menite să vină în în- 
timoinarea cerințelor. Alte ca
rențe. sesizate : lipsa corelării 
intre lansarea modelelor și po
sibilitățile reale de satisfacere 
a cererilor, asimilarea greoaie 
in procesul de producție a pro
duselor cu vandabilitate de virf.

din 
ani.

Magazinul „Guliver“ din Tg. 
Mureș.

V-am ruga un paltonaș nr. 31.
— Ne pare rău, dar nu vă 

putem servi, răspunde politicos 
gestionara Viorica Șipoț. Nu
merele intre 23 și 37 lipsesc. 
Lipsesc ți pantaloni din bum
bac, fularele, mănușile sau cls- 
mullțele.

în strada Kosuth, la magazi
nul „Junior“,

— O pereche de pantaloni 
groși, vă rugăm...

Maria Giurcă, gestionară, ne 
privește mirată. Repetăm rugă
mintea.

— N-avem tovarășe, nu știu 
de cind. N-avem căciuli decît 
numărul 69, n-avem paltoane în 
carouri pentru băieți, n-avem 
scurte îmblănite. N-o putem a- 
cuza de lipsă de interes în a- 
provizionarea magazinului, de
oarece un teanc de comenzi că
tre depozitele l.C.R.T.l. stau 
mărturie pentru solicitările re
petate ale amintitelor articole.'

„Comenzi“ ne prezintă și Su- 
sana Holgoș, șefa magazinului 
de încălțăminte 
nr. 47.

Cu teancuri de 
„n-avem“ ne-au . . ... 
responsabilii magazinelor „Cors- 
so“. „Dacia“ sau „Super“.

— Am discutat cu mai mulți' 
părinți, ne-am adresat tovarășu
lui Emil Cighir. directorul co
mercial al l.C.R.T.l. Tg. Mureș, 
si ne-am convins că din garde
roba școlarului lipsesc nume
roase articole.

— Cele constatate de dum
neavoastră sint adevărate. Nu 
am reușit să contractăm nume
roase din articolele amintite, ia 
altele am primit cantități cu 
mult sub necesarul județului. La 
dresuri, de bumbac, de exem
plu. față de un necesar de 
120.000 am avut contractai nu
mai 40.000 de-, bucăți ; la mă
nuși pentru copii, față de un 
necesar de 13.000 bucăți, am reu
șit să contractăm doar 3.000 bu
căți.

pentru copii
comenzi și cu 
întîmpinat și

SI DE LA MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR 
LA CEL AL INDUSTRIEI UȘOARE

Completînd investigația. am 
solicitat, referitor la aceste as
pecte. lămuriri din partea foru
rilor centrale de resort.

La Ministerul Comerțului In
terior ne sint prezentate argu
mente destul de contradictorii. 
Pe de o parte, aflăm că o serie 
rle articole au fost livrate de 
către producători in cantități su
ficiente. Acestea nu se află to
tuși în magazine. Este cazul fu
larelor. căciulilor, costumelor 
de lină, imitațiilor de blană. 
Cauza : deficiențe pe filiera df 
aprovizionare din cadrul M1C.I., 
care nu și-a gospodărit cum tre
buie și din timp mărfurile.

— O altă serie de produse — 
relata Alexandru Grosman. di
rector al Direcției textile încăl
țăminte din cadrul M.C.I. — nu

ne-au fost livrate in cantități 
suficiente de către unitățile in 
subordinea Ministerului In
dustriei Ușoare. Pot fi citate 
astfel treningurile, ciorapii de 
bumbac, pantalonii groși trico
tați, bocancii. cișmele, unele 
paltoane.

Ne întrebăm totuși dacă acum, 
cind aprovizionarea cu îmbrăcă
minte de iarnă atinge un mo
ment de virf aceste observații 
— autocritice sau nu — sint sin
gurele elemente in măsură să 
determine o îmbunătățire a lu
crurilor ? Ne întrebăm, de ase
menea. dacă modalitatea com
pletării listei de sortimente ale 
magazinelor prin intermediul 
I.C.R.T.I.-urilor — sugerată de 
M.C.I. — este cea mai potri
vită ?

Credem că nu. Mai conformă 
situației rezolvării „urgențelor“, 
nt se pare aceea — prezentată 
de către M.I.U. — prin care 
magazinele de desfacere ale 
M.C.I. s-ar putea aproviziona cu 
mărfurile deficitare direct de la 
unitățile producătoare. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit — am 
aflat la centralele de resort și 
la M.I.U. — o mare parte din 
mărfurile declarate deficitare de 
către unitățile de comerț există 
sau pot fi livrate urgent de că
tre întreprinderile producă
toare !

— Evident — declara Ion Far- 
caș. director genera) adjunct al 
Direcției de desfacere din M.I.U. 
— cu condiția ca unitățile de 
comerț să facă „efortul“ de a

ne solicita mărfurile de care au 
nevoie. De exemplu, unitățile 
noastre sînt în măsură să livre
ze pe Ioc mari cantități de 
costume de lină, bocanci, pan
taloni groși, paltoane. Consider 
că absențele din magazine ale 
unor asemenea produse, precum 
și aprovizionarea deficitară, 
existența pe olan local, se da
torează unei lipse de coordonare 
la nivelul M.C.I. Există, e 
drept, și articole pe care — din 
cauze obiective — nu am reușit 
să Ie furnizăm in cantități su
ficiente : cisme. blănuri, trenin
guri, Totuși, și in acest caz, o 
parte din răspundere o poartă 
contractările întirziate efectuate 
de către M.C.I.

Rezultă, credem, faptul că

există posibilități concrete, ope
rative pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu articole de îm
brăcăminte. Lâsind la o parte 
aspectele „polemice" semnalate 
între M.C.I. și M.I.U., ceea ce 
se impune este o colaborare mai 
strînsă între acești factori, in
tre unitățile subordonate lor, o 
mai bună legătură între între
prinderile producătoare și uni
tățile comerciale locale.

Ancheti realirati de 
ADINA VELEA, 
ION CHIRIC, 
ION DANCEA. 
MIRCEA BORDA, 

Si ANDREI BÄRSAN

Satu Mare se numără printre localitățile țării a căror înfă
țișare este într-o continuă metamorfoză, înfrumusețîndu-se 
de la o zi la alta. De curînd. un nou detaliu s-a inserat 
în peisajul general: Cartierul. „Someș“ s-a îmbogățit cu un 
spital ultramodern. Este fina dintre nenumăratele dovezi 

ale grijii pentru om.

Sintem la. Întreprinderea me
canică navală din Galați și dis
cutăm cu cîțiva tineri, unii pri
miți în organizație acum două 
săptămîni, alții cu un an în 
urmă. Aurel Fetea, Elisei Moscu 
și Gh. larcă încă n-au uitat e- 
moțiile din adunarea generală. 
Ultimii doi, fiind încă ucenici, 
ne vorbesc despre îndemnurile 
care li s-au adresat să învețe cit 
mai mult, să se formeze ca mun
citori cu uit bun nivel profesio
nal. Tuturor organizația U.T.C. 
le-a. oferit cadrul participării 
active Ia întreaga viață a atelie
rului lor, a uzinei, la stabilirea 
măsurilor pentru o mai bună 
organizare a muncii și a pro
ducției, la rezolvarea unor pro
bleme de importanță ma/oră. I’e 
de altă parte, s-au convins că 
aici, în cadrul organizației, sînt 
prezenți stimula necesari ca 
personalitatea lor să se dezvolte 
pe deplin, armonios. Elisei Mos
cu vrea să-și cultive pasiunea 
pentru radiotehnică, și s-a pre
gătit sufletește să-i ceară sfatul 
secretarului U.T.C. Gheorghe 
Itircă s-a și pregătit să răspundă 
afirmativ la îndemnul continuării 
studiilor. Acum un an, cind a 
fost primit în organizație, lăcă
tușul L. Mogodan a fost criticat 
că absenta nemotivat. „Atunci, 
cu o clipă înainte de a fi primit 

în 
voi
am

în U.T.C., m-am angajat 
fața tovarășilor mei că nu 
mai lipsi. Sint bucuros că 
reușit să-mi îndeplinesc angaja
mentul : în 1973 nu am nici o 
absență nemotivată“. Numai a- 
ceastă schimbare a tânărului Mo- 
godan este suficientă pentru a 
demonstra influenta organizației 
V.T.C. asupra sa. „M-a ajutat 
foarte mult secretarul organiza
ției U-T.C-, Gheorghe Stroe. Nu 
mi-a arătat doar cum să repar o 
mașină, ci a stat de vorbă cu 
mine prietenește, m-a făcut 
să-mi înfeleg datoriile care îmi 
revin în viată. Aș spune că acum 
privesc, cu alți ochi ceea ce se 
întâmplă în jurul meu“. Tînărul 
lăcătuș Gherasim Stafie ne măr
turisește schimbări, asemănătoare. 
La un moment dat, povestind, 
privirea i se întunecă. Dar pen
tru scurt timp. „Acum o lună, 
în adunarea generală, am fost 
criticat. Și pe bună dreptate. 
Fiind considerat un băiat bun, 
fără să-mi dau seama, m-am lă
sat pe tînjeală. Munceam eu, dar 

. treceau și multe clipe pe care 
nu le foloseam. Cind am fost 
criticat, am tresărit imediat, m-am 
cam supărat. Dar acum trebuie 
să le mulțumesc celorlalți ute
ciști că au observai imediat și 
mi-au cerut să mă îndrept. Dacă 
aș fi fost lăsat în apele mele, 
cine știe, din greșeală în gre
șeală..“ Tînărul refuză acum o 
asemenea perspectivă. Si asta 
fiindcă organizația U.T.C. a in
tervenit prompt și a luat măsurile 
ca el, tînărul Gherasim Stafie, 
să-și continue fireasca evoluție.

Secvențe dintr-un proces de 
devenire aflat, în cazul celor de 
mai sus, încă la început. Sec
vențe asemănătoare pot fi redate 
și din viata și activitatea altor 
150 de tineri care anul trecut, 
aici, la Întreprinderea mecanică 
navală din Galati, au devenit u- 
tecișii. Schimbările intervenite 
în modul lor de comportare, în 
gînaire, în atitudinea lor față de 
muncă dar și față de semenii lor 
sînt dovezi elocvente ale influen
ței organizației U.T.C. Acestea 
reliefează, totodată, importanța 
care trebuie să se acorde muncii 
de primire în U.T.C. Și în 
ceastă direcție putem 
ia l.M.N. Galați s-au 
anul care a trecut, nu 
forturi. Putem spune 
același timp, că aceste 
ar fi putut fi mult mai 
Adică să se fi utilizat 
pîrghiile pentru formarea de 
convingeri morale și politice. 
Dar să ne explicăm • fiind în
tr-o uzină cu vechi tradiții revo-

luționare, unde și-au desfășurat 
activitatea reprezentanți de sea
mă ai mișcării comuniste și 
muncitorești, înainte de ' 1944, ■ 
unde mai lucrează încă oameni 
care, între 1944 șl 1947, au luat 
parte ca uteciști sau comuniști 
fa evenimentele istorice din acei 
ani, i-am întrebat pe interlocu
torii mei dacă știu ceva despre 
trecutul propriei lor întreprin
deri. Și nu mică mi-a fost mira
rea, cînd cei de curînd primiți în 
U.T.C, aici, la fostele ateliere 
C.F.TL Galați, nu au putut să-mi 
dea măcar un nume sau să-mi 
precizeze un eveniment. Și ei se 
întilnesc în fiecare zi cu cei ce 
în 1944, fiind uteciști, au acțio
nat sub conducerea comuniștilor, 
cu cei care au participat la gre
ve și demonstrații, Acești tineri 
au fost însă la acțiuni la care li 
s-a vorbit în general despre miș
carea muncitorească, însă la ei 
în uzină lecția istoriei este încă 
vie. lată deci o pîrghie pe care 
organizațiile U.T.C. de aici nu 
au folosit-o încă In formarea noi
lor uteciști, în integrarea lor în 
viața de organizație. E de pre
supus că prin folosirea ei, con
vingerile morale și politice înte
meiate ar fi fost mult mai nu
meroase, și la fel acele schimbări 
în bine pe care am căutat să le 
detectăm în personalitatea cîtor- 
va tineri. Asemenea pîrghii tre
buie utilizate însă insistent și în 
acțiunea de pregătire a celor ce 
au cerut să intre în organizația 
U.T.C. Cum în 1974, prin pri
mirea de noi ucenici la locul de 
muncă, se creează posibilitatea 
să fie primiți în U.T.C. și mai 
mulți tineri, credem că e nece
sară o intervenție hotărîtă din 
partea comitetului U.T.C. al 
întreprinderii. Fiindcă de felul 
cum e făcut primul pas în orga
nizație, depinde și calitatea și 
ritmul acelui lung proces de 
devenire. IQN CHIRIC

Ce-șt propun creatorii pe 
llt®rar în anul jubiliar 

19'4 . Răsfoind planul de 
acțiuni al Uniunii Scriitorilor 
se remarcă faptul că o mare 
parte a viitoarelor cărți 
poartă dedicația : „Pentru a 
30-a aniversare a eliberării 
patriei“.

Pe lîngă asigurarea cu
prinderii in planurile edito
riale a unor lucrări literare 
prigjnale, direct, legate prin 
conținut de acest eveniment, 
a unor antologii de versuri 
sau proză patriotică și revo
luționară, pe agenda acțiuni
lor Uniunii Scriitorilor sint 
înscrise numeroase dezbateri, 
comunicări, reuniuni și se
siuni științifice care vor fi 
organizate de asociațiile scri
itorilor din Capitală și din 
țară, în colaborare cu di
verse instituții culturale.

Sub egida Uniunii Scriito
rilor. a Academiei de știibțe 
sociale și politice și a Insti
tutului de istorie literară 
„George CălineScu“, în Capi
tală va f{ organizată o sesi
une de comunicări științifice 
pe tema : „Literatura ro
mână in anii socialismului, 
manifestare la care vor . fi 
prezenți scriitori din întreaga 
țară. în această perioadă 
premergătoare marii aniver
sări, dramaturgii vor fi invi
tați să participe Ia concursul 
de piese originale inspirate 
din istoria luptei poporului 
nostru, din tradițiile revolu
ționare ale clasei muncitoare, 
iar poeții vor putea lua par
te, cu noi creații, la con
cursul „Te apăr și te cînt, 
patria mea“.

Revistele „Luceafărul" și 
„Utunk" și-au propus Iniție
rea a două concursuri lite
rare pe teme ale realităților 
noastre contemporane, pentru 
debutant! și poeții tineri,. O 
mare parte a reprezentanților 
vieții noastre, literare vor fi
gura în programul festivalu
lui național „Mihai Emi- 
nescu“ ce se va desfășura sub 
egida Asociației scriitorilor 
din Iași.
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Dacă l-ați rostit, 
cum v-a fost

ascultat cuvîntul ?
calificați, dacă e posibil, de

jj

a- 
că 
în
«- 
în

spune 
depus, 
pufine 
însă, 
schimbări

mari, 
toate

tori < . . _ ____
la un S.M.A. Așa ș-a pornit la 
treabă. Ajunsă acum în stadiul 
de finisare, ferma costă doar 
patru milioane lei. Deci, o eco
nomie de 2,5 milioane de lei... 
Printre autorii economiilor se 
numără, cu o contribuție aparte, 
frații Constantin și Dumitru 
Arhip, zidari, electricianul Victor 
Lupașcu. lemnarii Ion și Vasile 
Vîrlan, toți tineri. O altă acțiu
ne a fost aceea a îmbogățirii ba
zei furajere, pentru a se crea 
un fond cit mai bogat de „mate
rie primă" pentru cele 750 vaci 
de lapte, fiecare cu planuri ce 
trec de 2 500 litri. Nu numai ti
nerii de la ferma zootehnică, dar 
în primul rînd ei, au fost che
mați să participe la recoltarea, 
transportul și depozitarea sfeclei 
furajere, guliilor și trifoiului, la 
tăierea cocenilor de porumb, la 
transportul borhotului de sfeclă 
de zahăr. Consecința ? 3 000 tone 
de furaje — partea lor de contri
buție. Dezideratul stabilit ini
țial : „Pentru fiecare animal să 
asigurăm cel puțin 35 tone de 
furaje“ a devenit realitate.

— Desigur, nu ne mărginim 
doar la a chema tinerii la mun
că. Ne străduim să le facem cu
noscute sau să le rezolvăm și 
alte probleme de viață. Sînt 
multe și mărunte, dar importan
te pentru ei. As putea să vă spun 
doar că susținem in mod deo
sebit ca unitatea să ajute pe cei

care-și întemeiază o familie, prin 
oferirea locului de casă, prin 
sprijinirea la ridicarea locuinței. 
Că au căpătat încredere in or
ganizația U.T.C. o dovedește, 
cred eu, faptul că foarte mulți 
nu mai merg acum direct la pre
ședinte pentru a Ii se rezolva 
problemele, ci vin Ia comitetul 
U.T.C.

La Ardusat, dialogul cu secre
tara organizației uteciștilor coope
ratori, Coț Monica, a fost dificil 
și sărac, pentru că interlocutoarea 
nu avea, practic, ce spune despre 
ipostaza de reprezentantă a ti
nerilor. O sumară suită de între
bări ne arată însă că nu cunoștea 
nici chestiuni elementare : pro
ducțiile planificate, condițiile 
acordului global, intențiile de 
viitor ale cooperativei. De ascul
tat cuvîntul nu poate fi vorba 
pentru că, practic, nici nu l-a 
rostit. A recunoaște foarte liniș
tit că „da, e adevărat, aveți 
dreptate, ar trebui să mă intere
sez mai mult“, nu e suficient 
pentru munca de secretar U.T.C. 
și trădează mai repede comodi
tate și pe mai departe, nicidecum 
o ieșire din inerție.

Iată, așadar, două modalități 
de a rosti (sau a nu rosti) cd- 
vtntul de secretar și de a fi as
cultat. Consecințele, diferite, sînt 
firești, și trebuie să îndemne la 
meditație și acțiune pe cei cai» 
r>u își îndeplinesc în mod serios 
mandatul încredințat.
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• SERIALUL „SCÌNTEII TINERETULUI" » SERIALUL „SClNTEII TINERETULUI"»
Votul, încrederea,

respectul ■ V

Locotenentul Stoicescu preluase de puțin timp urmărirea Iui 
Morel și Nythan. cine s-ar fi putut gindi că unul din cei doi ar 
putea cădea victimă unei asemenea întimplări ; era ora 23 și 41 
de minute cind raportă de pe șosea căpitanul Pascu :

„Obiectivul din mașina Citroën s-a accidentat mortal, intrînd 
în brațul barierei de cale ferată chiar in momentul...“

Fu 'întrerupt de vocea consternată a căpitanului Pascu oare, 
izbucni din difuzorul aparatului său portativ :

— ..Ei, cum dracu ?!?“
..Cred că avea peste o sută patruzeci de kilometri pe oră. De 

pe la Găești tot așa o ținea. Vă rog ordonați. Terminât“-
Nythan oprise în spatele unui șir de autocamioane, pe care

Morel le depășise chiar in apropierea barierei, văzuse în depăr
tare mai multe siluete omenești..agitindu-se în întuneric, dar nu 
dăduse faptului nici o importanță.

Profită de răgaz pentru a examina harta, da, nu puteau fi 
mai mult de zece-douăzeci de kilometri pină la București. 
Urmări în continuare pe hartă șoseaua care ducea la Constanța; 
se înțelesese cu Morel să se aștepte a doua zi. reciproc, la 
lumătatea drumului dintre București și Urziceni, urmind 
astă-seară să se cazeze la două hoteluri diferite.

Cind luminile vagoanelor unui tren de persoane
,'ind prin dreptul barierei, Nythan porni motorul mașinii. Se 
enervă că șoferii autocamioanelor nu se mișcă odată din loc. 
Claxona și, concomitent, șemnaliză cu lumina. Probabil că mai 
venea un tren. înjură el. Cobori să se dezmorțească un pic și 
inaintîrid spre primul autocamion, văzu că in cabină nu era 
nimeni. Reveni la mașină pentru a ipcuia portiera, apoi se duse 
să vadă ee se întîmplă vine un alt tren, cit dracu mai trebuie 
să aștepte ?

Șoferii autocamioanelor lipseau cu toții, Auzi voci omenești, 
comentând în devălmășie ceva. Intui un (accident, nici prin cap 
nu-i trecea că ar putea fi vorba de Morel. Văzu brațul rupt al 
barierei, felinarul cu lumina roșie atirnind țăndări de ciotul 
acesteia, trecu in grabă calea ferată și; streeurîndu-ee printre 
oameni’ ce se strinseseră in jurul mașinii, recunoscu spatele 
Citreenului.

Prima mișcare fu să se repeadă la portieră. Se stăpini, reți- 
nîndu-șe. își imagină într-o clipă ce se întâmplase. Da. trebuie 
să rămină cit mai neobservat posibil pentru a vedea ce se va 
întimpla mai departe. Se cerea salvată acum cartea de joc I 
De Morel nu mai putea fi vorba, mașina se arcuise aproape, 
izbindu-se de malul abrupt de pământ. Văzu ieșind de sub ea 
un stîlp de beton, cu fierotenii pe el. Strecurindu-se în conti
nuare prin spate, remarcă lingă portiera de lingă volan, un 
șofer care-i ținea pe curioși la distanță.

Locotenentul Stoicescu fu înlocuit în curînd. găsindu-1 pe că
pitanul Pascu în mașina oprită ceva mai departe de bariera

ca
trecură lică-

dinspre oraș. îi raportă în amănunțime cele întimplate.
— Dracu să-l ia de dobitoc Se grăbea Dumnezeii lui, 

ne- a stricat toată treaba 1 spuse Pascu cu ciudă,
— îl mai avem pe ăsta cu Porșche-ul... arătă locotenentul 

Stoicescu cu capul înainte.
Și dacă face acum stingă împrejur și ne vin alții pe care 

nu-i știm ’
Locotenentul rămase tăcut.
—- Să-l văd și eu cum arată la față...
— Tovarășe căpitan, interveni Stoicescu, cind Pascu vru să 

coboare, așa am putea presupune că erau așteptați sau urmau 
să aștepte pe alții... Poate că in țară este de-acum cineva care 
îi așteaptă ...

— Ai dreptate ’ Poate nu-i totul pierdut. Tn cazul acesta însă, 
trebuie să-l lipsim pe Nythan de posibilitatea de-a lua legă
tura prin radio. Să-l obligăm să se întilnească nu în eter, ci 
concret I ■

Pascu analiză febril situația, da, ea putea fi favorabilă scopu
lui dat.

— Fii atent ! Dăm cu ochii de Nythan, rămii să-1 supraveghezi 
dintr-o parte, iar eu mă duc la mașină să văd ee s-ar putea 
face acolo. Dacă se Îndreaptă spre mine, ia-o înainte și anun- 
ță-mă. Gata !

Aveau semnalmentele lui Nythan : treizeci și șase de ani, 
un metru șaptezeci și cinci de centimetri înălțime, șaptezeci și 
șase de kilograme, șaten, arcade proeminente, nas puternic, băr
bia ca despicată de lovitură... Și apoi, printre cel care se adu
naseră la locul accidentului, în majoritate șoferi de autocami
oane, Nythan nu era greu de recunoscut. îl văzură urmărind, 
de după spatele unuia, cele povestite de șoferi, ofițerului de 
circulație.

(Va urma)

aduceți de acolo tot ce este 
mai bun să aplicăm și noi.

înainte de a se termina 
pauza am discutat cu citeva 
tinere.

— Ce ai scrie despre se
cretara comitetului U.T.C. 
pe fabrică dacă ți s-ar cere 
o referință sau un articol la 
gazeta de perete ? am între
bat-o pe Reghina Antal.

— în primul rînd aș scrie 
că este o secretară care ne 
cere mai mult decît să plă
tim cotizația și să mergem la 
ședințe. Este o bună activis
tă și o bună colegă. Totodată, 
o bună prietenă. Este recep
tivă la frămîntările noastre 
si a? spune că se luptă pen
tru rezolvarea problemelor 
chiar și atunci 
dificile.

— Vreți să
— Eu sint 

pentru că nu 
pierd atita timp cu drumul, 
am vizitat de citeva ori niș
te colege care stăteau la gaz
de. Vă spun sincer, nu mi-au 
plăcut condițiile în care lo
cuiau. Am invitat-o pe Ma
ria Pali să vadă și, cu puțin 
efort ea a găsit soluția. S-a 
gîndit la faptul că după da
rea in folosință a noului ho
tel „Bradul", vechiul hotel

cînd sînt mai
argumentați ? 
navetistă. Și 

vreau să mai

sportiv a rămas gol. A luat • 
legătura cu secretara de par- I 
tid, cu forurile competente < 
și astfel la ora actuală 16 i 
colege locuiesc în hotel undo ( 
plătesc .și mai puțin ca Ia . 
gazdă, și unde condițiile sint ’ 
fără indoială mai bune. 1

— O altă problemă aetuală ( 
de care se ocupă, și credem ( 
că se va rezolva, intervine < 
Maria Bage, ne privește tot 
Pe noi, navetiștii. Am cerut ‘ 
să participăm la pregătirea * 
pentru apărarea patriei in 1 
satele în care locuim și unde < 
ne petrecem de fapt majori- < 
tatea timpului liber. Credem j 
că în curînd se va rezolva. ( 
în acest, fel nu vom mai fi 
nevoite să venim în fiecare 
duminică Ia Miercurea Ciue 
cu mașini de ocazie pentru * 
că in această zi „convenția" / 
nu mai circulă. J

Maria Pali este una dintre J 
cele mai tinere muncitoare S 
ale fabricii. Actul de încre- \ 
dere și respect al tinerilor C 
fată de calitățile ei îl consti- C 
tuie însuși mandatul încre- c 
dințat, acela de a fi aleasă ? 
în urmă eu cîteva luni In > 
funcția de secretară a orga- i 
irizației de tineret, mandat > 
pe care ea îl onorează pe \ 
deplin. I,
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ieri, ianuarie, in doua
întreprinderi bucureștene

• ELECTROTEHNICA
(Urmare din pag. I)

Tudor Constantin, secretarul de 
partid al fabricii :

— Nu toți șefii de echipă și 
maiștrii răspund cu promptitu
dine, nu toți tinerii sînt disci
plinați. Eu cred, că în momen
tul de față, în special, lipsa de 
conștiinciozitate a unora între
ține neritmicltatea.

Vizităm citeva secții ale în
treprinderii, împreună cu C. Ga- 
vrilă, locțiitorul secretarului 
U.T.C. La strungărie, doi tineri, 
Ion Filip și Șt. Rotilă, au în 
grijă 9 strunguri automate, din
tre acestea 5 nu merg. în ju
rul lor, mai sînt și alte strun
guri „înghețate“ sau fără stă- 
pîn. Sculerii Ion Calagiu și Va- 
sile Zotică au terminat încă de 
dimineață ce aveau de făcut și 
acum stau, fiindcă „n-are cine 

le dea de lucru“. Constatăm 
■7, sînt departe de a fi singurii 

această situație. Cineva este 
de părere că maistrul Aurel 
Iliescu nu e în fabrică, altci
neva, că totuși ar fi. Nimeni nu 
poate spune, însă unde ? în ju
rul unui polizor, vreo 7 băieți 
au încins o șuetă zgomotoasă.

— Nu le zice nimeni nimic 
dacă stau grămadă, ne lămu
rește maistrul T. Ganea, fiindcă 
acesta este singurul polizor care 
merge din toată fabrica. Și mer
ge fiindcă cel care trebuie să 
le repare, mi-e prieten !

în secția presaj numărăm 13 
prese care nu funcționează, dar

Premieră industrială 
la Tirguviște

• LA TÎRGOVIȘTE s-au ela
borat primele șarje de oțel ra
pid pentru scule. Ele au o 
destinație internă, fiind uti
lizate pentru fabricarea unor 
tipuri de scule și dispozitive ne
cesare forjorilor tîrgovișteni, 
urmind ca peste cîteva zile să 
beneficieze de importante can-

reglorul Ioan Pogan, plătit toc
mai ca să le întrețină, pare con
vins că... numai explicațiile con
tează.

— Presa aceasta e bună, îi 
lipsește numai un șurub. Aces
teia trebuie să-i schimb doar 
sculele. Cealaltă e defectă, dar, 
etc. etc.

Maistrul Gh. Mustață de la 
secția mecanică, însărcinat cu 
întreținerea corectă a utilaje
lor și cu confecționarea pieselor 
de schimb ne servește în loc de 
explicații la obiect, întrebări re
torice și... vorbe de duh :

Vizităm și alte secții, unde 
seriozitatea, disciplina și con
știinciozitatea te fac să uiți că 
în imediata apropiere domnește 
lipsa de organizare, planificarea 
reparațiilor după prietenii, iar 
glumele nesărate înlocuiesc de
ciziile operative. Maistrul N. 
Florea nu are decît vorbe bune 
despre tinerii cu care lucrează 
în secția construcții metalice, 
cum ar fi M. Nartea, D. Stoica, 
M. Florea. Aceeași atmosferă, de 
muncă, parcă mai spornică după 
cîteva zile de odihnă, o întîlnim 
la secțiile tablouri mari și ta
blouri mici. Spațiul ne silește 
să cităm doar cîteva nume de 
tineri disciplinați și care dau 
numai lucrări de bună calitate : 
Valeria Floriei, Doina Paroianu, 
St. Buturugă, Lucia Stancu, 
St. Anghel.

Părăsim întreprinderea cu o 
nelămurire, pe care, transfor
mată într-o întrebare, o adre
săm nu numai conducerii fabri
cii ci și comitetului U.T.C. : 
dacă se știe că „mai importan
tă decît toate măsurile tehnico- 
administrative adoptate, este 
conștiința" ; dacă in cele mai 
multe secții ale fabricii dom
nesc ordinea, disciplina și con
știinciozitatea. factori care con
duc la realizarea unei producții 
ritmice, de ce nu se face nimic 
pentru a se descifra „secretul“ 
instaurării acestor calități în ca
drul unui colectiv ? De ce nu se 
întreprinde nimic pentru ca a- 
cest „secret“ să fie extins și la 
celelalte secții ?

Utecistul Constantin Nasta de la secția 
armături, lucrează pe un strung multiax 
de mare productivitate. Gospodărin- 
du-și bine timpul a reușit să producă 
în primele două zile lucrătoare din acest 
an cu aproape 600 de piese mai mult 

decît era prevăzut.

Prin remontarea sculelor reglorul Mircea 
Stancu reușește să reducă timpul de 
reglaj al fiecărei mașini cu cel puțin 

30 la sută.

Petru Simion este unul din tinerii evi- 
dențiați în întrecerea utecistă pe anul 
trecut la secția echipament metalic. 
Realizările lui din aceste prime zile ale 
anului îl situează în . continuare printre 

cei din frunte.

Foto: GHEORGHE CUCU

Iarna, anotimpul 
unor ample acțiuni 
politico=educative 

pentru tinerii satelor
Pen tru uteciști 

și cu participarea 
uteciștilor...

r

tități de oțel rapid și alte în
treprinderi prelucrătoare din 
țară.

Prin profilul său de produc
ție, tinăra uzină din Tîrgoviște 
vine să răspundă unor cerințe 
ale dezvoltării tehnicii în țara 
noastră, afirmîndu-se drept cel 
mai important furnizor de oțe
luri aliate și înalt aliate din 
țară. în paleta sorturilor de 
metal de înaltă calitate vor mai 
fi înscrise anul acesta oțeluri 
pentru rulmenți, oțeluri refrac
tare pentru cazanele destina
te echipării centralelor termi
ce, oțeluri inoxidabile necesa
re fabricării instalațiilor chi
mice și celor din industria ali
mentară, pentru aparataj elec
trotehnic și electronic.

După cum informează condu
cerea ministerului de resort, 
în noul an, producția metalur
gică va marca o sensibilă creș
tere calitativă, îmbunătățindu- 
se structura sortimentală, va
loarea produselor noi și re- 
proiectate reprezentînd circa 
33,6 la sută din valoarea to
tală a produselor fabricate. Prin 
dezvoltarea actualelor capaci
tăți ale Combinatului siderurgic 
din Galați, de pildă, producția 
de sortimente plate va ajunge 
la circa 49 la sută în totalul 
producției de laminate a țării 
Se fac pregătiri pentru asimi
larea în fabricație a unor sor
timente noi cu tehnicitate ri
dicată, cum sînt benzile de oțel 
inoxidabil, noile sortimente de 
bare trase pentru rulmenți, șu
ruburi și arcuri, țevile de înal
tă precizie și rezistență, barele 
de cupru, foliile din aluminiu 
și altele. Concomitent se va 
extinde producția de table pen
tru ambutisaj adînc, a țevilor 
din oțeluri inoxidabile, a alia
jelor pe bază de aluminiu.

• UREMOAS
(Urmare din pag. I)

dicatorii de plan. Dar mai re
ținusem un amănut : începînd 
cu 3 ianuarie uzina trebuie să 
realizeze zilnic o producție mai 
mare cu 9 procente decît media 
zilnică a anului trecut. Cu a- 
celeași mașini și cu aceiași oa
meni. Doar pe seama creșterii 
productivității muncii. Au reu
șit toate secțiile și atelierele în
treprinderii să se integreze nou
lui ritm încă din primele zile ?

în loc de răspuns, inginerul 
Aurel Străulea, șeful biroului 
programare, pregătire și urmă
rire a producției ne informează 
că pe durata celor trei schim
buri din prima zi lucrătoare a 
anului s-au realizat : 410 băi, 
100 tone radiatoare, 32 tone 
alice de sablaj. La secția armă
turi, activitatea a decurs, de a- 
semenea, normal, noua capaci
tate intrată anul trecut în func
țiune și-a atins de cîteva săp- 
tămîni parametrii proiectați. 
Pe scurt, sarcinile prevăzute 
pentru prima zi a anului au fost 
realizate în întregime și pe 
alocuri, chiar cu depășiri.

Intrăm mai întîi în secția e- 
chipament metalic. Prima im
presie : fiecare om e la locul 
lui, toate mașinile funcționează 
din plin.

— Avem un plan cu 10 la sută 
mai mare decît anul trecut și 
mai bine de jumătate din pro
duse sînt noi, ne spune ing. 
Liviu Stănescu, șeful secției. Dar 
această modificare a structurii 
de fabricație a fost pregătită din 
timp, putem spune de pe acum

că nu mai avem dificultăți la 
acest capitol. O arată și faptul 
că in prima zi, in loc de 10,2 
tone echipament metalic cit era 
planificat, am realizat 10,9 tone.

în timp ce vorbeam cu șeful 
secției observăm că presa de 
100 de tone, una din mașinile 
conducătoare ale secției se o- 
prește. întrerupere accidentală : 
„s-a defectat matrița“, anunță 
presatorul Tudor Radu. în cite
va minute a fost demontată și 
dusă la atelierul mecanic. Peste 
numai o jumătate de oră era 
montată la loc și presa și-a 
reluat bătăile ritmice, din se
cundă in secundă. Apar des 
astfel de întreruperi acciden
tale ?

— Acum nu, sint foarte rare 
defecțiunile care mai scapă 
nereparate înainte de apariția 
lor, ne spune șeful secției. La 
noi defecțiunile dintr-o săptă- 
mină se repară, de regulă, in 
duminica precedentă. De aproa
pe două luni. în fiecare dumi
nică se face revizia amănunțită 
a tuturor utilajelor astfel incit 
putem evita apariția unor astfel 
de defecțiuni. De cînd cu aceas
tă măsură nu mai sînt necesare 
orele suplimentare : în cele 6 
zile lucrătoare ale săotămînii 
producem mal mult decît înain
te cînd. pentru a recupera „ac
cidentalele“ lucram și duminica.

La secția armături începem 
documentarea cu atelierul de 
mpntaj : oglinda ritmicității în
tregii secții. Dacă o singură ma
șină nu funcționează, un anu
mit sortiment nu poate fi ter
minat conform planului, ritmul

de livrare a producției termi
nate este dereglat. Dar toate 
mașinile merg la întreaga capa
citate,, reperele sosesc la mon
taj în ritmul necesar.

— Pentru noi, integrarea în 
ritm înseamnă montarea. în fie
care zi cu o jumătate de tonă 
de armături mai mult decît în 
cea precedentă ne spune Ene 
Gh. Alecu, șeful atelierului de 
montaj.

— Primele vor sosi ceva mai 
repede decît le așteaptă ei. ne 
declară ing. Mihai Marinescu. 
șeful secției armături, pentru 
că vrem să terminăm planul pe 
luna ianuarie cu trei zile mai 
devreme. Cele mai mari difi
cultăți de care n-am scăpat incă 
au apărut din cauza aprovizio
nării defectuoase cu daplen. un 
material plastic mult folosit la 
noi. Pentru a nu pierde ritmul 
am introdus în fabricație mai 
repede produsele cu un consum 
redus de daolen. dar în asa fel 
incit toate mașinile să fie încăr
cate Ia capacitate.

In același timp s-au luat mă
suri de reducere a duratei de 
reglare a marinilor. Prin pre- 
montarea sculelor — metodă 
inițiată de reglorul Nicolae 
Plăditu — reglajul mașinilor s-a 
redus în medie cu 30 la sută. 
Asta înseamnă între o jumătate 
de oră și o oră cîștigată la fie
care mașină. Valoarea minutului 
pierdut sau cîștigat de fiecare 
muncitor la mașina lui este cu
noscută aici de toată lumea, 
consecințele neintegrării în ritm 
de asemenea. De aceea absente
le nemotivate, întîrzierile sau 
plimbările fără rost de la un 
Ioc de muncă la altul au dis
părut aproape cu totul la 
UREMOAS.

înnoire și 
modernizare

Industria constructoare de 
mașini-grele a încheiat anul 
1973 cu rezultate remarca
bile. Astfel, comparativ cu 
anul precedent, ritmul _ de 
creștere a producției înre
gistrat în această ramură, a 
fost de 19,7 la sută. In unele 
subramuri, creșterea produc
ției a fost mult mai substan
țială. Astfel, producția de 
utilaj energetic a sporit cu 
61 la sută, cea de utilaj teh
nologic — cu 88 la sută, con
strucțiile navale — cu 61 la 
sută, iar producția mijloace
lor de transport și rutiere a 
crescut cu — 85 la sută. In 
același timp, este de amintit 
că mai mult de jumătate 
din volumul producției l-au 
reprezentat mașinile, agrega
tele și instalațiile noi sau 
modernizate.

Ritmul înalt de dezvolta
re a producției și moderni
zarea ei vor constitui și in 
cel de-al patrulea an al cin
cinalului principalele coor
donate ale. industriei de ma
șini grele. Se prevede ca vo
lumul producției să sporeas
că cu mai bine de 20 la sută 
față de nivelul atins în 1973. 
în ce privește ponderea pro
duselor noi sau moderniza
te acestea vor spori la .mai 
mult de 63 la sută din tota
lul producției, sarcină pre
văzută inițial pentru a fi 
atinsă la sfirșitul anului 1975.

In urmă cu un an in biroul 
tovarășului Mircea Purenciu, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al U.T.C., am ci
tit o telegramă. Era adresată de 
către comitetul U.T.C. de la 
Întreprinderea tîrgmureșeană E- 
lectromureș și, printre altele, e- 
videnfia angajamentul tinerilor 
de aici de economisire in anul 
1973 a unor materii prime și 
materiale în valoare de un mi
lion lei. Recent, am fost oaspe
tele făurarilor de mașini de cal
cul, cablaje auto și „electroca- 
lorice“. Am aflat că uteciștii de 
aici nu numai că și-au ținut cu- 
vîntul dat ci chiar și-au depășit 
angajamentul cu 500 000 lei. Nu
mai tinerii de la Electrooalorice 
au confecționat din materiale e- 
conomisite 400 radiatoare elec
trice cu ulei.

Fondate pe postamentul solid 
al unei responsabilități sporite 
pentru gospodărirea bunurilor 
obștești preocupările comitetului 
U.T.C. se îndreaptă acum spre 
însuflețirea la scara întreprinde
rii a prevederilor recentului de
cret cu privire la raționalizarea 
consumului de combustibil și e- 
nergie electrică. Din această do

ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI
ÎN SPRIJINUL REDUCERII

CONSUMURILOR
rință s-a născut inițiativa „Ti- 
nărul gospodar în acțiune".

— Prin măsurile luate de că
tre comitetul oamenilor muncii 
și organizația de partid, relata 
inginerul loan Toaaer, secretarul 
comitetului U.T.C., se preconi
zează realizarea în anul 1974 a 
unor economii de 471 tone com
bustibil convențional și 410 MWh 
la curent. In condițiile noastre 
realizarea cantităților planificate 
nu este imposibilă. Lansînd iniția
tiva amintită noi, tinerii, ne-am 
propus să aducem o contri
buție maximă la realizarea lor, 
să căutăm alte surse de economii 
pe lingă cele descoperite. In 
momentul de față inițiativa noas
tră este în faza de experiment

urmind ca pe baza rezultatelor 
primei luni să ne asumăm niște 
angajamente proprii, ale tineri
lor, la capitolul combustibil și 
energie.

Inițiativa a demarat printr-o 
largă acțiune de conștientizare 
a tinerilor din organizații.

— Ne-am pus întrebarea, in
terveni Lucia Micoți, membră a 
comitetului U.T.C., ce reprezintă 
pentru un tînăr muncitor sau 
ucenic cifrele 471 tone combus
tibil convențional și respectiv 
410 MWh ? Dimensiunile cifre
lor nu sînt clare tuturor. Atunci 
ne-am gîndit că ar fi bine să 
ooborîm în fabrică, la utilaje, la 
oameni. Am calculat împreună și 
am ajuns la concluzia că dacă

toate mașinile unelte ar funcțio
na în gol o oră pe zi pierderea 
este echivalentă cu energia ne
cesară funcționării în trei schim
buri a tuturor strungurilor din 
întreprindere timp de 22 de 
zile. Pentru un kilogram de șpan 
o mașină de rectificat consumă 
de 25 de ori mai mult curent de
cît un strung; prin curățirea 
feamurilor de exemplu se îm- 

unătățește randamentul ilumi
natului natural cu 20—40 la 
sută.

Programul inițiativei eviden
țiază aspectele pe care tinerii 
trebuie să te urmărească în tim
pul producției. Chiar dacă une
le dintre ele sînt aparent nesem
nificative raportate in timp la

nivelul întreprinderii rezultatele 
ce se pot obține sint demne de 
luat în considerare. Repartiza
rea judicioasă a operațiilor pe 
tipuri de mașini adecvate, con
trolul și întreținerea mașinilor in 
timpul exploatării, programarea 
reviziei utilajelor în timpul vîr- 
furilor de seară, intensificarea 
proceselor tehnologice, curățirea 
birourilor și halelor în care nu 
se lucrează în trei schimburi in 
orele care permit iluminatul na
tural sau dimineața înainte de 
ora șase cînd -ețeaua nu este 
așa de solicitată ca in alte ore 
ale zilei sint citeva dintre mă
surile de a căror materializare 
răspund tinerii.

Concursuri de economii în
tre organizații, rubricile gazetei 
de perete cu titlul inițiativei, e- 
misiunile stației de amplificare, 
agitația vizuală, orele de „cal
cul" concură la viabilitatea ini
țiativei. Împreună cu adunările 
generale și discuțiile de la om la 
om conduc la dezvoltarea spiri
tului gospodăresc al tinerilor, la 
responsabilitate pentru bunurile 
țării, bunurile lor.

MIRCEA BORDA

Comitetul județean Dolj al 
U.T.C. a conceput un program 
bogat de activități pentru tine
rii satelor, eșalonat pe toată du
rata iernii. Din agenda înfăptui
rilor, rezultat al participării ti
nerilor satelor, reținem :

• SCHIMBURI DE EXPE
RIENȚA CU PARTICIPAREA 
TINERILOR ZOOTEHNIȘTI ȘI 
VITICULTORI. Pentru perioada 
iernii acesteia sînt' propuse 30. 
pînă acum s-au organizat doar 
două : schimbul de experiență 
cu participarea tinerilor zooteh- 
niști din unitățile agricole 
componente ale Consiliului in- 
tercooperatist Segarcea și cel al 
viticultorilor din bazinul Coțo- 
fenii din Față — Filiași. Au 
participat 50 de tineri zooteh- 
niști și cam de două ori mai 
mulți viticultori ; in centrul 
dezbaterii aflîndu-se — și in
tr-un caz și în celălalt — am
plificarea, în 1974, a întrecerii : 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“. Inginerul zootehnist 
Ion Gheorghiță, șeful fermei Ce- 
răt, îngrijitorii Constantin Dia- 
conu și Florea Dăgăliță de la 
Valea Stanciului, precum, și pa
tru îngrijitori de la C.A.P. „16 
Februarie“ Segarcea au pledat 
pentru valoarea practică a ini
țiativei lor : activitatea în echi
pă a ingrijitorilor dintr-un grajd, 
alcătuirea loturilor de animale 
în funcție de producție și furaja
rea diferențiată etc., ca argu
mente fiind aduse producțiile 
medii de peste 3 000 litri lapte 
obținute anul acesta. Iar efec
tul practic al acestui schimb de 
experiență constă în angaja
mentul solemn al zootehniștilor 
participanți de a obține, în anul 
Congresului al Xl-lea al 
partidului și al celei de a 39-a 
aniversări a eliberării, producții 
medii care să aibă limită mini
mă nivelul raportat de fruntași 
(se vor valorifica, astfel, supli
mentar cinci vagoane de lapte 
și două de carne — n.a.) și an
gajarea, ca îngrijitori, a două
zeci și opt de uteciști.

• FETELE SE CALIFICA ÎN 
MESERIA DE MOTOPOMPIST. 
La Dăbuleni, Bechetu și Gali- 
cea Mare, acolo unde anul acesta 
suprafețe întinse de teren ame
najate pentru irigații n-au pro
dus pe măsură din cauza lipsei 
de motopompiști, comitetele co
munale ale U.T.C. și-au propus 
recrutarea fetelor — cea mai 
stabilă forță de muncă a satelor 
— și calificarea lor în această 
meserie. Discuțiile din adună
rile generale au avut ca efect 
recrutarea a 21 de fete — la 
Calicea Mare, 36 la Dăbuleni și 
19 la Bechetu pentru cursurile 
de calificare. In ianuarie vor 
începe școlarizarea . forma de 
învătămînt incluzînd. totodată, 
deprinderea conducerii tractoru
lui și folosirea mașinilor agri
cole.
• 122 DE TINERI COOPERA

TORI SE CALIFICA ÎN MESE
RIA DE TRACTORIST. Ei se 
pregătesc in centrele de la Fi
liași. Cîrcea și Segarcea. Dar 
numărul celor ce vor deprinde 
meseria de mecanizator în a- 
ceastă iarnă e mult mai mare, 
deoarece în raza fiecărui S.M.A. 
vor fi organizate cercuri ce vor 
cuprinde în medie. 50—100 de ti-, 
neri cooperatori și aproape pe 
toți elevii claselor terminale ale 
școlilor generale. Comitetele 
comunale ale U.T.C. și conduce
rile secțiilor de mecanizare au 
întocmit graficele de desfășura
re a acestei forme de pregătire 
profesională a tinerilor de la 
sate.

• 23 DE AGROCLUBURI OR
GANIZATE PENTRU APROAPE 
O MIE DE TINERI SPECIA
LIȘTI. Șapte dintre ele — cele 
de la Poiana Mare. Bîrca. Se- 
garoea, Robănești. Valea Stan
ciului, Bechetu și Dăbuleni — 
s-au constituit deja. In compo
nența acestor importante mij
loace de răsoîndire a noutăților 
științifice, de intensificare a 
muncii de propagandă agricolă 
în rîndul tinerilor de la sate — 
fapt inedit — au fost cooptați 
nu numai specialiști și tehni
cieni, dar și cadre didactice, ti
neri cooperatori și mecanizatori 
fruntași, membri ai comitetelor 
U.T.C. în felul acesta. încă din 
această iarnă, aproape o mie de 
specialiști și încă pe atîția ti
neri fruntași in producție vor 
pune bazele a 23 de centre de 
cercetare și experimentare în 
cele mai importante zone agri- 
oole ale județului.

• A DOUA LECȚIE LA IN- 
VAȚAMlNTUL POLITIC U.T.C. 
La S.M.A. Bîrca, lectorul Ion 
Șarpe a supus dezbaterii celor 
45 de uteciști. tema : „Valoarea 
gramului, a minutului, a leului", 
prin grafice, dispozitive și com
parații inspirate de realizările 
participanților. reliefîndu-se că 
economisirea unui gram la fie
care litru de motorină consumat, 
intr-un an se soldează cu redu

cerea consumurilor cu peste trei 
vagoane de carburanți ; evitarea 
stagnărilor de un minut la fie
care oră din program, intr-un 
an permite însumarea timpului 
efectiv de lucru pentru un me
canizator ; reducerea cu un leu 
a cheltuielilor la o mie de lei 
venituri, intr-un an înseamnă 
un beneficiu de peste un sfert 
de milion de lei. Atrași în discu
ții concrete, exemplificate cu 
realități din unitatea lor de pro
ducție, tinerii mecanizatori au 
susținut in discuțiile lor nu
meroase propuneri care vizează 
reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, prin curmarea ri
sipei de orice fel și continua 
autoperfecționare profesională.

Un loc important in activita
tea organizațiilor U.T.C. de la 
sate îl ocupă dezbaterile pe 
teme de etică și echitate, de in
tegrare profesională a tuturor 
tinerilor. Sînt organizate întil- 
niri cu activiști de partid și de 
stat ; serile de dans sînt dedica
te fruntașilor în muncă, iar pen
tru lunile ianuarie și februarie 
sînt programate întilniri ale ulti
melor serii de specialiști re
partizați în satele Doljului, 
consfătuiri ale tinerilor după 
profilul activității depuse : zoo
tehnie, mecanizare, irigații, le
gumicultura, viticultură, pomi
cultură și sericicultură.

GHEORGHE FECIORU

„Fiecare tînăr 
îngrijitor - un bun 
cunoscător

a! meseriei“
Inițiativa tinerilor de la

I.S.C.I.P. Beregsâu-Timiș 
are o eficiență de ordinul 

zecilor de mii
Inițiativa a fost luată la înce

putul primului trimestru din 
1973. La închiderea bilanțului, 
căci, potrivit opiniei secretaru
lui comitetului de partid, tova
rășul Teodor Dina, avem de a 
face cu un autentic bilanț reali
zat după toate rigorile contabile, 
ne permitem să cităm din enun
țul ei : „Fiecare tînăr îngrijitor 
— Un bun cunoscător al mese
riei“ se vrea un răspuns inițiati
vei C.C. al U.T.C. „Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“. E- 
vident, itinerariul ei străbate 
toate punctele cheie indispensa
bile unei producții ce vizează 
rezultate remarcabile : de la per
fecționarea calificării la disci
plina muncii, de la asigurarea u- 
nui climat de întrecere angajant 
la rezolvarea unor probleme de 
ordin social, toate laolaltă în 
stare să contureze o puternică 
personalitate colectivă. Iar uni
tățile de măsură cu care s-a ope
rat în evidențele inițiativei osci
lează în jurul cîtorva grame. ,,în 
stabilirea realistă a cifrelor de e- 
ficiență, ne spune secretarul co
mitetului U.T.C., Ion Drilea, cu 
sprijinul direct al conducerii în
treprinderii, am format un co
lectiv de specialiști care, pornind 
de la posibilitățile noastre, ale 
organizației, de a influența pro
cesul de producție, a stabilit an
gajamentul principal la o depă
șire zilnică a sarcinilor de plan 
cu 10—12 grame la greutate pe 
cap de animal furajat. Rezulta
tele sînt următoarele : la tineret 
sporul zilnic pe întreprindere 
a fost de 325 gr în loc de 
300, la scrofițe de prăsilă de 405 
gr în loc de 400 iar la porci 
grași 530 gr în loc de 515 gr“.

Cu Maria Dumitrache, Maria 
Varga, Tatarciuc Ion am făcut 
cunoștință încă de la intrarea pe 
poarta întreprinderii prin inter
mediul fotografiilor aflate la pa
noul de onoare. Ulterior am aflat 
de rivalitatea lor, determinată de 
întrecerea inițiată între fermele 
întreprinderii. Stăm de vorbă cu 
Maria Dumitrache de la ferma I. 
Știam că în cursul anului a pre
dat 3 loturi de purcei însumînd 
2370 cu o greutate totală de 
56 800 kg economisind, în ace
lași timp, II 400 kg furaje, canti
tate cu care se pot obține, supli
mentar, 4250 kg carne.

Virginia Gabără este cîștigătoa- 
rea întrecerii din sectorul mater
nitate. Prin felul în care și-a în
deplinit îndatoririle, indicele de 
mortalitate la purceii sugari la 
lotul aflat sub îngrijirea ei a 
coborît pînă la 8 la sută față de

12 la sută, limită admisă. Nu 
este de prin partea locului. Cînd 
s-a angajat la întreprindere, gin- 
durile ei erau de „sezon". Ni se 
destăinuie că multe zile la rînd 
a obsedat-o faptul că ea nu e 
altceva decît o crescătoare de 
porci în timp ce altele, de vîrsta 
ei, lucrează în cu totul alte con
diții. încetul cu încetul a înce
put să se obișnuiască. A venit 
inițiativa în care, în paranteză 
rie spus, n-a prea avut cine știe 
ce încredere. Au urmat cursurile 
cu obligația de a citi, de a con
specta cu socotelile făcute pe 
tabla. Apoi s-a înscris în brigada 
de agitație, a urmat schimburile 
de experiență, serile distractive... 
Acum, ca și în prima ei zi de 
lucru în întreprindere, dealtfel 
Virginia Gabără poartă același 
halat imaculat dar gîndurile îi 
sînt altele. Vrea multe de acum 
înainte și toate aceste dorințe și 
le vede împlinite printre colegii 
deveniți încetul cu încetul bunii 
ei prieteni.

Inginerul Florentin Cîrpanu, 
directorul întreprinderii s-a lăsat 
foarte greu prins. Nu pentru că 
ne-ar fi ocolit, ci fiindcă trebu
rile îl minau mereu în altă 
parte. S-a oferit să ne spună cî
teva cuvinte abia seara tîrziu.

— Știți de ce tinerii ocolesc 
agricultura ? Fiindcă ea continuă 
să fie judecată după canoane 
tradiționale. Este greu să schimbi 
această mentalitate. Iată de ce 
atunci cînd a venit la mine se
cretarul U.T.C. și mi-a cerut 
sprijinul pentru organizarea ini
țiativei „Fiecare tînăr îngrijitor 
— ,“n. bun cunoscător al mese
riei i-am chemat la mine pe 
toți factorii de răspundere și am 
stabilit ce avem de făcut. îna
inte de toate, in stabilirea obiec
tivelor ne-am orientat în așa fel 
î“cît_ rezultatele concrete să 
poată reflecta complexele pro
bleme ce țin de educația privită 
prin prisma actualelor cerințe 
ale economiei naționale. Nevoia 
creșterii cunoștințelor de ordin 
profesional am integrat-o în 
contextul necesarului de cunoș
tințe politice, în așa fel îneît fie
care să se simtă responsabil de 
tot ceea ce face. Inițiativa ne-a 
slujit foarte mult din acest punct 
de vedere. Și nu numai fiindcă 
a contribuit la înregistrarea de
pășirilor ci și pentru că a con
solidat un colectiv cu care sar
cinile de producție sporite în 
1974 primesc o garanție în piu» 
că vor fi îndeplinite.

ION DANCEA
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DIALOG
CU TINERII

Esenta politică
• •

a conștiinței socialiste
VASILE C. CONDU- 

RACHI — tehnician din 
Arad : C’um se explică 
faptul că se vorbește de o 
esență politică a conștiin
ței sociale în socialism, 
din moment ce există mai 
multe forme distincte ale 
acesteia ? înseamnă, oare 
acest lucru, că in raport 
cu factorul politic, cele
lalte forme ale conștiinței 
sociale socialiste iși pierd 
specificul ?

Fără îndoială că. afirmîndu-se 
iJeea esenței politice a conști
inței sociale în socialism, nu se 
are, in vedere negarea specificu
lui ' fiecăreia dintre aceste for
me in parte Aici este vorba 
doar despre natura raporturilor 
elementului politic cu celelalte 
forme ale conștiinței, pe de o 
parte; iar pe de alta, de rapor
turile conștiinței în ansamblu 
cu realitatea practică, materială 
a vieții societății. De aceea, 
cind se vorbește despre esența 
politică a conștiinței, termenul 
de esență are intrucîtva un sens 
deosebit decit cel obișnuit. E- 
senta politică a conștiinței so
cialiste presupune numai recu
noașterea statutului factorului 
politic ca element catalizator. — 
factor constitutiv și formativ 
ta nivelul întregii conștiințe.

De Unde rezultă statutul a- 
parte al politicului 1 In acest 
context trebuie remarcate ci- 
teva note definitorii ale politi
cului -ca formă de conștiință 
socială. în primul rind, dintre 
toate celelalte manifestări ale 
conștiinței sociale, morală, artă,

cultură etc., politicul se dove
dește a fi cel mai apropiat de 
existența materială a societății, 
și. in consecință, reflectă ce! 
mai direct viața materială a 
oamenilor. Din aceste motive, 
forma politică a conștiinței so
cialiste are. in raport cu cele
lalte ‘ 
ritm 
activ 
care 
tutui 
liricului in ansamblul conștiin
ței socialiste este dat și de 
faptul socializării crescînde a 
adoptării și exercitării deciziilor, 
in sistemul democrației noastre 
ceea ce impune participarea, in 
primul rind politică, a oameni
lor la viața socială.

Ce consecințe are această po
ziție a politicului in activitatea 
socială și în raport de celelalte 
forme ale conștiinței sociale ?

po- 
în- 
tu-

sintetizînd lucrurile, esența 
litică a conștiinței socialiste 
seamnă că politicul conferă 
turor celorlalte forme, într-o 
măsură mai directă sau mai in
directă, sensurile lor 
mentale de afirmare și dezvol
tare. conținutul de idei pe care 
îl promovează fiecare în func
ție de specificul ei.

Ținînd seama de toate aceste 
caracteristici. evident, nu se 
poate vorbi despre dispariția 
specificului formelor de conști
ință, ci numai de faptul că,-ra
portate Ia politic, ele capătă 
noi valențe care sint in favoa
rea conservării și dezvoltării 
lor în direcția fundamentală a 
mișcării 
Influența 
lorlalte 
socialiste 
aceea că _ ___
capacitate mai mare de reflec- 

Fiind cel mai apropiat de exis- tare și de determinare a existen- 
tența materială a societății, po
liticul mediază raporturile ce
lorlalte forme de conștiință so
cială cu existența materială. A- 
ceasta pe de o parte. Pe de altă 
parte, el le imprimă acestora 
ritmul său de dezvoltare care, 
după cum spuneam, este mai 
ranid. mai intens, de asemenea, 
întrucît reflectă cel mai direct 
natura structurii economico-so- 
ciale a societății socialiste, ele
mentul politic exprimă în cel 
mai înalt grad trăsăturile fun
damentale ale acesteia. în re
lațiile politicului cu celelalte 
forme ale conștiinței sociale a- 
ceste trăsături se transferă șî 
acestora din urmă. în sfirșit,

forme ale acesteia, un 
mai dinamic, un rol mai 
în societate. Un factor 
contribuie decisiv la sta- 
prioritar care revine po-

funda-

sociale in ansamblu, 
politicului asupra ce- 

forme ale conștiinței 
se evidențiază și prin 
le asigură acestora o

ței materiale, forța de a răs
punde mai adecvat la imperati
vele construcției noii societăți, 
în sfîrșit, la cerința modelării 
unui om de tip nou. Ceea ce 
oonstituie, în fapt, direcția u- 
nică de manifestare a tuturor 
formelor de conștiință socia
listă, specificul lor general, in
diferent de notele particulare 
ale uneia sau alteia care se 
păstrează ca atare. în această 
perspectivă esența politică a 
conștiinței socialiste nu este alt
ceva decit trăsătura definitorie 
a insăși conștiinței socialiste în 
ansamblu.

TRAIAN GÎNJU

■ «

Casa de cultură a sindicatelor din Oradea. Una dintre sălile 
cele mai frecventate este aceea a bibliotecii

Foto: ȘT. WEISS

CINCI TINERI BINE INTENȚIONAȚI ȘI UN PUNCT DE VEDERE VULNERABIL

AUTONOMIA MORALA A TIMPULUI LIBER

DIRECTORI DE TEATRU
LA ANCHETA „SClNTEII

1. CARE SINT OBIECTIVELE 
TEATRULUI DV. ÎN ACTUALA
STAGIUNE PRIVIND EDUCAREA 
POLITICĂ, ETICĂ Șl ARTISTICĂ 
A PUBLICULUI TÎNĂR ?

2. CE INIȚIATIVE NOI AVEȚI 
ÎN RELAȚIA DIRECTĂ 
CU TINERII SPECTATORI ?

MIRCEA 
PETRE SUCIU, 

directorul Teatr-iui „Ion
Creangă“

de-

RĂSPUND
TINERETULUI

Mi se sugerase destul de clar 
că cei cinci tineri de la între
prinderea de stofe din Sighișoara 
„sint oameni de nădejde“. Asta 
voia să însemne că atît fetele — 
Marcela Mehes, Elena Prodea și 
Maria Suceaghi, cit și băieții — 
Horst Stieck și Vasile Popa își 
îndeplinesc fără abateri îndato
ririle profesionale, sint remarcați 
pentru activitatea obștească pe 
care o desfășoară în cadrul or
ganizației de tineret, se preocu
pă ’ de lărgirea orizontului lor 
tehnic și de cultură generală. Am 
dedus, de aceea, că pentru a 
face față la toate ei își impun 
raționalizări stricte ale timpului 
liber în conformitate cu o con
cepție clară despre virtuțile și 
pretențiile acestuia așa incit cre
deam că testul fulger pe o ase
menea temă avea să decurgă 
foarte simplu. A fost mai puțin 
ușor decit îmi închipuisem la în
ceput.

— Ce înțeleg eu prin timp 
liber, medita cu voce tare V.P. 
ea să aiungă în cele din urmă 
la „posibilitatea de a-mi satis
face dorințele, deci o durată 
care presupune să fiu singur“. 
Dar numaidecît îndoindu-se de 
autenticitatea propriei judecăți 
o negă : ba nu, pot fi și cu alții! 
Și stăruind asupra cuvintelor o 
luă de ia capăt: „Este timpul 
care mă ajută să-mi completez 
cunoștințele pentru a mă forma 
ca om“. însă nici această func
ție unilaterală nu-1 mulțumi, ast
fel eă, după citeva minute alese 
o alta pornind de la noțiunea de 
efort. Deci timpul liber avea să 
devină „un interval care exclude 
constrîngerea efortului transfor- 
mînd, vasăzică, efortul din tim
pul muncii în căutarea, unor mo
dalități de destindere".
’ Pe scurt, timpul de muncă era 
înțeles ca o fază a datoriei ri-

guros controlate, a încordării fi
zice și nervoase, a efortului, 
responsabilităților 
precise exprimate în cifre de 
plan, în parametrii normărilot 
științifice, în angajamente pen
tru care urmează, absolut sigur, 
termenul unui bilanț. Timpul li- 
bei, era, în schimb, intervalul 
fără scadență al afirmării inte
lectuale, mai mult chiar decit al 
destinderii banale. In cuprinsul 
acestui imperiu al libertății cons- 
trîngerile ordinii exacte treceau 
pleeîndu-și cu modestie fruntea, 
suverane fiind inspirațiile, gustu
rile, dorințele momentului, sin
gurele care merită să fie ascul
tate de vreme ce sint gata să se 
și lase iute înlocuite înțr-un joc 
senin de abandonuri și inconsec
vențe fără consecințele păgubi
toare ale unor sancțiuni stabilite 
de alții, din afară. Aceasta pen
tru că „felul în care îmi petrec 
timpul liber rămine în exclusi
vitate la aprecierea mea, este 
dreptul meu inalienabil să-mi 
împart și să-mi consum timpul 
liber cum doresc“ (V.P.), „tim
pul liber îmi aparține, chiar dacă 
în privința aceasta pot accepta 
cîte o sugestie din partea secre
tarei de partid, altfel, în timpul 
acesta fac ceea ce consider eu 
că e bine, îmi place, mă intere
sează, îmi folosește la ceva, mă 
distrează“ (M, S-), „pentru tim
pul liber accept dreptul de con
trol al părinților mei, însă, în 
principiu, cred că pot să fac ce 
vreau, doar fiecare face așa

a
productive

vreau, doar fiecare face 
ceva“ (M.M.).

Asemenea pledoarii pentru 
tonomia absolută a timpului 
ber abstras normelor care 
vemează faptele timpului de 
muncă mai auzisem și cu alte 
prilejuri. In cazul de fată, a- 
veam a face cu un exemplu ti
pic de contaminare, cei cinci ti-

au- 
li- 

gu-

nari reluînd, asemeni multor ex
ponent bine intenționați ai ne
voii caracteristice virstei de a 
acționa independent, un punct 
de vedere numai in abstracto 
fără cusur. La o examinare mai 
atentă soliditatea sa inextricabilă 
dispare. Iată : o dată ce acceptăm 
ideea insubordonării timpului li
ber la criterii comune celor din 
timpul de muncă, precum și 
ideea transformării sale intr-un 
domeniu cu desăvîrșire privat 
unde tronează disponibilități 
temperamentale scăpate de sub 
orice contiol, înseamnă că des
chidem larg poarta peste pragul 
căreia va păși țîfnos și făcîn- 
du-ne' în batjocură cu tifla ter
tipul menit să scuze în ochii lu
mii excese mai mult sau mai pu
țin vinovate. Scandalagii de tot 
soiul și apărători de ocazie ai 
acestora scormonesc sălașul cald 
și, în visurile lor, protector aJ 
formulei : „ce vrei, nene, sint în 
timpul meu liber", sau, „lasă-i, 
frate, iși mai fac și ei nițel de 
cap, că sint în timpul lor liber". 

Ce trăsături definitorii ale o- 
mului pune, la urma urmei, . în 
evidență timpul pentru muncă ? 
„Indemînarea și priceperea", a 
fost de părere, la început, unul 
din cei cinci tineri sighișoreni, iar 
altceva a continuat: „concen
trarea, atenția“. Puțin cîte puțin 
au ajuns, însă, la concluzia că 
„nimic nv e posibil fără simțul 
responsabilitățir față de faptele 
tale, fără conștiinciozitate și co
rectitudine, fără îndemnul lăun
tric de a respecta ordinea și dis
ciplina". Dar în egală măsură e 
nevoie „să înveți de la cei care 
știu mai multe, să le asculți cu 
respect sfaturile“. Apoi „trebuie 
să simți în permanență imboldul 
ambiției de a deveni multilate
ral, de a persevera pe drumul

cel bun, trebuie să-ți pui în mod 
conștient la încercare voința in
cit strădania de căpătîi să-ți fie 
de a învinge greutățile" și, ne
greșit, să ai în totul „o compor
tare modestă, cumpătată, civili
zată, demnă“.

Savuram, îji tăcere, încurcă
tura care se ivise. Departe de a 
lăsa să apese incertitudinea 
vreunei subtilități speculative 
asupra concepției lor, potrivit 
căreia timpul de muncă, deci a- 
cela socialmente util și timpul li
ber sînt unități nu numai discon
tinui ci și separate, diferite, opu
se, fără punți de legătură, cei cinci 
tineri îmi răspunseseră cu un 
„NU“ răspicat la întrebarea 
„există trăsturi comune pe care 
le-ați putea descoperi timpului 
pentru muncă și timpului liber?" 
Iar acum numiseră o seamă de 
trăsături 
conform propriei lor opinii, 
omul să 
bine cu cit acceptă să le ofere 
un spațiu de mișcare mai larg 
în conștiința sa. Dar comporta
rea „modestă, cumpătată, civili
zată, demnă", „corectitudinea“, 
„simțul responsabilității față de 
faptele tale" și toate celelalte 
sînt virtuți numai ale exerci
țiului profesional, cînd intere
sele economice sancționează cu 
tot mai puțină îngăduință aba
terile, suspendarea reacției nete 
de prescriere din timpul remu
nerat dîndu-le, în schimb, te
meiul să dispaiă sau să se lase 
substituite ? Pe cit de absurd ai 
fi să reduci funcțiile timpului, 
din rîvna descoperirii unui echi
libru, la una singură, pe atît de 
primejdioasă se arată nesocotin
ța față de imperativul reversi
bilității calităților morale indi
ferent de segmentul temporal la 
care ne-am referi în cadrul ar
moniei întregului. Normele sta-

morale care făceau, 
ca 

muncească cu atît mai

tutului moral nu au un carac
ter fluctuant. Ele sint insepara
bile oricărui loc și oricăror mo
mente care presupun prezența 
oamenilor. Vulnerabilitatea punc
tului de vedere în discuție nu se 
curmă odată cu constatarea că 
marea majoritate a celor care 
sint de acord cu ceea ce am nu
mit „autonomie absolută a tim
pului liber" înțeleg, în același 
timp, să nu abuzeze de ea pen
tru a încălca legile morale, re
glementările dintre interesele in
dividuale și cela ale comunității. 
Starea sa de confuzie continuă 
să se mențină din simplul motiv 
că ne conduce la următorul ra
ționament : de vreme ce toată 
lumea are aceleași drepturi de
mocratice, iar ție nu-ți sînt pe 
plac imixtiunile asupra criteriiloi 
după care îți chivernisești tim
pul liber, de ce i-ar conveni asta 
altcuiva ? Și așa oare să ajungă 
legitimă, în pofida bunelor 
noastre intenții, toleranța, rezer-' 
va, cu alte cuvinte atitudinea 
non combat, convenabilă inco
rectitudinii din timpul liber ? 
Pentru că dacă, dimpotrivă, a- 
jungem la concluzia că timpul 
liber nu poate să fie cind o țară 
a nimănui, cînd patria arbitra- 
riului, legăturile morale trebuind 
să-i păstreze, desigur, un spirit, 
atunci am apela, probabil, cu mai 
multă consecvență la atributele 
care îndeamnă pretutindeni colec
tivele comuniste de muncă să se 
constituie în curente de opinie 
capabile să intervină energic și 
eficient pentru a preveni, a face 
educație, a menține în limitele 
autorității lor un climat de 
chitate, 
nu, de 
tură.

1. Concretizarea ideii de teatru 
pentru copii, constituirea și con
solidarea unei asemenea institu
ții artistice presupune o litera
tură dramatică pentru copii, 
o dramaturgie originală nece
sară spectacolului ce se adresea
ză copiilor noștri. Or, noi nu
mărăm pe degetele unei singure 
miini piesele de teatru pentru 
copii, notabile, apărute In ulti
mii ani. Majoritatea textelor 
aduc personaje schematice care 
vorbesc o limbă puerilă, situații 
false. Pentru a nu fi nevoiți să 
continuăm activitatea noastră 
cu basme și dramatizări de tot 
felul trebuie să contribuim mult 
mai mult la stimularea creației 
dramaturgice de acest gen. Sint 
in măsură să anunț un prim 
rezultat al preocupărilor noas
tre in această direcție, lansarea 
concursului de creație intitulat 
„Cea mai bună piesă de teatru 
pentru copii“, organizat de Con
siliul Național al organizației’ 
pionierilor, Editura Ion Crean-, 
gă și Teatrul „Ion Creangă“,; 
concurs ce se va încheia la 1 
iunie 1974. Juriul va acorda pri
oritate pieselor care reflectă 
viața copiilor din țara noastră, 
activitatea de pionieri, pregă
tirea celor mai tineri cetățeni 
pentru a deveni constructorii so
cietății românești de mîine. Spe
răm că acest concurs dotat cu 
premii excepționale să stirneas- 
că interesul scriitorilor.

Centrul de greutate al reper
toriului de stagiune îl vor con
stitui noile piese originale co
mandate de teatru : „Moștenito
rii" de Ion-D. Șerban, „Căută
torii de comori“ de Viniciu Ga- 
fița, „Bună dimineața, diminea
ță 1“ de Iuliu Rațiu. Lucrarea 
lui Ion D. Șerban reliefează, 
printr-un fapt autentic, spiritul 
creator al copiilor, simțul lor de 
răspundere : apariția în citeva 
localități din țară a unor mini
cooperative de producție în care 
membrii cooperatori, de la „pre
ședinte“ pină la ultimul „coope
rator“ sint școlari. Viniciu Ga» 
fița istorisește in piesa lui 0 in- 
tîmplare inspirată de acțiunea 
pionierească denumită „căutăto
rii de comori“, iar Iuliu Rațiu 
va aborda în „Bună dimineață, 
dimineață !“, noi aspecte ale. ac
tivității școlarilor și pionierilor. 
Să nu uităm că Ia 29 aprilie 
1974 se aniversează 25 de ani

de la înființarea primelor 
tașamente de pionieri din Româ
nia, or, Teatrului „Ion Creangă“ 
îi revine onoarea de a marca a- 
cest eveniment. Reprezentația 
inaugurală a actualei stagiuni 
a fost evocarea dramatică „Iancu 
Jianu“ de Al. Mitru și _‘ 
Tita. Continuăm cu „Omul 
vizibil............................
rea luj Ion 
Copperfield" 
Dickens.

2. Sperăm 
trală actuală _ _ r_____
tatea realizării unui dialog mai 
fructuos cu publicul căruia îi 
consacrăm activitatea noastră. 
Spectacole în școli, uzine, pe 
scenele caselor de cultură din 
cartiere, reactivarea Clubu
lui A.B.C, Teatru, spectaco- 
lele-lecții de cultură teatrală 
pentru elevi, pe care le vom re
aliza în matinee duminicale cu 
prezentarea scriitorului Al. Mi
tru. Primul va marca ciclul an
tic prin opera lui Eschil, exem
plificată prin prezentarea sceni
că a unor fragmente din Pro- 
meteu și Orestia.

Știm că spectatorii cei mai 
mici așteaptă spectacole care să 
le deschidă curiozitatea, să-i ini
țieze in lumea culorilor și a 
sunetelor, a primelor convenții 
artistice prin imagini cit mai 
sugestive, de genul celei create 
de Olimpia Arghir în spectaco
lul muzical „Scufița, cu trei iezi“.. 
Știm că publicul tinăr care a de
pășit vîrsta de 12 ani este in
teresat de Iancu Jianu, de Da- 
vid Copperfield și Omul invizi
bil, dar și de cavalerii spațiului 
cosmic ; pe măsură ce vom ob
ține asemenea lucrări, spectaco
lele noastre vor spori actualita
tea mesajelor elaborate de noi 
pentru publicul tinăr.

Aurel 
_ _____ iu

de Wells în dramatiza- 
Hobana și „David 

după Charles

că stagiunea tea- 
ne va da posibili-

EMIL RIMAN, 
directorul Teatrului 

„Bulandra“

1. Ținind seama de ponderea 
tot mai mare pe care o deține 
tineretul în componența publi
cului nostru, cit și de sarcinile 
educative ce ne revin „în func
ție de această pondere accen
tuată, preocupările noastre se 
orientează tot mai mult spre 
satisfacerea intereselor tinerei 
generații, spre formarea sa ci
vică, etică, estetică. De altfel, 
multe piese din repertoriul per
manent al teatrului nostru, in
teresează publicul tinăr, chiar 
dacă nu a,u fost scrise exclu-

siv pentru tineret : „D-ale car
navalului“ și „O scrisoare pier
dută“ de I. L. Ganagiale, 
„A douăsprezecea noapte“ 
W. Shakespeare, „Puterea 
adevărul“ de Titus Popovici, 
stagiunea trecută, „Casa 
mode" de Theodor Mănescu 
„între noi doi n-a fost 
tăcere“ de Lia Crișan, în 
giunea prezentă.

Teatrul „Bulandra“ și-a 
pus ca in fiecare stagiune 
aducă pe scenă cel puțin o 
să care să se adreseze 
tineretului. Așa a fost 
„Valentin și Valentina“ 
hail Roșcin in stagiunea trecu
tă, așa este „Noile suferințe 
ale tinărului „W“ de Ulrich 
Pienzdorf, în stagiunea actua
lă.

2. Dar relațiile Teatrului „Bu
landra“ cu tinerii spectatori nu 
se rezumă numai la orientarea 
repertoriului ci și la o serie de 
alte activități menite să atra
gă publicul tinăr spre teatru. 
Menționăm citeva din acțiunile 
speciale întreprinse de teatrul 
nostru și oferite tinerilor spec
tatori, precum și citeva proiec
te pe care urmează să le rea
lizăm in cursul acestei stagiuni, 
în stagiunea trecută au avut 
loc pe scena teatrului nostru 
120 de spectacole în matineu 
care au fost vizionate de circa 
50 000 de elevi, cu piesele 
„D-ale carnavalului“, „O scri
soare pierdută", „Luceafărul", 
„Leonce și Lena" și „Valent'r 
și Valentina". Tot în stagiul 
trecută s-au organizat în te, 
trul nostru o serie de recitalul 
poetice cum a fost de exemplu 
„Festivalul omagial de poezie și 
proză“, închinat celei de a 25-a 
aniversări a Republicii. în ca- / 
drui săptăminiî Teatrului „Bu-ie 
landră“ au avut loc spectaco1 
cu discuții la care au pârtiei» 
pat studenții și cadrele didac
tice de la Universitatea Bucu
rești și de la Academia milita
ră. Spectacolele de muzică și 
poezie contemporană s-au bucu
rat de o largă adeziune a publi
cului tinăr, prezent aproape în 
exclusivitate Ia aceste reprezen
tații pregătite special pentru 
el de tinerii noștri artiști.

în stagiunea actuală, relațiile 
noastre cu spectatorii tinerei 
generații vor marca o intensifi
care. Avem deci în repertoriu 
două piese care se adresează 
direct publicului : „Valentin și 
Valentina“ și „Noile suferințe 
ale tinărului „W“. Vom conti
nua să oferim spectatorilor 
cele două piese ale lui I. L. 
Caragiale, care se joacă pe 
scena teatrului nostru, pre
cum și alte spectacole care, 
așa cum am mai spus, prezin
tă un mare interes pentru ti
nerele generații. Contribuția 
unor tineri regizori, pe care 
i-am invitat la realizarea unor 
spectacole, este chezășia unor 
realizări artistice, corespunză
toare exigențelor tinerilor spec
tatori. Există în intenția tea
trului prezentarea unui spec
tacol de jioezie realizat de ti
neri actori ai teatrului nostru, 
precum, și mai multe spectacole 
cu piesa „Puterea și adevărul" 
urmate de discuții, manifestări 
organizate de Teatrul „Bulandra“ 
în colaborare cu Comitetul sec
torului 6 al U.T.C.
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Anchetă realizată de 
VIORICA TANASESCU
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de onestitate și de ce 
urbanism, adică de cul-

MIRCEA TACCIU

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30). Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15). Modern (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

JOE KIDD : Scala (orele 9: 11.15; 
13,45; 16,15; 18.45; 21.15). București 
(orele 8.45; 10.45. 12.45; 14.45; 16,45; 
19 ; 21). Favorit (orele 11.30 ; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 9.30: 11.30; 14.30: 17.30 ; 20.30), 
Capitol (orele 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20.30). Flamura (orele 9;
12,30; 16; 19,30).

1
România-film prezintă la cinematografele Patria și Capitol din Capitală j
O NOUA PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRUS

Film realizat în studiourile 
Centrului de Producție Ci
nematografică „București", 
cu concursul Ministerului de 

Interne.

După „Conspirația" și „De
part* de Tipperary", maio
rul ROMAN (llarion Cioba

nul J’0 n^u in acțiune

scenariul : TITUS POPOVIC! 
regia: MANOLE MARCUS 
imaginea : NICU STAN 
muzica t GEORGE GRIGO- 
RIU

decoruri ți costuma : VIRGIL 
MOISE

montajul : LUCIA ANTON 
sunetul : BUJOR SURU

cu : Mircea Albulescu, Ma
riana Mihuf, Maria Clara- 
Sebok, Victor Rebengiuc, 
Mircea Diaconu, Silviu Stfin- 
culescu, Octavian Cotescu, 
Lazar Vrabie, Marla Chira, 
Marieta Luca, Zephi AI?ec,
3l=3C3C3!=lE3C3tn
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FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINA Festival (orele 9; 11.15; 
13.36, 16; 18,30; 20,45).

VERONICA : Doina (orele 0.15; 
11,30; 14,15; 18.30; 19; 21)

HAIDUCII ----- ----------
9.15; -----
MISIUNEA SECRETA A 
RULUI COOK : Victoria 
11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30), Gri- 
vița (orele 8; 11,15; 13,30; 16; 18.15
20.30) . Aurora (orele 9; 11,15; *
15.45; 18: 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI 1 
cegi (orele 16, 18; 20).

INTlMPLĂRI CU COSA NOS» 
TRA ; Melodia (orele 9; 11.15, 13,30; 
16; 18.30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MULT ZGOMOT PENTRU
MIC : Unirea (orele 16: 18; 

BLOW-UP 1 Central (orele
11; 13,30: 16; 18.30; 21).

100 DE LEI 1 Ura (orele 
18; 20).

TORINO NEGRU > Voie» (orele 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15). Fla
căra (orele 9.15; 11,30; 13.45: 16; 
18,15; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ale 
LUI ROBINSON CRUSOE : Mun. 
ca (orele 1« ; » ; 20).

FATA DIN ISTANBUL : Buzești 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Ciulești (orele 15.30: 18;
20,15).

EVADAREA : Drumul sării (o* 
rele 15.30: 18; 90,15).

CU CĂRȚILE PE FATA : Lumi
nă (orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18 30; 
20.45)

CEA DIN URMA ZI : Vitan (ore
le 15.30; 17,48; 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII ! înfrățirea 
(ore|e 18.30: 18; 2045).

OMUL DE DINCOLO : Cosmos 
(orele 18; 20.18).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL l 
Cosmos (ara is.30).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELIț ; Dacia (orele 8.30; 11: 
13.30; 1«; 18,30; 21). Viitorul (orele 
15,30: 18: 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Cîln- 
gașl (erele 16: 18: 20).

ULTIMELE SASE MINUTE ; Co- 
troceni (orele 15,30: 13: 20.15), 
Popular (orele 15.30: 18; 2045).

VIFORNIȚA : Rahova (orele 
18.30: 18: 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Ferentari (orele 15,30: 18; 30.15).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE 1 Floreesca (orele 15.30; 
18 : 2645).

OMUL PIN LA MANCHA : Arta 
(orele 13,30: 18; 20.30).

LOVE STORY : Pacea (orele 
15.30: 18: 20.15).

COWBOV ; Moșilor (orele s; 
114»; 18.30; 1«: »15; 30.30)

ULTIMUL TREN DIN GUN 
H1LL : Progresul (orele 15,30. 18; 
28.18).

CU SUFLETUL LA GURA (ora
14.30) ; CĂRUȚA FANTOMĂ fora
16.30) ; CRIMINALUL (orele 18,45 ; 
20,48). rulează la Cinemateca (sala 
„Union“),

1S.3»;
__  : Timpuri Noi (orele 

11,30; 13.45; 16; 18,15: 20 30), ----- ■■------ ------V. MAIO-
(orele 9 ; 
— Gri

13.30;

Bu-

Nl-
20).

8.30 ;

1«!

de Ion Stavâr ; 10.00 Turist-club ; 
11,00 știință șl tehnică ; 11,10 Pro
fil pe portativ — Ion Vidu ; 11.30 
Opereta Reynaldo Hahn și Guido 
Mesanetz ; 12,00 Transmisiuni di
recte din țară : 12,10 Invitație tn 
fonotecă ; 12,35 Melodia zilei ; 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață 
17,00 știrile după-amiezii ; 17,05 1
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18.00 Șapte 
zile, șapte arte Muzică ; 18,10
Ascultătorii ne propun ; 18,55 Me
lodia zilei ; 19,00 Emisiune muri- 
cal-distractlvă ; 21.00 Radlo-super- 
top. Topul revistei „Flacăra" ; 
21,30 Caleidoscopul ritmurilor;
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport : 22.30 Melodia zi
lei ; 22.35 Vedete ale muzicii ușoa
re ; 23.15 Poetica. Ion Alexandru ; 
23,20 opera „Porgy și Bess“ de 
Gershwin (fragmente) ; 23,55—24,00 
Ultimele știri.
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PROGRAMUL III
9,00— Știri ; 9,05 — ..Incognito"

— program de varietăți muzicale :
9,55 — Melodia zilei : „Ce poale 
fi pe lume mai frumos" de Geor- 
ge Grigoriu ; 10.00 — Clubul in-, 
vitaților ; 11,00 — Profil pe por
tativ — Ed-mond Deda ; 11 30 -»
Tranzistor melodii .; 12 00 — Invi
tație In fonotecă ; 12.55 — Melo
dia zilei ; 13,00 — închiderea emi
siunii. de dimineață ; 17.00 — ști
rile după-amiezii ; 17,05 — Alo, 
Radio 1 — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 18.00 — Șapte 
zile, șapte arte : Dans ; 18,10 — 
Dublu recital : Stela Enache și 
Mino Reitano ; 18,55 — Melodia
zilei ; 19,00 — Romanțe și cintece 
de petrecere ; 19,30 — Știri ; 19.35
— Concert de grădină pentru ar
monică și orchestră de Henry 
Sauguet : 19,55 — Teatru scurt : 
..Motelul" de Leonida Teodorescu : 
21.00 — Radlo-super-too. Gala 
locurilor 1 : 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic : 2240 — Pa
noramic soortiv ; 22 30 — Melodia 
zilei ; 32,35 — Vedete ale muzicii 
ușoare ; 2345 — Poetica ; 23,20 — 
Jazz-poriret ; 23,55—24,00 — Ulti
mele știri

Oii
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».o» știri ; ».o» i.incognito" — 
program da varletătt muzloale ; 
9.55 Melodia zilei. Delta cinti"
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9.00 — De la Alfa la Omega ;
9.30 -» Film serial : PISTRUIA
TUL : 10,05 — Un virtuos al ins
trumentelor populare : Luca No
vac ; 18.15 — Teatru scurt : Monu
mentul ; 11,05 — De la noi toți, 
peritru voi toți — film de mon
taj ; 17,00 — Telex ; 17.35 — Ca
leidoscop cultural-artistic ; 17,55 — 
pin țările socialiste ; 18,05 _  Fa
milia ; 18.35 — Anul nou cu să
nătate 1 : 19,00 — Cum vorbim ; 
18.20 — 1001 de aeri ; 19,30 — Tele
jurnal ; 30.00 — Cintecul săptămt- 
rjll : ,.pe 30 de ori la mulți ani" ; 
20.0» — Derbiul Campionatului na
țional de baschet masculin : 

, Dlnamo — Steaua — repriza a 
n-a ; 20,40 — Teleenclclopedla ; 
31,25 — Film serial; Brett și Da- 
nny ; 22,15 — Tetoiumal si snort;
22 *0 — Romanța crizantemelor...



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBĂTĂ 5 IANUARIE 1974

La Casa de cultură 
a studenților din București

SEARA DE PRIETENIE 
ROMÀNO-CUBANEZĂ

Teri seară a avut loc la Casa 
studenților din București o 
seară de prietenie româno- 

cubaneză cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a Zilei națio
nale a Republicii Cuba, organi
zată de Uniunea Tineretului Co
munist șt Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia.

Ea manifestare au participat 
studenții români șl cubanezi 
care se pregătesc în instituții 
de invățămint superior din țara 
noastră, alți studenți de peste 
hotare aflați la studii în Româ
nia.
Au foșt de față reprezentanți 

ai Ambasadei Republicii Cuba 
Ia București.

Manifestarea a constituit o 
nouă expresie a legăturilor de 
prietenie și solidaritate frățeas
că statornicite între cele două 
partide, popoare și țări, relații 
care au cunoscut o remarcabilă 
dezvoltare în urma vizitei în 
Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în toamna • anului 
1973. și a vizitei în România, în 
primăvara lui 1972, a tovarășu
lui Fidel Castro.

In cuvîntul său, Roberto In
fante, reprezentant al Ministe
rului învățămîntului din Repu
blica Cuba, a înfățișat lupta e- 
roică a poporului și tineretului 
cubanez pentru înfăptuirea re
voluției socialiste, precum și 
profundele transformări econo
mice și social-eulturale petre
cute în ultimii 15 ani. Pășind pe 
calea construirii socialismului, 
poporul cubanez bucurindu-se și 
de sprijinul frățesc a! tuturor 
țărilor socialiste, a obținut an 
de an, suecese tot mai însem
nate, în toate domeniile de ac-

A apărut revista

„ERA SOCIALISTĂ“
DIN SUMAR:

ANUL XXX ; Gheorghe Roțus 
Prezent și perspectivă in acti
vitatea de partid. DEZBATERI : 
Perfecționar-e» relațiilor sociale 
socialiste. Participă : I. D. Bați, 
Fi. Burtan. H, Ene, M. Fulea, O. 
Hoffman, P. loniță, V. Popescu, 
P. Radovan, Gh. Răboacă. D. 
Voinea ; Probleme fundamen
tale ale capitalismului contem
poran in manuale și cursuri u- 
niversitare (II). Participă ; J, 
Ianoși, D. Petru, D. Lep&dgtu, 
I. Rîșteî, Th. Marineseu, I. Șer-

Ce noutăți ne propune

UCECOM în 1974
— Ce semnificații are anul 

1974 pentru U.C.E.C.O.M. 
sub aspectul diversificării pro* 
ducției, calității și funcționa- 
lității ?

Avem în vedere crearea 
unei game mai largi de produse 
— precum și de servicii care să 
satisfacă în măsură tot mai mare 
solicitările populației. Una din 
sarcinile noastre — așa cum se 
știe — o constituie producerea 
bunurilor de larg consum. Comi
tetul executiv al U.C.E.C.O.M. a 
întocmit un plan în care, prin
tre altele, s-au prevăzut măsuri 
care să asigure dezvoltarea și 
diversificarea acestora. Aș putea 
șă vă spun că 28 la sută din 
producția marfă industrială va fi 
constituită din produse noi, al 
căror număr va fi de circa 5 000 
de sortimente. Sint în curs de 
asimilare pentru acest an circa 
1 000 de modele noi de confec
ții, tricotaje, încălțăminte și ma- 
rochinărie în care predomină ar
ticolele pentru copii și tineret, 
confecționate din țesături mo
derne si practice cum sînt jer- 
seuri, mătăsuri vegetale și na
turale, bumbac în combinație cu 
poliesteri și altele. Vor intra în 
producție în acest an 300 articole 
mult căutate s aparate multifunc
ționale de bucătărie, prăjitoare 
de cafea, dispozitiv de curățat 
pește, grătare electrice etc. Așa
dar vom contribui pe această 
cale la economisirea timpului 
gospodinelor. Vom produce gar
nituri și piese de mobilier des
tinate locuințelor, .o gamă variată 
de lămpi și lustre, articole de 
decorațiuni interioare astfel ca 
în cămine să existe o ambianță 
cît mai plăcută, un cadru mo
dern, jocuri și jucării pentru 
copii etc.

Art» populară s-a bucurat din- 
totdeauna de prețuirea cumpără
torilor Noi vom produce în acest 

tivitele — a spus vorbitorul. In 
momentul sărbătoririi celei de-a 
XV-a aniversări a triumfului 
Revoluției, tineretul cubanez, 
alături de întregul popor, ișj de
dică toate forțele construirii so
cialismului, își asumă tot mai 
multe șarcini de producție și de 
studiu, este hotărit să-și apere 
țara cu orice preț.

Adresind sincere felicitări și 
un călduros salut prietenesc de 
solidaritate internaționaliști po
porului și tineretului cubanez, 
tovarășul Nieu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, a e- 
vocat apoi semnificațiile ma
rii sărbători naționale a po
porului cubanez, realizările oa
menilor muncii din Republi
ca Cuba în toate dome
niile de activitate, relațiile trai
nice de prietenie, colaborare șl 
solidaritate dintre poporul ro
mân și poporul cubanez. Po
porul român, tineretul, studen
ții. — a arătat în continuare 
vorbitorul — dau o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de 
oamenii muncii din Cuba, in 
opera de construire a socialis
mului, activității pline de ab
negație pentru apărarea și con
solidarea cuceririlor revoluțio
nare. tn încheiere, vorbitorul a 
adresat tineretului, studenților 
și poporului cubanez urări de 
noi și importante succese in 
construirea socialismului, pen
tru pace și progres in întreaga 
lume.

Manifestarea de la Casa de 
cultură a studenților din Bucu
rești s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

bănescu, Gh. Vasllescu, O, 
Trăsnea i Virgll Ioanid : Teorie 
și practică in sistematizarea 
complexă a teritoriului ; Mihail 
Florescu : Dialectica dezvoltării 
materiale in societatea contem
porană ; mal sint inserate Și 
rubricile ; CONSULTAȚII : ȘTI- 
INȚA-ÎNVAȚAMÎNT : CREA
ȚIA LITERAR-ARTISTICA ; 
VIATA INTERNAȚIONALA : 
CURENTE ȘI IDEI ; CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII ; REVISTA RE
VISTELOR.

an circa 3700 sortimente noi de 
artizanat și amintiri turistice prin 
oare vom valorifica în mai mare 
măsură folclorul nostru atît de 
bogat și divers-

In ceea ce privește serviciile 
vom organiza noi prestări solici
tate de populație, în special ser
vicii personale legate de ușu
rarea muncii femeilor în gospo
dărie. Se-nscriu aici măsuri pli
vind diversificarea unităților de 
întreținere și reparații a locuin
țelor, de reparare a obiectelor 
de uz casnic și gospodătesc. In 
actuala etapă vom organiza, în
ceputul a fost făcut, îngrijirea

Convorbire cu Ing,

DUMITRU RISTEA 
vicepreședinte 

al UCECOM

copiilor Ia domiciliu pe timpul 
absentei părinților. Ca o noutate 
o va reprezenta faptul că între 
unitățile de spălătorii și curăță
torii chimice pe care le vom în
ființa două vor fi cu autoservire. 
Se va asigura o operativitate 
sporită și prin sistemul colectării 
lucrurilor de la domiciliu pe bază 
de abonament. Ideea abonamen
telor se va extinde Ia numeroase 
alte prestări.

— Înțelegem dar că aveți 
în vedere omul și timpul 

său. Ce noutăți vom găsi în 
acest an în magazinele specia
lizate purtînd emblema 
UCECOM ?

— Numărul lor este mare, pe 
măsura cerințelor cumpărătorilor. 
Pe baza contractelor organizate 
cu rețeaua M.C.I. și prin maga-

actualitatea
fi

w

Prima zi de lucru a noului an 
a coincis cu intrarea in produc
ție, la Fabrica de confecții „Fla
căra" din Cluj a 105 muncitori 
calificați in cadrul unui curs 
intensiv. Noii angajați au fost 
primiți cu multă dragoste și cu 
sfaturi... părintești de către sa-

VACANȚĂ 
ACTIVĂ

• „București — centru indus
trial“ este titlul sub care se 
desfășoară concursul elevilor 
din Capitală urmărind cunoaș
terea de către aceștia a obiecti
velor economice mai importante, 
în aceste zile fiecare unitate 
școlară și-a planificat vizite îm
preună cu profesorii la între
prinderi. organizind, totodată 
schimburi de opinii despre di
verse profesii, procese, noi teh
nologice, aportul tineretului Ia 
activitatea productivă.
• în școli continuă prima 

fază a concursului cultural ar
tistic ..Țara mea de glorie“.

• Sîmbătă, Ia bazinul Fio- 
reasea se va desfășura faza fi
nală a „Cupei Unirii“ la înot.

ALO I 03 ?
în vederea satisfacerii mai 

bune a populației in ceea ce 
privește informațiile telefonice 
se lucrează la mărirea capacită
ții cu 10 la sută a serviciului 
03. Aceluiași scop servește și 
noua carte de telefoane a ora
șului București, ce se va pune 
în curînd în vinzare. Ea oferă 
instrucțiuni mult mai bogate și 
mai clare, mai ales în ceea ce 
privește modul de utilizare a 
automatelor interurbane. Supli
mentul noilor abonați se află 
adăugat imediat la lista respec
tivă și nu Ia sfîrșit. S-a reușit 
să se cuprindă toate schimbările 
survenite pînă la sfirșitul tri
mestrului al treilea. S-au adop- 

zinele proprii vom oferi o gamă 
largă de produse noi despre 
care am amintit mai sus. Aș dori 
să și exemplific pentru că tine
retul, știm, este dornic să cu
noască cît mai multe amănunte : 
6 tipuri de mobilă stil pentru 
sufragerie, dormitor și hol ; 5 
seturi de măsuțe pentru ceai, 12 
tipuri de piese izolate de mobi
lier, diferite tipuri de iluminat 
(lustre, lampadare, veioze etc.). 
Jucăriile și jocurile se situează 
și ele pe prim plan : eu soldați 
figurine, fotbal mecanic, bebi- 
cârt, jocuri de construcții, albu
me, clasoare etc. Avem o serie 
bine asortată, ca modele și ma
teriale, de confecții pentru toate 
viratele, acordîndu-se prioritate 
confecțiilor de costume și corn- 
pleuri gen sport, pardesie și 
jachete — din homspun, rochii 
și bluze de vară inspirate din 
creația populară, articole de tri
cotaje pentru copii, pentru noi 
născuți. In acest fel credem că 
ne înscriem în perimetrul cerin
țelor, contribuind și la educarea 
gustului estetic al cumpărători
lor în încălțăminte vom produce 
saboți cu talpă de lemn iar în 
marochinărie poșete și cordoane 
moderne. Noutățile, spuneam, sînt 
multe și practic nu pot fi toate 
înșiruite aici. Ar merita cunos
cut de către tineri și faptul că 
în 1974 vor găsi mai multe obiec
te de decorațiuni interioare cu 
funcționalitate practică (draperii, 
perdele, cuverturi de pat, fețe de 
pernă din țesături cu alesături, 
servicii din ceramică și sticlă, 
obiecte din fier forjat, păpuși 
folclorice, mobilier rustic din 
lemn și altele).

— Ce alte direcții vizează 
măsurile stabilite pentru anul 
în curs ?

— Să dezvoltăm mai larg 
munca de creație și concepție 
pentru ca să răspundem cît mai 
prompt cerințelor cumpărători
lor. Se va organiza, coordona și 
controla cu continuitate și exi
gență activitatea unităților în ce 
privește calitatea și operativita
tea realizării produselor și servi
ciilor. La nivelul cooperativelor 
și uniunilor, cît și la nivel cen
tral vom organiza acțiuni prin 
care să cunoaștem gustul, nece
sitățile și aprecierile populației. 
Ele vor constitui repere în acti
vitatea noastră viitoare. Paralel 
eu toate acestea ne vom ocupa 
de calificarea și perfecționarea 
lucrătorilor din rețeaua coopera
ției meșteșugărești, între care 
mulți sînt tineri, folosind forme 
diferite: ridicarea calificării la 
locul de muncă, cursuri postlice.a- 
le, schimburi de experiență etc.

LIDIA POPESCU

...PĂȘESC ÎN VIAȚĂ
lariații unității, prețioase repe
re la început de drum. Ei vor 
ocupa mai ales noile spații- 
create prin supraetajarea clădi
rii principale, asigurindu-se 
astfel un, spor de producțiș de, 
31 la sută față de 1973. Tot acum 
a fost inaugurat un nou grup 
social, avindu-i ca beneficiari ți 
pe noii angajați.

tat măsuri în plus și pentru asi
gurarea unei difuzări optime.

Totodată, s-au intensificat lu
crările la noile centrale (1 Mai, 
Colențina, Drumul Taberei), la 
lărgirea celor ce deservesc zo
nele Bellu. Dacia, Mărășești. 
Astfel, numărul posturilor din 
Capitală va spori în acest an cu 
încă 33 000.

* Astăzi, la Universal club, 
circa 250 de pionieri și elevi vor 
participa la carnavalul organizat

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„CUPA
MEHEDINȚI :
în săli și pc 
pîrtil - mii 
de tineri

Peste 4 000 de tineri din 
orașele Orșova, Strehaia, 
Vinju Mare. Drobeta Turnu 
Severin și Baia de Aramă au 
participat la Întrecerile or
ganizate la tenis de masă, 
șah, tenis de cîmp. fotbal și 
alte activități sportive pe 
teren acoperit. De asemenea, 
alte citeva mii de tineri au 
participat la întrecerile de 
schi și sanie organizate de 
către 11 centre sportive din 
localitățile Podeni. Nadano- 
va. Bata de Aramă. Obirșia 
de Cimpie, Izverna, Bălăci ța 
si altele. Datorită faptului că 
in această perioadă a început 
să ningă și în celelalte zone 
ale Județului, una din preo
cupările organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor sportive este 
declanșarea întrecerilor din 
cadrul sporturilor de sezon 
și in celelalte localități, unde 
n-au avut aceste posibilități 
pină acum. De asemenea, 
trebuie remarcat faptul că 
în planul de activitate a fie
cărei organizații figurează 
organizarea unor acțiuni 
pentru amenajarea pirtiilor 
de săniuțe și schi, cît și pen
tru amenajarea a 7 patinoare 
naturale in municipiul Dro
beta Turnu-Severin și loca
litățile Gruia. Gogoșu, Țigă
nuș etc.

Merită evidențiată preo
cuparea tuturor factorilor 
de răspundere angrenați in 
organizarea acestei competi
ții la nivelul județului Me
hedinți pentru activitățile 
desfășurate pe linia popu
larizării și mobilizării tine
rilor la întrecerile Cupei Ti
neretului.

ȘTEFAN ILXESCU

„ȘAHUL, CEL PUȚIN PENTRU MINE, 
ESTE CEL MAI FRUMOS SPORT“

în luna octombrie, metropola 
filipineză Manila a găzduit cel 
mai mare turneu internațional 
organizat vreodată în Asia. Tur
neul , care a reunit 9 mari ma
eștri și 6 maeștri internaționali 
s-a desfășurat sub înaltul patro
naj al președintelui Republicii 
Filipine, Ferdinand Marcos. el 
însuși un pasionat șahist ama
tor. Iubitorii de șah filipinezi au 
avut. însă, o mare și plăcută 
surpriză, atunci cind la deschi
derea solemnă a concursului pre
ședintele Marcos a făcut mu
tările inaugurale cu campionul 
lumii. Robert Fischer. Minute in 
șir. uriașul Coliseum Araneta 
care poate adăposti 20 000 de 
oameni a vuit de aplauze, în 
timp ce Bobby. cel mai discutat, 
admirat și criticat campion , de 
șah al tuturor timpurilor zim- 
bea fericit și puțin încurcat. Era 
pentru prima oară, după meciul 
secolului de la Reykjavik, care 
i-a adus titlul suprem, că Fis
cher iși făcea apariția în public, 
chiar dacă nu a luat parte Ia 
turneu... De altfel, ciudățeniile 
sau curiozitățile lui Fischer, atit 
de comentate de ziariștii din în
treaga lume, ,au cedat în cele 
din urmă pasiunii arzătoare 
pentru șah pe care o manifestă 
din totdeauna fostul copil minu
ne al șahului american. Inițial 
Fischer urma să stea la Manila 
două sau trei zile. în cele din 
urmă a rămas mai bine de două 
săptămîni. ca oaspete de onoare 
al președintelui Marcos, urmă
rind zi de zi — atunci cind nu 
era invitat la televiziune — în
trecerile turneului. Cu această 
ocazie, profitînd de faptul că ne 
cunoșteam încă din 1966, cind 
am jucat împreună prima oară, 
am avut cu ..taciturnul" Bobby 
o discuție amicală, ce poate fi 
considerată un interviu sui-ge- 
neris.

Rep. : Felicitări pentru titlu 
Bobby. deși ele vin cu destulă 
intirziere (n.n meciul a avut ioc 

pentru cei care au obținut re
zultate bune la învățătură pe 
primul trimestru. Nu lipsesc 
concursurile de recitări, topul 
carnavalului și multe alte sur
prize.

• La Ecran club, în cadrul 
filmului pentru elevi, se pre
zintă astăzi și miine. Ia orele 
10, „Aventuri îrt Ohtario“ și. 
respectiv, „Cimaron“.

• La Intim club, studenții ti
mișoreni au prilejul unei audi
ții muzicale deosebite, in pre
zentarea colegilor lor Radu 
Magdaș și’ Viorel Nani, cei mai 
autorizați ..ghizi“ pe „Meridia
nele muzicii".

• Astăzi cei .25 de tineri, pra
hoveni care, vreme de 3 luni de 
zile s-au străduit să fie model 
de corectitudine, îndeplinind 
normele zilnice de producție și 
respectînd cu strictețe discipli
na, se Intilnesc în confruntarea 
profesională „Trofeul mineru
lui“ Ia mina Filipeștii de Pă
dure. In urma probelor, teore
tică și practică, vor fi desem-

• DÎMBOVIȚA: 
Pc dealuri 
și vîlccic...

De un frumos succes se bucu
ră, acum, în județul Dîmbovița, 
sporturile de iarnă, schiul și con
cursurile de sanie, organizate la

SPORTURILE OLIMPICE,
Secretarul gene
ral al Federației de 
box, prof. Crlstea 
Petroșăneanu, ne-a 
furnizat primele a- 
mănunte cu privire 
la programul com- 
petițional pe 1974, 

în care sint prevăzute mai mul
te confruntări internaționale de 
anvergură. Dintre acestea, a- 
mintim Campionatele interna
ționale ale României, dotate cu 
„Centura de aur“ și care vor 
reuni un număr mare de pugi- 
liști valoroși de peste hotare : 
U.R.S.S.. Polonia, Bulgaria, 
R. D. Germană, Italia, Ungaria 
etc. întrecerile au loc la Bucu
rești, in zilele de 5—12 mai. 
Urmează. Campionatele Europe
ne de tineret, ediția a 3-a, la 
Kiev (U.R.S.S.), între 2—9 iunie 
și Campionatele Balcanice de 
box, la Constanța. 22—30 iunie. 
Tot aici se va desfășura, în luna 
august, competiția internaționa
lă „Centura Litoralului“, la 
care și-au anunțat participarea 
boxeri din R. D. Germană. Un
garia și alte țări. „Capul de 
afiș“ al programului internațio
nal pe acest an îl dețin, desigur, 
întrecerile primei ediții a Cam
pionatelor Mondiale pentru

în 1972). Pentru șahiștii români, 
cel puțin, a fost o adevărată 
surpriză jocul practicat de Dv. 
in multe din partidele jucate cu 
Spasski ! Ne puteți spune, in 
citeva cuvinte, ce s-a intîmplat ?

Fischer : Pentru mine, acest 
meci in care încercam să devin 
campion al lumii și, astfel, să- 
mi indeplinesc visul vieții, era 
cu totul diferit față de cele 
cîștigate la Taimanov, Larsen

sau Petrosian. Spasski era un 
adversar foarte dificil, pe care 
nu-1 învinsesem niciodată pină 
Ia disputarea meciului și în 
plus beneficia de serviciile teo
retice ale marelui specialist ca
re este Gheller. Știam că ei au 
petrecut peste 2—3 luni, studi
ind toate partidele mele și din 
această cauză am pregătit cîie- 
va noutăți absolute 1 După cum 
se vede efectul surprizei a fost 
hotărîtor...

Rep. : S-a vorbit atît de mult 
despre meciul de la Reykjavik, 
incit m-ar interesa, in mod deo
sebit, opinia celui care a fost 
unul dintre cei doi protagoniști, 
devenind campion mondial. Au 

nați cei care vor reprezenta ti
neretul prahovean la faza pe 
țară, la 23 ianuarie a.c.

• Aproape 1 500 de tineri din 
județul Bihor au fost antrenați 
la faza de masă a „Olimpiadei 
mecanizatorului“. Astăzi și mii
ne se consumă ultimele dispute 
la acest ritvel. Paralel cu fazele 
concursului sint organizate con
sfătuiri profesionale, programe 
artistice. Anul acesta competiția 
este menită să antreneze mai 
ales pe cei ’ intrați recent in 
producție. La sfirșitul lunii cu
rente va fi organizată o consfă
tuire cu circa 700 de tineri me
canizatori.

| CĂQftAN |

TEZAURE DE ARTĂ 
POPULARA

La Bistrița, Beclean, Singeorz- 
Băi, Livezile, Prundu Birgâului, 
Rodna. Năsăud, Monor și alte 
localități de pe harta județului 
Bistrița Năsăud au fost organi
zate cercuri de folclor, etnogra-

TINERETULUI“
Moreni, Fieni și Pucioasa, care 
au reunit, la primele întreceri, 
peste 2 000 de tineri. In aceeași 
măsură, rețin atenția și concursu
rile de șah, tenis de masă, popice 
și lupte, discipline sportive cu o 
frumoasă tradiție.

In ultimele zile, clubul „Flacă
ra“ din Moreni, ca și clubul 
„Voința“ din Găești, au găzduit 
întreceri la mesele de ping-pong 
și pe tabla cu cele „64 de pătră
țele albe și negre“, la care au 

boxerii amatori, care se desfă
șoară la Havana (Cuba), înce- 
pînd de la 25 august. De aseme
nea, pugiliștii noștri vor parti
cipa ia tradiționala comnetițte 
internațională. „Cupa Priete
niei“, aflată la a 10-a ediție și 
care va reuni mai mulți boxeri. 
Această ediție jubiliară se va 

BOXUL

desfășura, în luna septembrie, 
la Ulan Bator (Mongolia).

înaintea acestor importante 
competiții, boxerii români vor 
susține o serie de meciuri inter- 
tări și vor evolua in cadrul u- 
nor interesante concursuri și 
turnee internaționale. Bunăoară, 
la finele lunii ianuarie, un grup 
de șase pugiliști (Petre Ganea. 
Dinu Teodor, Vasile Lehăduș etc) 
ne va reprezenta la turneul in- 

fost de natură incidentele pe
trecute în cursul săptămînilor 
meciului să pună în discuție în
săși soarta disputării acestuia ?

Fischer : Incidente propriu- 
zise nu au fost decit cu Chester 
Fox, care ridica 'pretenții absur
de privitoare la televizarea me
ciului ! Relațiile mele cu Spas
ski au fost corecte, chiar amica
le avînd în vedere deosebita 
importanță a meciului. In ceea

Interviu

în exclusivitate 

pentru 

„Scînteia tineretului" 

cu campionul lumii 

la șah, 

ROBERT FISCHER

ce privește cererile formulate 
de mine organizatorilor, referi
toare Ia lumină, depărtarea 
spectatorilor față de scenă și 
jucători, liniște absolută în sa
lă, cred că ele erau pe deplin 
justificate.

Rep. : Odată încheiat meciul 
a urmat, bineînțeles, o perioadă 
normală de odihnă. Apoi insă... 
Iubitorii șahului din întreaga 
lume așteptau cu interes evolu
țiile lui Fischer in turnee. A 
fost un zvon chiar despre 
o revanșă acordată lui Spasski... 
Ce s-a intîmplat ?

Fischer : Intenția mea ini
țială a fost să mă odihnesc cî- 
teva luni, apoi să particip la un 

□
fie și arheologie, tn cadrul că
rora profesorii și elevii desfă
șoară. atit in timpul anului șco
lar cit și acum, in vacanță, o 
rodnică activitate. Zilele aces
tea, preocupările tinerilor din 
Monor, s-au materializat intr-un 
inedit muzeu de artă și tehnică 
populară.

Alte cercuri lucrează acum la 
redactarea monografiilor unor 
comune și sate din raza jude
țului, la alcătuirea de culegeri 
de folclor și a unor albume do 
fotografii, in care vor fi prezen
tate covoare, țesături, costuma 
populare, obiecte de artizanat. 
(BENONE NEAGOE).

SOLUȚII NOI TN 
PROIECTARE

în acest an, din Institutul de 
proiectări tehnologice pentru in
dustria ușoară, au ieșit peste 

concurat aproape 800 de tineri. 
Pe dealul Dragodana și-au dat 
întîlnire peste 500 de elevi din 
Găești, care s-au întrecut la pro
bele de săniuș din cadrul „Cupei 
Tineretului“. De asemenea, pe 
pîrtia amenajată pe dealul Pe- 
trana și-au disputat întîietatea 
400 de elevi din Pucioasa, iar la 
Fieni s-a înregistrat un număr 
de 300 de participanți la primele 
concursuri de schi și sanie.

ÎN 1974
ternațional „Ring-Sofia", iar 
alt grup de boxeri printre care 
se numără Ion Alexe și V. An- 
toniu va participa la un concurg 
jubiliar în Italia. Intre 14 și 13 
februarie, selecționata de tine
ret a României susține două 
meciuri, în deplasare, cu echipa 
similară a Iugoslaviei. La Bucu
rești. in zilele de 8—10 martie, 
va avea loc dubla întilnire în
tre primele echipe ale României 
si R. D. Germane. Tot in luna 
martie, sînt programate între
cerile pentru „Trofeul Oscar“ și 
„Trofeul Stanjata". Un lot de 
pugiliști români va participa. în
tre 4—7 aprilie, la un turneu in 
Mongolia, iar în zilele de 9—16 
aprilie va avea loc. la Tbilisi, 
meciul triunghiular U.R.S.S.- 
Anglia-România- în fine, notăm, 
că intre 10—26 aprilie, lotul re
publican de tineret va întreprin
de un turneu în Algeria și Tu
nisia.

Interlocutorul nostru a men
ționat că s-au alcătuit două lo
turi de seniori și tineret, cu un 
număr de 44 de boxeri, care vor 
începe pregătirile Ia 10 ianua
rie, sub îndrumarea unui grup 
de tehnicieni.

M. LERESCU

mare turneu internațional. Din 
păcate nu întotdeauna punctele 
mele de vedere și cele ale or
ganizatorilor coincid, astfel, că... 
tn plus, sezonul care mi-a adus 
titlul a fost extrem de greu așa 
că măcar o dată mi-am permis o 
odihnă prelungită ! In ceea ce-1 
privește pe Spasski. cu il con
sider incă cel mai periculos ad
versar pentru mine, cu toate că 
la televiziunea filipineză am 
arătat că s-ar putea ca el să nu 
mai fie numărul doi în lume 1 
Despre revanșă nu pot spune 
încă nimic ! (n.n. la Manila se' 
afla, in acele zile, președintele 
Federației japoneze de șah, care 
căuta să afle părerea Iui Fischer 
despre un eventual meci pentru 
titlul mondial găzduit de Tokio).

Rep. : Ce părere aveți despre 
dezvoltarea actuală a șahului ? 
Ce impresii v-a lăsat acest ma
re turneu organizat în Filipine ?

Fischer : Mă bucură foarte 
mult faptul că șahul. a ajuns să 
fie atit de prețuit în toate țări
le ! îmi place să cred că și 
meciul meu cu Spasski a con
tribuit de.stul de mult la crearea 
acestei situații (n.n. Fischer a 
fost modest. întrucît după me
ciul de la Reykjavik în toată 
lumea a avut loc un adevărat 
boom șahist). In fond situația 
este normală, intrucit șahul, cel 
puțin pentru mine, este cel mai 
frumos sport 1 Turneul pe care 
l-a organizat federația filipine
ză este un mare succes, spec
tatorii au fost entuziaști, dar 
corecți, iar sala de joc are di
mensiuni nemaiintilnite. Apro
po, cum sint turneele în Ro
mânia ?

Rep. : Din păcate, spectato
rii români nu v-au văzut nicio
dată de aproape. Ei vă cunosc, 
insă, foarte multe din partide, 
v-au apreciat marile succese re
purtate și speră să citească în 
curînd vestea reapariției în ma
rile turnee a Iui Robert Fischer 1

FLORIN GHEORGHIU 

1 600 lucrări : studii de teren și 
tehnieo-economiee, proiecte de 
organizare și do execuție, ex
pertize etc.

Anul viitor, industria ușoară 
va primi proiecte executate in 
institut, la care specialiștii vor 
avea în vedere introducerea 
unor soluții originale. Se va ur
mări. de pildă, reducerea — încă 
din faza de proiectare — a con
sumurilor specifice de materia
le, a necesarului de energie și 
combustibili. Printre proiectele 
care vor beneficia de aplicarea 
celor mai noi și eficiente solu
ții, amintim pe cele destinate 
construirii unor fabrici de trico
taje. de confecții, filaturi etc. 
(I, VOICU).

In general, vremea se 
menține închisă, mai ales în 
prima parte a intervalului, 
cind se vor semnala precipi
tații slabe sub formă de 
burniță și ploaie, iar în zona- 
de munte sub formă de 
ninsoare. Vint siab. pînă la 
potrivit, cu intensificări lo
cale in Banat și zonele de 
munte. Minimele vor oscila 
între —5 și +5 grade, iar’ 
maximele intre zero șl 10 
grade, izolat mai ridicate. 
Local, noaptea și dimineața 
se va produce eeăță.

• Ca urmare * unei ancheta 
întreprinse în rindul a 70 de 
ziariști sportivi din mai multe 
țări europene, ziarul „Sport" 
din Belgrad a alcătuit clasa
mentul celor mai bune cinci e- 
chipe reprezentative de fotbal 
din Europa în anul 1973. Clasa
mentul se prezintă astfel : 
1. Italia : 2. R.F. Germania ; 
3. Polonia; 4. Iugoslavia j 
3. R.D. Germană.

Participanții la această an
chetă au alcătuit și cel mai bun

J
„11“ european al anului : Zoff 
(Italia), — Krivoucuka (Iugos
lavia), Facchetti (Italia) ; Hull- 
shoff (Olanda), Beckenbauer 
(R. F. Germania), Bremner (Sco
ția), . Deyna (Polonia), Netzer 
(R.F. Germania). Muller (R.F. 
Germapi®), Riva (Italia) și 
Cruyff (Olanda)..

• Celebrul atlet kenyan Ben
jamin Jipcho a fost desemnat 
cel mai hun sportiv al Africii pe 
anul 1973, în urma unei anchete 
organizate de Uniunea ziariști
lor sportivi africani. După cum 
se știe, Benjamin Jipcho, în 
vțrstă de 30 de ani, deține re
cordul mondial în proba de 
3 000 m obstacole, cu perfor
manta de 8’14“.
• Lă sfirșitul acestei săpiă- 

mîni sînt programate numeroa
se concursuri de schi -cu ca
racter repubțican. Astfel, sim- 
bătă și duminică, Poiana Bra
șov va găzdui întrecerile con
cursului de fond „Cupa A. S. 
Armata“, iar in Cristianul Ma
re se va disputa „Cupa Brașo- 
via“ la probe alpine pentru ju
niori și junioare, tn aceleași 
zile. Ia Predeal va avea loc 
„Cupa orașului Predeal“, con
curs de fond rezervat juniori
lor. Tn Bucegi, pe Valea Scîn- 
duiarilor, se va disputa prima 
etapă a ..Cupei speranțelor", 
competiție de schi alpin pentru 
copii, la startul căreia vor fi 
prezenți reprezentanți din nu
meroase județe ale țării.

• tn localitatea olandeză 
Gronineen se desfășoară în a- 
ceste zile turneul final al Cam
pionatului european de șah 
rezervat juniorilor.

După disputarea a 7 runde, 
in clasament conduc Kuligow- 
ski (Polonia) și Pihter (Unga
ria). cu cîte 5.5 puncte, urmați 
de Makaricev (U.R.S.S.) — 5
puncte. Inkiov (Bulgaria) — 
3.5 puncte. Aurel Urzică (Româ
nia) Mastel (Anglia) și Mack 
(R.F. Germania). — 3 puncte. 
Bjarnasson (Islanda) — 2.5
puncte. Koopman (Olanda) și 
Goormachtigh (Belgia) — 3
puncte.

PROGRAM 
COMPETITIONAL
BASCHET. In sala Floreasca 

din Capitală continuă jocurile 
din turul IV al primei divizii 
masculine. Azi, au loc meciu
rile : Politehnica Cluj — Voința 
Timișoara, ora 9. Universitatea 
Timișoara — C.S.U. Galați, ora 
10.30, l.C.H.F. — I.E.F.S., ova 12, 
Rapid — Politehnica București, 
ora 16, „U“ Cluj — Farul, ora 16, 
ultima partidă a zilei fiind der
biul campionatului dintre Di
nam» — Steaua, ora 19,10 (re
priza a Il-a va fi televizată in 
direct). Miine. Politehnica 
Cluj — C.S.U. Galați, ora 8,30, 
Universitatea Timișoara — Fa
rul. ora 10, „U" Cluj — Politeh
nica București, ora 11.30, Dina- 
mo — Voința Timișoara, ora 13, 
l.C.H.F. — Rapid, ora 14,30 și 
Steaua — I.E.F.S., ora 16.

HOCHEI. Campionatul repu
blican de hochei se reia miine, 
in orașele București. Galați și 
Miercurea Ciuc. In Capitală.' de 
la ora 14,30 are loc partida dintre 
I.P.G.G. — Agronomia Cluj, la 
Miercurea Ciuc, echipa din lo
calitate intilnește echipa bueu- 
reșteană Dinamo, iar la Galați 
Dunărea intilnește pe Steaua. 
Luni, 7 ianuarie au loc partide
le retur.

SCHI. Un program bogat are 
loc Ia sfirșit de săptămină. La 
Poiana Brașov are loc concursul 
de fond dotat cu „Cupa A.S. 
Armata" ; la Cristianul Mare se 
va desfășura „Cupa Brașovia" la 
probele alpine ; la Predeal, are 
loc un concurs de fond pentru 
juniori și junioare, iar la Sinaia, 
se vor desfășura întreceri din 
prima etapă a „Cupei speran
țelor“ la schi, categoria copii.

PATINAJ. Pe lacul Cîuoaș, in 
cadru) „Cupei speranțelor“, ces
te 100 de tineri patinatori și pa
tinatoare se vor întrece in ca
drul probelor clasice de viteză.

GABRIEL FLOREA



de peste hotare

Un grup de pafrioti khmeri pregatindu-se în vederea unor noi misiuni de lupta
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Incidente în diferite sectoare ale frontului sudic

TEL AVÎV 4. (Agerpres). — 
In diverse sectoare ale frontu
lui sudic, intre forțele israeliene 
și egiptene au avut loc joi, pen
tru a doua zi consecutiv, dueluri 
de blindate, artilerie, mortiere 
și arme ușoare — anunță un 
comunicat militar dat publicită
ții la Tel Aviv și reluate de a- 
gențiile de presă.

Comunicatul arată că, in 
cursul celor 48 de ore, pe fron
tul de la Suez au fost răniți, in 
cursul ciocnirilor. 11 soldați is- 
raelieni. Totodată, se mențio
nează că miercuri, în urma unor 
incidente similare. înregistrate în 
zona înălțimilor Golan, intre u- 
nități israeliene și siriene, au 
fost uciși trei soldați israelieni.

în același timp, corespondenți 
militari israelieni informează 
că, pentru a doua zi consecutiv, 
forțele israeliene au interzis con
voaielor de aprovizionare egip
tene accesul în orașul Suez._ pre
cum și în zona unde se află ar
mata a treia egipteană, în urma 
incidentelor care au avut loc la 
linia de încetare a focului.

CAIRO 4 (Agerpres). — După 
cum relevă agenția M.E.N., A- 
dunarea Poporului din Egipt 
își va relua, în scurt timp, 
contactele cu diferite parla
mente din lume, în 1 vederea 
prezentării situației din Orien
tul Apropiat și a punctului de 
vedere egiptean față de evolu
ția acesteia după războiul din

octombrie 1973. Astfel, o dele
gație condusă de Gamal Al O- 
teifi, vicepreședinte al forului 
parlamentar egiptean,, va ple
ca, in aceste zile, spre Copen
haga, prima etapă a unui tur
neu care mai include capitalele 
Suediei, Norvegiei, Finlandei' și 
Marii Britanii. Alte două dele
gații, conduse de președintele 
Comisiei pentru afacerile ex
terne a Adunării și de președin
tele Comisiei pentru problemele 
economice, vor întreprinde vizite 
similare în Franța, Belgia 
Luxemburg și, respectiv, 
R.F. Germania și Austria.

Și 
în

Consiliul de Miniștri al 
R.P. Bulgaria a adoptat ra
portul tehnico-economic pri
vitor la construirea metrou
lui în capitala bulgară — in
formează agenția B.T.A. In
stitutului de proiectări din 
Sofia „Sofproect“ îi revine 
sarcina ca, in cursul acestui 
an, să pregătească schema de 
proiect a primei părți a me
troului, Urmînd ca lucrările 
de construcție să înceapă in 
anul 1976. Construcția primu
lui tronson, în lungime de 
10,5 km, este prevăzută a se 
încheia în 1980.

Lungimea totală a metro
politanului sofiot va ajunge, 
în final, la peste 100 de kilo
metri și va face legătura în
tre toate cartierele orașului.

Intilnirea
președintelui 

Franței eu 
reprezentanții 

presei
In cursul unei întilniri cu 

reprezentanții presei, desfă
șurată la Palatul Elysée, 
președintele Georges Pompi
dou a abordat o serie de 
aspecte ale situației interna
ționale actuale. .

Referindu-se la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, șeful statului 
francez a declarat că este 
convins că faza a treia a 
aonferinței se va desfășura în 
primăvara sau la începutul 
verii acestui an.

Abordind, în continuare, o 
serie de probleme ce privesc 
Piața comună, președintele a 
precizat că Franța își va 
aduce contribuția la realiza
rea „politicii regionale“ — 
una dintre problemele cele 
mai dificile cu care este con
fruntată, în prezent comuni
tatea vest-europeană.

în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, președin
tele Pompidou a afirmat că 
este în interesul tuturor po
poarelor din regiune să se 
ajungă la o reglementare 
definitivă și garantată a 
conflictului.

APELUL C.C. AL P.C.U.S.
CĂTRE PARTIDUL

SI POPORUL SOVIETIC
9

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
a adresat un apel partidului și poporului sovietic — comuniști
lor și comsomoliștilor, tuturor muncitorilor, colhoznicilor, spe
cialiștilor, oamenilor de știință și cultură — de a marca cel de-al 
patrulea an al cincinalului cu noi succese in îndeplinirea hotări- 
rilor celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S.

Anul 1973, se arată în apel, 
s-a remarcat prin importante 
mutații pozitive pe arena inter
națională. S-a realizat o coti
tură în evoluția relațiilor inter
naționale — aceea de la încor
dare și „război rece“ la destin
dere și colaborare pașnică.

Pe plan intern, anul 1973. _ ---- ,. ---- , a
fost Un an de vastă muncă rod
nică, in toate sferele construcției 
comuniste.

Rezultatele bune ■ ale anjilui 
1973, se arată în continuare in 
apel, creează premise favorabile 
pentru o și mai rodnică activi
tate in cel de-al patrulea an al 
cincinalului. In 1974. îndeplini
rea și depășirea planului anual 
vor avea o importanță decisivă 
nu numai pentru încheierea cu 
succes a actualului cincinal, dar 
va constitui și un pas important 
spre crearea unei baze trainice 
in vederea dezvoltării în con-

tinuare a potențialului economic 
și a ridicării bunăstării mate
riale și nivelului cultural al po
porului în viitorul cincinal.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă întregul partid și între
gul popor sovietic să desfășoare 
mai larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan. Mi
nisterele. și departamentele, or
ganele de planificare, aprovizio
nare și cele financiare sînt che
mate să creeze condițiile nece
sare pentru îndeplinirea anga
jamentelor asumate de către co
lectivele de muncă.

• PREȘEDINTELE ECUA
DORULUI, Guillermo Rodri- 
guez Lara, a promulgat un 
decret privind naționalizarea 
a 25 la sută din drepturile și 
acțiunile companiei petro
lier. americane „Texaco- 
Gulf“, care acționează în zo
nele de est ale țării. Minis
terul Resurselor Naturale 
este autorizat, în baza decre
tului, să înceapă negocieri cu 
reprezentanții companiei a- 
mintite, în vederea realizării 
acestui transfer de proprie
tate. Totodată, se relevă că 
transferul va trebui să fie 
efectiv în cursul anului 1974.

După preluarea acestor bu
nuri ale societății „Texaco- 
Gulf“, Corporația petrolieră 
de stat ecuadoriană (C.E.P.E.) 
urmează să asigure o pro
ducție zilnică de 50 000 barili 
de petrol brut.

• Guvernul venezuelean a 
hotărît să naționalizeze două 
zăcăminte de petrol aparți- 
nînd filialei „Creole Petro
leum Corporation“ a com
paniei nord-americane „Stan
dard Oil“ — anunță agenția 
FRANCE PRESSE.

Secretarul Departamentului de Stat, Henry Kissinger, a decla
rat — în cadrul unei conferințe de presă — că Statele Unite vor 
lua, intr-un viitor apropiat, o serie de noi inițiative in direcția 
soluționării pe termen lung a crizei de energie.

Kissinger a reînnoit sugestia 
președintelui Nixon privind re
alizarea unei cooperări interoc- 
cidentale în acest domeniu, prin 
formarea unui „grup de acțiune 
în problema energiei“, care ar 
urma să cuprindă țări consuma
toare, cit și

Abordind 
tului din 
Kissinger a 
zent, există 
greș în convorbirile egipteano- 
israeliene privind separarea for
țelor de-a lungul Canalului 
Suez. Aceasta, a spus el, va 
crea condiții pozitive pentru 
progrese similare în alte direc
ții, constituind un punct de ple
care foarte important în nego
cierile generale de pace care, 
desigur, vor continua. Președin
tele Nixon, a adăugat Kissinger, 
a subliniat că poziția și politica 
S.U.A, se bazează pe convinge
rea că șansele de pace în Orien
tul Apropiat sînt in prezent mai 
bune decit oricînd în ultimii 
25 de ani.

Referitor la convorbirile pur
tate la 20 decembrie. în capitala 
Franței, cu reprezentantul spe
cial al guvernului R. D. Viet
nam, Le Duc Tho, secretarul 
Departamentului de Stat a afir
mat că ele au avut ca obiect o

producătoare, 
problema conflic-
Orientul Apropiat, 

apreciat că, in pre- 
posibilități de pro-

trecere în revistă a situației din 
Indochina, o atenție specială fi
ind acordată situației din Viet
nam și măsurilor ce ar putea fi 
întreprinse în vederea diminuă
rii actualei tensiuni. Aceste con
tacte, a menționat el. vor fi re
luate în următoarele săptămini.

In cursul conferinței de pre
să, Kissinger a informat, de a- 
semenea, că ’anumite progrese 
au fost realizate 
elaborare a celor 
privind relațiile 
ropa occidentală 
toare la alianța 
cealaltă la legăturile dintre Sta
tele Unite și țările Pieței Co
mune). In măsura in care textul 
celor două documente va fi de
finitivat, a arătat el, președin
tele ar putea vizita în această 
primăvară Europa occidentală, 
spre a participa la ceremoniile 
semnării. Secretarul de stat a- 
merican a menționat că este po
sibil ca în cursul acestui an pre
ședintele să viziteze, de aseme
nea. Uniunea Sovietică și Japo
nia.

în procesul de 
două declarații 
S.U.A. cu Eu- 
(prima. referi- 
atlantică. iar

Colaborarea

Declarația 
președintelui japonez 

Kakuei Tanaka

Atomul și criza de energie est-germană

REPUBLICII
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

Presa libaneză a publicat, 
în aceste zile, articole dedi
cate celei de-a XXVI-a ani
versări a proclamării repu
blicii în România. Cotidianul 
„As Saifa“ relevă pe larg in
tr-un articol succesele obți
nute de țara noastră in toate 
domeniile de activitate, sub
liniind politica externă de 
pace și colaborare interna
țională promovată de Româ
nia. Pornind de la ideea că 
pacea este indivizibilă, 
România se pronunță con
stant pentru stingerea foca
relor de tensiune și război, 
pentru căutarea de soluții 
politice problemelor litigioa
se și conflictuale — scrie 
ziarul citat.

Cotidianul „Le Soir“ a 
publicat un amplu articol 
dedicat acestui eveniment, în 
care, evidențiind cu date și 
cifre concludente dezvolta
rea economică rapidă a țării

pe aceeași temă 
publicat și ziarele de 
arabă ..Al Youm“, 
el Wattan“ și „A-

noastre, scoate, totodată, în 
relief diferite aspecte ale 
politicii externe românești, 
de pace și cooperare inter
națională. Se subliniază po
ziția constructivă a Româ
niei în ceea ce privește so
luționarea politică a conflic
tului din Orientul Apropiat.

Articole 
au mai 
limba 
„Nida 
nouar“.

prilejul aniversării 
Republicii

A. Lajmi, mi- 
al culturii din 
unor misiuni 
acreditați la

Cu 
proclamării Republicii in 
România, la Centrul cultural 
arab din Damasc a avut loc 
o gală a filmului românesc. 
Cu această ocazie, a fost 
prezentat filmul „Columna“. 
Au participat 
nistru adjunct 
Siria, șefi ai 
diplomatice 
Damasc, un numeros public.

Premierul japonez. Kakuei 
Tanaka, â declarat în cadrul 
primei sale conferințe de 
presă din acest an, că 1974 
ar putea fi „o perioadă de
cisivă“ pentru guvernul său, 
atît in ce privește politica 
internă, cit și cea externă. 
Subliniind că guvernul este 
hotărît să ia măsuri ferme 
pentru a stăvili inflația, Ta
naka a calificat drept acți
uni ..antisociale“ sporirile 
de prețuri la unele produse, 
în contextul actualei crize a 
petrolului.

Referitor la politica exter
nă, primul ministru japonez 
a precizat că va căuta să 
dezvolte relațiile Japoniei 
prin contacte directe cu 
conducătorii altor state. „Am 
dori să încercăm să obținem 
surse stabile de aproviziona
re cu petrol prin eforturi 
diplomatice. Am dori, de a- 
semenea, să avem schimburi 
de vederi asupra situației 
internaționale și asupra pro
blemelor politice, economice, 
comerciale cu conducătorii 
altor țări“ — a declarat șe
ful guvernului nipon.

• ANUL 1973 A FOST pentru 
Turcia un an al creșterii acce
lerate a prețurilor și al dimi
nuării standardului de viață al 
oamenilor muncii. Potrivit rela
tărilor presei turce, de la 1 ia
nuarie pînă la 15 noiembrie 1973, 
în țară s-au scumpit aproxima
tiv 400 de tipuri de mărfuri, la 
unele dintre acestea prețurile 
majorîndu-se de citeva ori. în 
medie, in perioada menționată, 
creșterea prețurilor a fost de 20 
la sută.

R P.D. COREEANĂ : imagine din secția de montaj a Fabricii de tractoare din Kumsong
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Acord 
spaniolo-marocan

• MAROCUL ȘI SPANIA au 
semnat un acord în domeniul 
pescuitului. în baza acestuia, 
200 de pescadoare spaniole vor 
putea pescui în apele teritoriale 
marocane — a declarat un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Spaniei.

Agenția REUTER relevă că, o 
dată cu semnarea acordului, se 
încheie disputa dintre cele două 
țări în domeniul pescuitului, 
survenită în martie anul trecut, 
cînd Marocul a extins limita 
zonei naționale de pescuit de la 
12 la 70 mile.

• PRIMUL MINISTRU AL 
INDIEI, Indira Ghandi, l-a pri
mit pe ministrul industriei pe
troliere al Uniunii Sovietice, 
Valentin Șașin, care se află în
tr-o vizită la Delhi însoțit de 
un grup de experți. După cum 
menționează agenția T.A.S.S., au 
fost examinate probleme ale 
dezvoltării colaborării dintre 
India și Uniunea Sovietică in 
domeniul industriei petroliere.

PREMIERUL CONSILIULUI 
DE STAT al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, l-a primit, vineri, pe 
Masayoshj Ohira, ministrul afa
cerilor externe al Japoniei, care 
se află in vizită la Pekin.

In aceeași zi, în capitala chi
neză au avut loc convorbiri in-

tre Masayoshi Ohira și minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ci Pîn-fei.

• ZECE MINERI AFRI
CANI au fost uciși și mai 
mulți răniți, în cursul unei 
explozii care s-a produs la 
o mină de cărbuni, în apro
piere de Witbank, la aproxi
mativ 150 kilometri est de 
Pretoria. Este cel de-al doilea 
accident care se produse în 
R.S.A., în decurs de o lună. 
Nu au fost furnizate nici un 
fel de amănunte in legătură 
cu cauzele care au provocat 
explozia.

Pe măsură ce penuria 
de hidrocarburi se ac
centuează privirile o- 
menirii se îndreaptă 
mereu mai insistent spre 
atom. Energia nucleară 
— afirmă specialiștii — 
va deveni principalu' 
izvor de energie al vii 
torului nu prea îndepăr
tat. Asemenea aprecieri 
se bazează pe date 
precise și convingătoa
re.

înir-un laborator de cercetări în domeniul fuziunii nucleare : 
Dintr-un litru de apă, echivalentul energetic a 300 litri de 

benzină...• Un gram de uraniu produ
ce prin fisiune 20 de miliarde 
de calorii sau. mai precis, echi
valentul caloriilor eliberate de 
2,5 tone cărbune.

• Rezervele mondiale de u- 
raniu sint evaluate la circa două 
milioane tone de concentrat, dar 
cantități nelimitate 
pot fi extrase din 
și oceanelor.

• Resursele de 
nuclear pentru reacția de fisiune 
ar ajunge — potrivit unor cal
cule efectuate recent — pentru 
centrale cu o putere totală de 
7 800 000 MW ; resursele pentru 
fuziunea nucleară ar fi sufi
ciente pentru citeva zeci de mii 
de miliarde de MW.

De cînd, în urmă cu jumătate 
de secol. Rutherford observa 
primul dezintegrarea atomului, 
s-au făcut pași remarcabili pe 
drumul folosirii energiei nuclea
re în scopuri pașnice. Dar, ca o 
componentă a resurselor energe
tice folosite actualmente pe Ter- 
ra, energia nucleară joacă încă 
un rol minor. în 1972 centralele 
atomo-electrice echivalau cu o 
putere instalată de 51 052 MW, 
adică abia 2,7 la sută din totalul 
puterii instalate în centrale. Nu
mărul total al centralelor nu
cleare care funcționează astăzi 
în lume se ridică la 114.

în principal, doi factori au 
cpndiționat această „slabă pre
zență“ a atomului pe „piața e- 
nergiei“. Este vorba, in primul 
rind, de relativa încetineală cu 
care s-au desfășurat programele 
de dezvoltare a centralelor nu
cleare (au trebuit trei decenii 
pentru ca așa numiții „genera
tori din prima generație“ — fo
losind barele de uraniu îmbo
gățit — să treacă de-abia, de 
curind, la stadiul producției in 
serie). Este vorba, în al doilea 
rînd, de costul relativ ridicat al 
energiei furnizate 
nucleare.

Costul din ce în 
al hidrocarburilor 
natură să acționeze ca un ac
celerator al dezvoltării progra
melor de construire a centrale
lor nucleare. De pe acum, dife
rența dințre costul energiei fur
nizate de „centralele clasice“ pe 
bază de hidrocarburi și cea fur
nizată de centralele atomo-elec
trice s-a micșorat sensibil. Un 
simpozion organizat la sfîrșitul 
anului trecut la Philadelnhia de 
concernul american „General 
Electric“, simpozion Ia care au 
participat aproape 200 de spe
cialiști a concluzionat că „ener
gia electrică produsă în centrale 
nucleare este competitivă din 
punct de vedere economic chiar 
avînd în vedere prețurile exis-

de uraniu 
apa mărilor
combustibil

de centralele

ce mai ridicat 
este. însă, de

Combaterea penursei de energie
• Pînă la 1 martie, prețurile la benzină și combustibil pentru 

încălzit vor crește in Statele Unite cu 25 și, respectiv, 33 la sută 
— apreciază experții guvernamentali americani. Majorările sînt 
determinate de tendințele existente în acest domeniu pe plan 
mondial. Potrivit agenției FRANCE PRESSE, Administrația nu 
se opune creșterii prețurilor, preferind-o raționalizării consumu
lui.
• Guvernul malayezian a hotărît sporirea prețului Ia petrolul 

brut exportat de la 5,65 dolari americani per baril, la 11,65 dolari 
americani — transmite agenția REUTER. Sporirea prețului a 
devenit efectivă la 1 ianuarie 1974.

Potrivit agenției, Maiayezia exportă anual aproximativ 32 mi
lioane barili de petrol brut.

• Producția de petrol a Venezueiei nu va fi nici sporită, nici 
redusă — a declarat Gonzalo Barrios, președintele Partidului 
Acțiunii Democratice, partid care a cîștigat alegerile în decem
brie și al cărui candidat va prelua președinția țării în martie 
a.c. Barrios a apreciat că actuala criză energetică din lumea 
occidentală se datorează unor motive politice și că, de aceea, ar 
fi temerar să se hotărască o reducere. Aceasta nu înseamnă, a 
spus el, că o decizie de reducere a producției de petrol a Vene
zueiei este exclusă in viitor.

® $

Agenția P.A.P. informează că, 
Ia invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz, în zile
le de 2 și 3 ianuarie, la Varșo
via s-a aflat, într-o vizită d& 
prietenie, Horst Sindermann, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane. Cei doi 
șefi de guvern au făcut un 
schimb de informații asupra 
dezvoltării economice a Poloni
ei și a R.D. Germane, dînd o 
apreciere favorabilă colaboră
rii bilaterale. în încheierea con
vorbirilor au fost adoptate une
le hotărîri menite să contribuie 
la lărgirea și adincirea relații
lor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări. S-a 
convenit să se asigure 6 dez
voltare dinamică a comerțului 
bilateral în 1974. Totodată, ' au 
fost stabilite unele acțiuni pen
tru rezolvarea în comun a unor 
probleme legate de aproviziona
rea cu materii prime și com
bustibili.

tente pe piața hidrocarburilor 
în noiembrie 1973.

Datele medii citate la cea 
de-a 4-a Conferință pentru fo
losirea pașnică a energiei nu
cleare desfășurată la Geneva 
indică faptul că în 1973 investi
țiile cerute de construirea unei 
centrale nucleare erau de 2,5— 
3 ori mai mari decit cele nece
sitate de construirea unei cen
trale clasice. Necesarul anual de 
combustibil nuclear pentru o 
singură centrală nucleară este 
însă relativ mic (pentru o cen
trală din „prima generație“, 
L.W.R. de 100 MW este de 50 
tone bare uraniu) iar prin îm
bunătățirea soluțiilor de reali
zare a centralelor (simplificarea 
circuitului primar, reducerea nu
mărului de generatoare de abur 
și a pompelor de circulație, eli
minarea vanelor, tipizarea echi
pamentelor) devine posibilă o 
reducere sensibilă a investiții
lor. în ansamblu, in costul unei 
centrale nucleare funcționînd, 
în medie, 20 de ani, costul com
bustibilului nuclear nu repre
zintă decît o treime din prețul 
total (în timp ce în centralele 
termice costul combustibilului 
reprezintă peste 50 la sută din , . ..
costul total). Altfel spus, fluc- ' Pînirea fuziunii 
tuațiiie prețului uraniului vor 
avea un efect mult mai redus 
asupra prețului energiei produse 
decît in cazul centralelor care 
consumă petrol. Un alt avantaj, 
deloc neglijabil, al combustibi
lului nuclear este că el permite 
stocarea intr-un volum mie a 
unei cantități mari de energie, 
permițînd să se evite dificultă
țile unor întreruperi în furniza
rea uraniului.

Dar pericolele poluării, 
radioactivității ? Specialiștii 
firmă că progresele făcute 
tehnica protecției permit, de pe 
acum, o viziune optimistă. Ori- 
cît ar părea de necrezut dar 
măsurători precise au arătat că 
gradul de poluare in jurul cen
tralelor atomo-electrice în func
țiune este .practic, neglijabil : 
depunerile de substanțe radioac
tive sînt mai mici decît în cazul 
centralelor termoelectrice 
combustibili fosili 
stare nativă, un 
radiu.

Fapt este 
tualei crize 
mele vizind 
nucleare se 
de accelerare și prioritate. în
tr-o serie de țări se desfășoară 
programe de realizare a centra-

care au, 
conținut

condițiile

ale
a- 
în

cu 
in 
de

ac-că, in
energetice, progra- 

dezvoltarea energiei 
situează pe un plan

• UN COMUNICAT GUVER
NAMENTAL, dat publicității la 
Bangkok, informează că, din 
septembrie 1972 pînă in prezent, 
efectivul trupelor americane 
staționate în Tailanda a scăzut 
cu 3 700 de militari. Comunica
tul menționează, totodată, că 
au loc consultări între cele două 
părți pentru ca procesul retra
gerii trupelor americane din 
Tailanda să continuie.

Convorbirile de la 
La Celle Saint Cloud
• VINERI, ÎN SUBURBIA 

PARIZIANĂ La Celle Saint 
Cloud, a avut loc o nouă șe
dință a convorbirilor consulta

lelor nuclearo-electrice cu reac
toare din „cea de-a doua gene
rație“ precum și a uzinelor de 
îmbogățire a uraniului.

Prognoze ? Oameni de știință 
afirmă că la sfîrșitul secolului 
nostru ponderea energiei nu
cleare în consumul energetic 
global mondial se va ridica la 
40 la sută iar în consumul de 
energie electrică la 60 la sută, 
într-o perspectivă mai apropia
tă, pentru anul 1980, se prevede 
o putere instalată in centrale 
nuclearo-electrice de 340 000 MW 
— adică circa 14 la sută din to
talul puterii instalate în cen
tralele electrice.

Reactorilor cu apă ușoară, din 
prima generație, le vor lua locul 
progresiv, reactorii cu neutroni 
rapizi, așa zișii suprageneratori, 
autoreproducători (actualmente 
în stadiu de experimentare) ca
re vor produce mai multă ma
terie de fisiune decît vor con
suma. Specialiștii afirmă că a- 
semenea supergeneratori vor 
putea intra în producția de se
rie începind din 1985. Și mai 
departe ? Dacă savanții și teh
nicienii vor reuși să învingă 
dificultățile actuale ridicate pe 
plan teoretic și practic de stă- 

i termonucleare 
controlate, atunci, pe termen 
lung, nu va mai exista in mod 
real o problemă a energiei. E- 
ucrgia va fi disponibilă in can
tități nelimitate. Principiul a- 
cesței tehnici este de a face să 
fuzioneze intre ei atomi ușori de 
deuteriu și lithiu, ceea ce ar de
gaja energii considerabile. Deu- 
teriul nu este altceva decît apa 
grea și găsim o moleculă de 
deuteriu la fiecare 6 000 de mo
lecule de apă. Se va putea a- 
tunci obține, deci, dintr-un li
tru de apă chioară echivalentul 
energetic a 300 litri de benzină !

Dincolo de aceste prognoze 
un lucru este clar : combustibi
lul nuclear oferă omenirii uria
șe posibilități pe plan energetic. 
Vorbind în termenii balanței e- 
nergetice a Terrei se poate a- 
firma că dacă globul tereștrii 
ar fi format numai din cărbune 
și petrol, omului i-ar fi trebuit 
numai circa două secole pentru 
„a-1 arde complet“, adică a e- 
puiza toate resursele energetice. 
Combustibilul nuclear oferă re
surse energetice pentru milenii. 
Cei 15 miliarde de locuitori ai 
Pămintului din anul 2074 nu vor 
mai avea, probabil, dificultățile 
energetice ale zilelor noastre.

P. NICOARĂ

tive dintre reprezentanții Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sus și Administrației de la Sai- 
gon.

• LA PRAGA, a început 
exploatarea de probă a pri
mei linii a metroului. Pro
bele confirmă buna funcțio
nare a dispozitivelor și insta
lațiilor din stații și pe traseu. 
Prima linie a metroului din 
capitala Cehoslovaciei va 
ntra in exploatare definitivă 
Ia 9 mai 1974.

)

AMINAREA SESIUNI! 
CONSILIULUI 

MINISTERIAL AL
C.E.E.

Sesiunea Consiliului minis
terial al Pieței comune, care 
trebuia să aibă loc la 7 
ianuarie, la Bruxelles, pen
tru a relua în dezbatere pro
blema instituirii fondului de 
dezvoltare regională al C.E.E.» 
a fost anunțată. Agenția 
FRANCE PRESSE relevă că 
amînareia sesiunii Consiliu
lui ministerial a fost deter
minată de faptul că discuțiile 
desfășurate joi la Londra in
tre Hans Apel, secretar de 
stat parlamentar la Ministe
rul de Externe al R.F.G., și 
Alec Douglas-Home, minis
trul de externe al Angliei, 
nu au dus la rezultatele scon
tate. In cursul convorbirilor 
au fost dezbătute probleme 
referitoare la divergențele 
existente între cele două țări 
cu privire la instituirea fon
dului de dezvoltare regională 
al C.E.E.

Comunicatul 
ții la sfîrșitul 
relevă însă că 
consultări 
părți, precum și cu alte țări 
membre ale C.E.E,. ceea ’ce 
a dus la luarea hotăririi pri
vind aminarea reuniunii Con
siliului ministerial de la Bru
xelles.

dat publicită- 
convorbirilor 

se impun noi 
între cele două

Noul guvern spaniol
La Madrid a fost dată publi

cității, lista noului guvern spa
niol, condus de Carlos Arias 
Navarro. Ca și vechiul cabinet, 
și acesta este format din 19 
membri, dar premierul Navarro 
a procedat la o remaniere ge
nerală, astfel incit numai 6 mi
niștri 
și-au 
postul 
al Consiliului 
ministru de interne a fost nu
mit Jose Garcia Hernandez, 
funcția de al doilea vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al finanțelor 
o deține Antonio Barerra de 
Irimo, al treilea vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al munciii fiind Liclnio 
de la Fuente. Ministru al aface
rilor externe a fost numit Pe- 
dro Cortina Mauri.

din guvernul anterior 
păstrat portofoliile. In 

de prim-vicepreședinte 
de Miniștri și

Arestări la Nicosia
• POLIȚIA DIN NICOSIA a 

anunțat, joi, arestarea unui grup 
de șase ciprioți greci, in legă
tură cu acțiunile teroriste sem
nalate în portul Larnaca, din 
sudul insulei, unde, marți noap
tea, s-au produs mai multe ex
plozii.

Alte explozii au avut loc, în 
același oraș, miercuri noaptea, 
producînd pagube materiale.

In cercurile observatorilor po
litici, citate de agenția REUTER. 
se apreciază că atentatele amin
tite constituie un indiciu al fap
tului că partizanii generalului 
Grivas intenționează să continue 
acțiunile teroriste.
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