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Combinatul de case

„TI N ERETU L— FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA ,

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!“

Succesele 
sidemrgiștilor

După cifrele consistente ale 
bilanțului încheiat de siderur- 
giști, la sfirșitul primilor trei 
ani ai cincinalului, bilanț care 
consemnează o producție supli
mentară de oțel, laminate, cocs 
și alte produse, evaluată la cir
ca 2 miliarde lei, ministerul de 
resort a centralizat datele evi- 
dențiird rezultatele eforturilor 
depuse de oțelari, furnaliști, la- 
minatori și cocsori în prima săp- 
tămînă a anului 1974.

Pe graficele întrecerii au fost 
consemnate, peste planul la zi : 
1 230 tone fontă, aproape 3 000 
tone oțel, circa 1 000 tone lami
nate finite pline și peste 600 tone 
cocs metalurgic.

Efectul unei inițiative:

Optsprezece inovații
„Fiecare inginer, economist, tehnician și maistru să rezolve 

o problemă de producție, cu o eficiență economică echiva
lentă cu cel puțin salariul lui anual“, față o valoroasă ini
țiativă larg îmbrățișată în cadrul Fabricii „Măgura“ din 
Șimleul Silvaniei. Exemplul cel mai elocvent l-a dat insuși 
inginerul șef Cornel Pop, care, între altele, a găsit o soluție 
tehnică ingenioasă pentru economisirea energiei. Cu spri
jinul muncitorilor Ștefan Godza și Vasile Hegheduș,. el a 
reușit să pună la punct metoda de captare a aerului cald 
emanat din cuptoarele de ardere a cărămizilor și să-1 uti
lizeze în uscătoarele-tunel, realizind o economie de circa 
130 000 lei. Ea rindul său, tehnicianul Vasile Foriș a rezol
vat mai multe probleme tehnice.

Fină acum au fost aplicate la Fabrica „Măgura" 18 propu
neri, inițiativa amintită conținuind să atragă în cercul crea
ției tot mai multe cadre tehnice.

S.M.A. ȘENDRENI, 0 MICRO- 
UZINĂ CU RANDAMENT 

PROMIȚĂTOR»

Inginerul șef al I.A.S. Ostrov este în același timp și secretarul organizației U.T.C. din în- 
treprindere. In anul recent încheiat tînărul specialist a avut satisfacții depline în ambele calități. 
Întreprinderea a realizat o producție medie de peste 16 000 kg. struguri la ha. cu șase mii kilo
grame mai mult decît planul. Cei 70 de uteciști din organizația pe care o conduce și-au dus la 
îndeplinire toate obligațiile care le reveneau din angajamentul luat în cadrul întrecerii uteciste.

Foto : ORESTE PLECAN

în halat, ștergîndu-și mîinile 
cu o cîrpă înnegrită pe care o 
pune apoi în buzunar, tovarășul 
Alexandru Rîpă îmi vorbește, 
acum în calitatea sa de director 
al S.M.A. Șendreni, județul 
Galați: „Ne uităm și noi și ve
dem că se poate și se poate 
bine, chiar dacă la început ne 
cam temusem. Trebuia să exe
cutăm trecerea din mers, cîmpul 
era cîmp, cerea tractoare, eram 
în perioada ultimelor arături pe 
'73, dar ne-am încordat mințile 
și forțele și-i aproape gata 
treaba“.

Da, treaba-i aproape gata. Mai 
urmează a fi dată în funcțiune 
o nouă linie, capacitatea halei 
fiind atunci de două motoare pe 
zi. Acum, pe zi, iese un singur 
motor. Mai întîi, însă, hala a 
fost dotată cu mașinile și unel
tele necesare scopului căruia i-a 
fost destinat: reparații de trac
toare și motoare pînă la 65 CP, 
au fost selecționați și repartizați 
muncitori cu pregătire corespun
zătoare. Incit, dacă n-aș ști că 
am intrat pe poarta unui S.M.A. 
aș putea spune că mă aflu în 
atelierul unei uzine.

S-a ajuns aici, în urma unei 
recente hotărîri menită să valo
rifice mai mult indicile de utili
zare a mașinilor și spațiilor de 
producție prin reorganizarea sis
temului de reparații pe centre 
specializate în anume operațiuni, 
totodată realizîndu-se și o mai 
bună evidență și repartiție a pie
selor de schimb, problemă care 
a dat pînă acum atîta bătaie de 
cap unităților de mecanizare. 
Conform acestei hotărîri, S.M.A. 
Șendreni s-a transformat într-un

centru de reparații pentru trac
toare și motoare de capacitatea 
amintită și pentru pompe hidrau
lice de tractor. Unitatea și-a 
început „cea de a doua existen
ță“ în urmă cu cîteva săptămîni, 
la capătul anului, în funcție de 
rezultatele obținute, actuala re
organizare urmînd să-și justifice 
sau nu rațiunea. In ce privește 
S.M.A. Șendreni, semnele sînt 
mai mult decît încurajatoare.

„La o adică, pot cere transfer 
la „Tractorul“, îmi spune răspicat 
Tărbuc Nicaber, categoria V, sa
lariu tarifar 1 570. Acum ne spe
cializăm pe operațiuni, da de 
cîte ori n-am demontat și mon
tat eu un tractor de la 
roată pînă la carlingă ? Drept 
să spun, e mai ușor, te 
obișnuiești cu aceleași piese, știi 
unde să le cauți de „sănătate“, 
ceilalți cu ale lor, la fel. și treaba 
merge și mai repede. Una e să 
intri în „măruntaiele“ hardughiei 
și alta să dai „asistență“ la cîte
va subansamble. Chestia cu 
„Tractorul“: ați înțeles unde 
bat, nu ?“

Sînt destul de multi tineri în 
hală, unde, conform fluxului teh
nologic — după cum precizează 
inginerul Ion Necula, șeful cen
trului de reparații — „activitatea 

1 se desfășoară pe posturi și atelie
re, fiecare muncitor știind precis 
ce are de făcut, dar mai ales 
cum trebuie executată fiecare 
operațiune“.

Cîteva păreri despre modul 
cum se desfășoară munca în

NICOLAE ADAM
(Continuare în pag. a IV-a)

Inaugurăm astăzi, In pagina a treia, o nouă rubrică

„SOCIETATEA ȘI NOI, 
NOI ȘI SOCIETATEA“
Dezbâtînd și clarificînd aspecte care vizează 

integrarea socială și profesională, criteriile de 
apreciere și promovare a tinerilor, afirmarea 
plenară a personalității tinere, participarea 
tineretului în formele de conducere și decizie 
socială, raporturile între generații rubrica „Noi 
și societatea, societatea și noi" își propune să 
contribuie la cultivarea responsabilității tine
retului față de societate și față de viitor, a inte
resului și receptivității sale față de valorile ma
teriale și spirituale ale socialismului, a militan
tismului său în procesul de perfecționare con
tinuă a întregii noastre societăți.

Este în intenția noastră de a face ca această 
rubrică să ofere tuturor întrebărilor pe care și 
le pun și pe care ni le vor pune tinerii răspun
suri pe măsura așteptărilor lor, de la sursele 
cele mai autorizate.
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O nouă anchetă internațională 
a ziarului nostru :

„ATI PUTEA UUUERI

INDUSTRIA 
CONFECȚIILOR 

mai aproape 
de cerințele 

consumatorilor

CUM
NE VOM 

ÎMBRĂCA 
ÎN 19Î1 ?

la această 
întrebare ne răspund:

GEORGETA 
CRISTOLOVEANU, 
secretar general în 

M.I.U. și ing. ODETTE 
MIHĂIESCU, de Ia 

Centrul de cercetare
și proiectarea îmbră

cămintei al M.I.U.
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VALORILE EXISTENTEI
Problema personajului este 

prioritară. Totul, în fenome
nul dramatic, i se poate sub
suma. Teatrul a știut să ex
prime și să slujească uma
nitatea, în măsura în care a 
urcat pe scenă personaje, 
atribuindu-le aici mișcare, 
adevăr, autenticitate. Indife
rent ce ar avea de propus — 
idei, sentimente, avertizări 
morale, militante pentru o 
cauză sau alta, mesaje de 
viață ori de împlinire spiri
tuală — teatrul e ținut să 
facă aceasta în mod direct 
și comunicativ, nu prin de
clarații abstracte, ci prin ac
țiuni vii, încarnate în perso
naje dramatice. E o condiție 
sine qua non. în afara ei, 
teatrul nu și-ar putea înde
plini misiunea sa de viață și 
de artă militantă ; ar rămîne 
mai mult un domeniu spe
culativ, o formă cazuistică, 
eventual un simplu exerci
țiu stilistic.

Contemplu, retrospectiv, 
mulțimea de personaje pe 
care a trebuit s-o descopăr, 
și mai ales de care era ne
cesar să mă apropii, în în-

cercarea mea de a scrie o 
istorie a teatrului universal. 
Aparent, un caleidoscop 
uriaș, uluitor, în care perma
nent am simți că ne putem 
rătăci. în realitate, însă, și 
o admirabilă convergență.

OPINII

de prof.
univ. dr. docent

ION ZAMFIRESCU
Poate în nici un alt domeniu 
de cultură, ca în creația ge
nerală de teatru, ceea ce 
numim unitatea în diversi
tate nu ar putea să-și gă
sească o confirmare mai si
gură și mai elocventă.

Ce anume, în ce privește 
personajul dramatic, s-a pu
tut înscrie și a putut contri
bui la realizarea unei ase
menea unități ?

Teatrul, în datele lui esen
țiale, păstrează rezerve față

de așa-zisele personaje re
zolvate. Să ne gindim la cî
teva situații. Eroul ideal : 
acesta ar da o falsă imagi
ne a vieții, r.eutralizînd ac
țiunea și imprimînd pe toată 
întinderea ei o notă de arti
ficiu și convenționalitate. 
Personajul eminamente ne
gativ : acesta ar întuneca 
ideea de perfecționare mo
rală, contrazicînd astfel toc
mai cea mai caracteristică 
trăsătură a condiției și desti
nației umane. Eroul strict 
cantonat în actualitate, re- 
flectînd-o numai pe aceasta: 
ar rămîne doar în postură 
de om-document, nu și de 
om muncit de aspirații, pur
tător de mesaje pentru vii
tor. Eroul protestatar abso
lut, nemulțumit de tot ce 
există : ar putea să alunece 
în aberație, în afectare, în
tr-un fel de conformism al 
negării mai grav decît con
formismul acceptărilor. Eroul 
obsedat de o teză : ar deveni 
mai mult idee decît om. 
Eroul cinic, gata să dispre-

(Continuare în pag,, a Il-a)

ENERGETICIEMI 
IA ÎNĂLȚIME!

în cursul acestui an pro
ducția de energie electrică a 
țării noastre va ajunge Ia 
51,5 miliarde kWh, iar can
titatea de energie termică 
produsă de termocentrale va 
spori cu circa 4 milioane 
gigacalorii față de 1973.

în vederea asigurării aces
tor creșteri importante au 
fost întreprinse măsuri vi- 
zind prelungirea duratei de 
utilizare a capacităților exis
tente, de sporire a randamen
telor, de reducere a pierde
rilor înregistrate în timpul 
transportului și pentru dimi
nuarea consumurilor proprii 
de energie electrică. în 
cursul acestui an vor începe 
o serie de lucrări pentru va
lorificarea într-un grad spo
rit a potențialului hidroener
getic al unor cursuri interioa
re, cum sînt Oltul și Riul 
Mare. Se prevede, încă din 
acest an. elaborarea unor 
proiecte pentru construcția, 
în etape ulterioare, a între
prinderilor hidroelectrice de 
pe Oltul superior. Șiret în 
aval de Adjud, Buzău, Lotru- 
aval.

SINGUR EVERESTUL?"
La începutul anu

lui trecut ne-am a- 
dresat unor renumi
te personalități din 
întreaga lume, soli- 
citîndu-Ie un răs
puns la ancheta 
noastră internațio
nală intitulată : ..Ați 
putea cuceri singur 
Everestul ?“.

Ancheta noastră 
purtînd acest titlu 
metaforic pornește 
de la premisa că în 
incursiunea de „,a 
cuceri Everestul“ 
său. fiecare a con
lucrat alături de oa
meni, fie mai expe
rimentați de Ja care 
a preluat făclia, fie 
deopotrivă cu ei și 
care i-au stimulat în 
această competiție 
de viață, fie că a

fost influențat de 
oameni tineri îm
preună cu care a 
conlucrat. în răs
punsuri am dorit să 
ni se relateze un 
fapt, un gînd, o In- 
tîmplare. o situație 
etc. și care să se 
înscrie în preocu
parea noastră de a 
pleda în 
conlucrării fructuoa
se dintre 
a realizării de rela
ții optime între 
membrii „echipaje
lor“ umane de ori
unde.

La ancheta noastră 
au răspuns printre 
alții George Gallup. 
președinte al Insti
tutului american 
pentru sondarea opi-

favoarea

generații,

niei publice 
Emmanuel, 
dintele 
francez, 
cîntăreț
Paul Robeson ; ma
rele pianist Philippe 
Entremont ; sculp
torul japonez Masa- 
yuki Nagare, 
lebritate , —
Mejelaitis. poet, 
tuanian, laureat 
Premiului 
renumita 
de culoare
Davis ; A. F. Huxley. 
savant britanic, lau
reat al Premiului 
Nobel ; A. D Hers- 
hey, celebru biolog 
american : Valenti
na Tereșkova. pri
ma femeie cosmo
naut etc.

Pierre 
preșe- 

penclubului 
renumitul 

de culoare

o ce-
Eduardas 

li
ai 

Lenin : 
militantă 

Angela
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Nu, nu este o metaforă
— și cu atît mai puțin o 
glumă. Un asemenea com
binat există, și el își află 
sediul pe strada Nicolae 
Iorga, nr. 19 din București, 
cu „filiale“ în toate marile 
noi cartiere ale Capitalei. 
O știre la zi, difuzată din 
acest sediu anunța : astăzi 
vom realiza 20 de aparta
mente. Și, totuși, reporterul 
mărturisește că i-a trecut, 
în consecință, pragul cu un 
sentiment de ușoară neîn
credere, alimentat probabil 
și de o doză de romantism 
întirziat. Căci stai și me
ditezi, la urma urmei... 
Brâncuși avea o vorbă ră
masă proverb : omul e da
tor să lase după sine un 
copil, o carte și o casa. O- 
pere. Opere ale unei vieți 
de om. Astăzi citești firma
— „Combinatul de case“ —
și firma propune restructu
rări radicale în tradiție, în 
spiritul înțelegerii. „Nu în- 
tîmplător, unica unitate de 
construcții din țară se nu
mește astfel — mă intro
duce în miezul faptei, ingi
nerul George Moșinoiu, di
rectorul combinatului. A- 
vem de-a face cu un proces 
de profundă industrializare, 
o activitate complexă și in
tegrată. O cerință a zilelor 
noastre“. Carnetul reține cu 
sfială și emoție, cu exacti
tate. Unitatea este speciali
zată în construcția caselor 
din prefabricate de beton, 
ceea ce vrea să însemne că 
aici, în Combinat, de la 
piatră, ciment și nisip și 
pînă la „Poftiți, casa du
nă așteaptă", totul se reali
zează în exclusivitate. Pa
tru mari fabrici asigură ac
tivitatea propriu-zis indus
trială. eșalonată de-a lun
gul unui flux tehnologic 
complex și total, într-un 
regim de muncă de trei 
schimburi, r>e fiecare post 
și unealtă. In legătură cu 
una, cuvîntul se cuvine a- 
mănunțit: Fabrica de beton 
celular autoclavizat — o 
noutate în materie, dotată 
c.u tehnologie la nivel mon
dial, capabilă să realizeze 
înlocuitori de zidărie și ins
talații tradiționale, avind o 
productivitate demnă de cea 
mai nobilă industrie. De 
aici au pornit, în sistem 
paletizat, „locuințele“ a 
5 000 de tineri muncitori de 
la întreprinderi ca: „23
August“, „Vulcan“, „Danu-

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a TV-aj

^să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi.

O fată vrea să muncească
Din ultimele promoții ale li

ceului din Costești, județul Ar
geș, făcea parte și o tinără, 
să-i zicem Rodica. Orfană de 
tată. Fusese o elevă silitoare, 
o elevă modestă, apreciată, o 
bună colegă, un adevărat exem
plu de conduită și de hărnicie, 
așa cum ni s-a spus la comi
tetul județean al U.T.C. Totuși, 
la examenul de admitere în fa
cultate n-a reușit. „Se întîmplă 
și la case mai mari — și-a zis 
fata și, așa cum plănuise mai 
demult, gîndindu-se la alterna
tiva unei nereușite în fața por
ților universitare, a luat hotă- 
rîrea să se califice pe undeva, 
la locul de muncă. în județul 
Argeș există, ca peste tot, mul
te întreprinderi unde poți în
văța o meserie, multe colective 
în care te poți realiza, în care, 
dacă vrei, izbutești să te afirmi 
și să crești pe propriile picioa
re. Și atunci, Rodica a început 
să caute. Precizăm că nu e nici

o exagerare în acest cuvînt, 
„căutare“, dat fiind că proaspăta 
absolventă de liceu a trebuit să 
bată la cam prea multe porți...

I se promitea, apoi i se găseau 
explicații pentru... neangajare, 
chipurile o fată n-ar putea în
văța anumite meserii, era sfă
tuită să caute în altă parte, 
acolo povestea se repeta, șefii 
aveau nevoie mai ales de bă
ieți, așa că, în cele din urmă, 
Rodica începuse să-și piardă 
nădejdea într-o calificare, deși, 
paradoxal, ii stăteau în față 
multe posibilități. Posibilități 
teoretice, am preciza noi.

A fost ajutată de comitetul 
județean al U.T.C. (dar de ce a 
fost nevoie să se ajungă pînă 
aici ?) să fie angajată la între
prinderea de stofe „Argeșana". 
Firește, fata s-a bucurat, era 
convinsă că acolo va învăța o 
meserie, specificul muncii era 
feminin, în fabrică se califica
seră sute de tinere, deci le pu

tea urma și ea exemplul. Așa 
sperase, așa gindea. Curios, dar 
speranțele nu i-au fost justifi
cate. Abia angajată, a și fost 
uitată, undeva la periferia preo
cupărilor celor răspunzători de 
calificarea tinerilor ; mai mult, 
pentru o lună de lucru ba 
pe ici, ba pe colo, nici măcar 
n-a primit salariu. Ultimele eco
nomii i se topeau, îi era rușine 
să ceară cuiva bani cu împru
mut, era și normal, doar era 
angajată, iar un angajat se pre
supune că are și un salariu. A 
încercat să intervină, n-a izbu
tit și, în sfîrșit, a cerut din nou 
sprijinul celor care o ajutaseră 
să intre la „Argeșana“.

S-a găsit de cuviință că cea 
mai bună soluție ar fi angajarea 
ei în altă parte și așa a ajuns 
Rodica la Combinatul petrochi
mic Pitești, un alt loc unde se 
califică sute și sute de tineri. 
Aici însă, după cîteva zile, un 
inginer, căruia deocamdată nu-i

dezvăluim numele doar pentru 
a nu contribui la destrămarea 
unei familii, a condiționat acor
darea sprijinului în vederea ca
lificării, de anumite concesii de 
ordin intim. Revoltată, fata a 
alergat la Costești, la una din 
fostele sale profesoare, un om 
dintr-o bucată, care nu o dată 
i-a fost confesor și sprijin în 
momentele grele. N-a avut cu
rajul să relateze în alte locuri 
pretențiile „junelui“ cu califi
care superioară, s-a jenat, e ex
plicabil, doar nu se așteptase, 
nu-și închipuise că pentru a în
văța o meserie va trebui să îm
partă patul cu unul sau cu altul. 
Și atunci, a acționat profesoara. 
A luat autobuzul spre Pi
tești, a bătut la ușa forurilor 
județene, a relatat cazul și a ce-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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AN LITERAR

1973 este un an neobișnuit de bogat, de 
plin sub raportul producției literare. Scep
ticismul unora ne apare acum prematur și 
searbăd. S-au exprimat îngrijorări exage
rate cu privire la calitatea realismului unor 
cărți apărute în acest an. Romane excepțio
nale au fost discutate cu acreală, iar o 
ciudată nevoie de rezervă suspicioasă a 
înconjurat cărți semnificative. Tonul lipsit 
de entuziasm a dus încet dar sigur la o 
impresie de monotonie, de evoluție cenu
șie. însă „bilanțul" ne arată cu totul alt
ceva dacă privim dincolo de interesele 
mărunte producția acestui an. 
Cum poate fi cenușiu și plin de 
semne de îngrijorare un inter
val în care apar cărți precum 
Vînătoarea regală, Apa, Su
praviețuiri, Trei ----- ’*
destule altele ? 
vat și, pe lingă 
marcabil al mediei, al acelor cărți care în 
fond susțin și indică ritmul progresului con
științei literare. Nu numai fiecare autor 
este într-un viu conflict cu sine însuși, cel 
dinainte, dar nivelul general al gîndirii ar
tistice este la o cotă neotinsă cu zece sau 
mai mulți ani în urmă.

De asemenea, oricît ar putea să pară de 
curios, incomparabil este și nivelul „eșecu
rilor". Un „eșec" de azi este chiar mai bun 
decît un succes al aceleiași perioade. Se va 
spune că acesta este în general „avanta
jul" progresului obiectiv, al mersului îna
inte. Nu este numai atît. O serie de autori 
n-au „progresat" deloc, ba chiar au luat-o 
înapoi. Aici ne apare însă decisivă nu con
tribuția excepțiilor, ci a tentativelor am
bițioase soldate, unele, cu cărți bune,

nuvele și
Căci este
„excepții", 

il<

altele cu eșecuri însă de care 
accepta că ne putem lipsi. Citi 
nu preferă unui succes mort un 
viu și fertil ? Tentative, mai mult __
mai puțin izbutite, precum Aproapele nos
tru aproape, Sfirșitul bahic, Să crești in
tr-un an cit alții într-o zi, Deruta, Pribegi, 
noi visam, Sărbători fericite, Așteptarea 
șa. valorează infinit mai mult decît unele, 
chiar cam multe, reeditări rămase in 
stocuri. Dincolo de aspectul diversității, a- 
semenea cărți își asumă, fiecare în parte, 
experiențe a căror elocvență nu mai apar-

n-am 
cititori 

eșec 
sau

C. STÀNESCU

obser- 
ul re-

pusă 
lor pi

ține consacrării distante a is
toriei, ci dezbaterii, dialogului, 
luării în discuție. Istoria prea 
repede și prea comod prefă
cută în romane istorice este 
readusă în discuție, interogată, 
anchetă. Actualitatea cârti

se vede foarte bine, nu de
pusă sub
lor pleacă, __ ____  ___ , ..._
la obiect, ci de la subiect. Dar, pe lingă 
actualitatea cărților, mai este și aceea a 
autorilor. Desigur, nu autorii unui an calen
daristic sînt neapărat cei actuali. Dar nu se 
poate trece peste faptul că nu numai în 
proză, și poate mai ales în poezie, scara 
de valori, ierarhia este de un dinamism 
fără precedent. Numai dacă socotim ab
senții și tot avem un indiciu al confruntării, 
deocamdată surdă, neexplozivă, ce are 
loc. Ne apar cu mai multă pregnanță „ ’a- 
sicii", apoi autorii unei singure cărți, apoi 
veșnicii debutanți fericiți ca și cei inutili, 
ș.a.m.d. Ierarhia se modifică și poate acesta 
este cel dinții motiv pentru care unora 
„anul literar" le pare cenușiu, monoton, 
neinteresant. Mai ales acelora care cred că | 
valorile sînt imuabile și eterne.

____________________________________________________________________________
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sau cum încearcă birtiile să acopere inexistența unor importante 
in organizarea activității cultural - educativeorganisme de lucru

După cițiva ani de existență, 
nn preambul principial referi
tor la scopul funcționării co
misiilor pe probleme ale comi
tetelor U.T.C., Ia obiectivele 
urmărite de către acestea, nu-și 
mai are rostul. Mult mai inte
resante pot să fie observațiile 
cu privire la starea lor actuală 
de funcționalitate. Și-a lărgit, 
să zicem, comisia poiitico-ideo- 
logiei și cultural-educativă ca
pacitatea de cuprindere a pro
blemelor apărute in sfera vieții 
și activității specifice organi
zațiilor U.T.C.. a tinerilor, și-a 
sporit ea, cu timpul, operativi
tatea. sint mai adecvate, astăzi, 
răspunsurile pc care ințelege șă 
Ie dea comisia cu pricina prin 
intermediul acțiunilor sale pro
prii problemelor specifice tutu
ror categoriilor de tineri ? Să 
încercăm să vedem din rîndu- 
rile care urmează.

Așadar, iată primul popas : 
Comitetul municipal Mediaș al 
U.T.C. Aici, probleme organiza
torice nerezolvate fac să nu 
prea ai cu cine discuta. Fostul 
președinte al comisiei, in pre
zent secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al U.T.C.. nu-mi 
poate oferi prea multe amănun
te. O lungă perioadă a fost 
plecat, apoi cind s-a întors de 
la școală, a fost promovat îna
inte de a avea timp să pună 
dincoace lucrurile ia punct.

— Am convocat o dată comi
sia. iși amintește dinsul. ca să 
repartizez sarcinile și cu asta 
s-a isprăvit. Pe vremea aceea 
eomisia nu exista decît pe hîr- 
tie. Nici unul din membrii ei 
nu putea sâ informeze cu nimic 
despre trecut. Nu exista (și nu 
există — n.n.), nici un semn 
autentic în legătură cu activi
tatea comisiei. Am pus. atunci, 
citeva întrebări. Cei care mi-au 
răspuns s-au referit la preocu
pările de rutină ale organiza
țiilor din care făceau parte.

— Totuși nu se poate spune, 
mă lămurește directorul clubu
lui tineretului, vicepreședinte al 
comisiei, calitate in care se ocu
pă direct de problemele cul
tural-educative. că pe această 
linie nu s-a activat, și încă des
tul de intens. Astfel, ne-am o» 
cupat de mobilizări la acțiuni, 
vinzări de bilete, repartizarea 
invitațiilor la serile distractive. 
Membrii comisiei și-au . adus 
contribuția la buna desfășurare 
a cite unui concurs cu cartea, 
a diverselor programe artistice.

— în ee sens 1
— Cite linul stătea la ușă 

pentru a sprijini păstrarea or
dine;. disciplinei, ținutei.

Următoarea vizită — Comite
tul municipal Sighișoara ai 
U.T.C. Tovarășa Viorica Jilip. 
președinta comisiei municipale 
pentru problemele politieo-ideo- 
logice și cultural-educative, răs
foiește un dosar cu programe. 
In programele acelea sint pre
văzute. cind și cind. la partea 
finală a ciclurilor de activități 
de informare și dezbatere politi
că. ba citeva momente artistice, 
ba un întreg simpozion de poe
zie patriotică. Nu sînt uitate, 
bineînțeles, s-utile distractive de 
la clubul tineretului.

— Pentru elevii școlilor pro
fesionale mai organizăm. în co
laborare cu biblioteca munici
pală. prezentări de cărți noi. 
Și. practic, cam asta e tot pen
tru că in ultima vreme am fost 
ocupați cu învățămîntul politic, 
cu problemele educației ideolo
gice, cu informarea activului...

Ultima gazdă — Comitetul 
municipal Alb*  Iulia al U.T.C. 
Tovarășul secretar Nicolae Ior- 
dache, ce e drept, cu o vechime 
minimă de muncă și pe funcție 

— doar cîteva luni —, nu și-a 
găsit, deocamdată, răgazul să 
frunzărească instrucțiunile C.C. 
al U.T.C. eu privire la 
tea comisiilor.

— Dar cînd s-au pus 
la județ am înțeles ce
făcut și. in privința specificu
lui cu'ltural-educativ. am acti

activita-

sarcinile 
avem de

vat in consecință. Adică ne-am 
propus să realizăm o mai bună 
educație patriotică, moral-oetă- 
țenească. atejst-științifică or- 
ganizînd manifestări tematice, 
ga.le de filme, vizite la comple
xul muzeal din cetate, la Bi
blioteca Batth.vanăum. serbări și 
concursuri, intîlniri ale tinerilor 
cu oameni de cultură, cu spe
cialiști. cu reprezentanți ai în
treprinderilor și de la brațele 
de muncă etc. Ne preocupă în
deaproape programul clubului. 
Ne-am adus contribuția, alături 
de celelalte consilii și comisii 
ale comitetului municipal. Ja 
realizarea unui test referitor la 
problemele integrării profesio
nale a tinerilor din oraș. Poate 
mai sint și altele la care ar fi 
trebuit să ne gindim însă e 
greu să le faci pe toate deodată 
și încă bine.

Desigur, pot fi relevate aici și 
încadrate în categoria cauzali
tății, o seamă de amănunte care 
iși au importanta lor. Așa. de 
pildă, apare tendința vădită de 
a neglija, sub scutul suprasoli
citării cu alte sarcini, obligația 
respectării tuturor obiectivelor 
pe care le propune nomencla
tura comisiei. O foarte bizară 
optică pune etăpînire pe resur
sele de energie ale responsabi
lilor in chestiune. In sinea lor. 
ei sînt convinși că domeniul 
cultural-educativ, plasat din ti
tlu pe un loc secund, este și in 
realitate un domeniu de mina 
a doua. Prin exercițiu 
asemenea reduceri ale 
cultural-educative la 
școlărești, la manifestări anoste 
și pline de cusururi, dictate de 
diverse evenimente, lecturile fu
gare de recenzii cind și cam pe 
unde se nimerește, sau de ver
suri grupate »ub titulaturi pom
poase dar asemănătoare, in 
fond, ciștigă drept de circula
ție in ochii lumii devenind un 
fel de minimum de norme pro
tectoare pentru oricine vrea să 
fie la adăpost cind e întrebat : 
..Cum merge activitatea cultu
ral-educativă ?“. în sfirsit. în 
directă opoziție cu precaritatea 
manifestărilor apare strădania 
merituoasă de a integra proble
matica domeniului intr-o sferă 
foarte largă de preocupări A- 
ceastă dîrză răsucire pe călcîîe 
iși asumă, dacă generozitatea ei 
nu pornește de la o bază ra
țională bine calculată, riscul *-  
glomerărilor confuze, al saltu
rilor dezordonate cărora, de la o 
zi la alta, încep să li se piardă 
sensurile.

însă dincolo de sesizarea a- 
mănuntelor criticabile, explica
ția unică a faptului că ele își 
găsesc spatiile prin care să se 
ivească mai mult sau mai puțin 
frecvent, rămine aceea că. deo
camdată și pe alocuri, se uită 
cele mai simple întrebări din 
a.b.c.-ul muncii organizatorice, 
(ce e de făcut : de ce, in ee 

scop ; cum; cu ce mijloace), 
de care, se vede limpede, nu te 
pofi lipsi nici în domeniul cul
tural-educativ. De pildă : por
nind de la necesitatea organiză
rii îri mod util și plăcut * tim
pului liber al tinerilor, a for
mării și cultivării gustului lor 
pentru frumos, a cunoașterii 
trăsăturilor specifice artei noas
tre naționale, membrii comisiei 
Comitetului municipal Sibiu al 
U.T.C. care se ocupă de ches
tiunile cultural-educative s-au 
străduit să asigure, pe de. o pac
te, un nivel calitativ ridicat ma
nifestărilor culturale de 
cu tinerii (expoziții de 
grafii, pliante, montaje 
vizuale, concursuri și festivaluri 
culturale, expoziții ale artiști
lor plastici amatori etc.). iar 
pe de alta, să mențină o cola
borare strînsă și activă cu Ins
tituțiile profesioniste de cultură 
și artă din oraș (concerte-Iectle 
pentru tineret la Filarmonic*  de 
stat, discuții pe tema viziunii 
dramatice asupra realității con-

temporane ou actori și regizori 
1*  Teatrul de stat, ciclul de 
expuneri pe tema condiției ca
podoperei. cu Muzeul Brucken- 
thS'l, excursia de pe Valea Hîr- 
tibaciului pentru culegerea fol
clorului local etc.). în cîteva 
cuvinte, pare si fie o treabă la 
îndemina oricărei comisii poli- 
tico-ideologice și cultura.l-edu- 
cative. Si este. cu condiția ca 
ambele domenii să fie tratate 
in mod egal, eu o atenție ne
discriminatorie, ca domeniul 
culturii să fie deopotrivă consi
derat un instrument indispensa
bil pentru formarea unui om cu 
o concepție profund sănătoasă 
despre lume și viată. capabil 
să-și înțeleagă menirea con
structivă, creatoare, rolul său in 
dezvoltarea armonioasă a so
cietății conform eu normele 
progresului.

MIRCEA TACCHI

curent, 
sferei 

serbări

masă 
foto- 

audio-

ROȘA ION — comuna 
Crăciunul, jud. Alba : Deo
sebirea este esențială : medi
cii stomatologi sînt cadre me
dicale cu pregătire superioa
ră. dentiștii sînt cadre me
dii sanitare care acordă asis
tență sub îndrumarea medici
lor. Tehnicienii dentari sînt 
cadre medii sanitare care lu
crează în laboratoarele de 
tehnica dentară. Forurile de 
resort au în studiu problema 
trecerii de la învățămîntul de 
3 ani la cel de 5 ani. Repar
tiția se face în raport cu ne
cesitățile rețelei sanitare.

Regret că nu am putut 
respecta data de 10 octombrie 
pe care rni-ați acordat-o. Sper 
însă că rămînînd cititor rd 
ziarului nostru și după aceas
tă dată veți găsi răspunsul 
solicitat aici. N-am înțeles 
însă de ce doriți să vă as
cund eți reușita la examen. In 
mod obișnuit se procedează 
invers.

CONSTANTINESCU LU- 
) MINIȚA — Pătîrlagele, jud.

, Buzău : M.F..I. ne informează 
’ că problema se află în studiu 
> șt că se vor anunța în presă, 

în timp asupra măsurilor lua
te. Presupun că broșura „Ad- 

) miterea in învățămîntul su
perior“ — care va apare, așa 
cum sîntem 

i prilie 1974 
muriri și în 
la care s-au
rile lor mulți candidați la Fa
cultatea de farmacie.

informați, în a- 
— va aduce lă- 
această problemă 
referit în scriso-

CRISTINA DRAGOMI- 
RESCU — Călărași, jud. Ia
lomița ; Instituțiile de învă
țământ îți organizează activi
tatea în raport cu planurile 
de școlarizare respective. Cel 
mai bine ar fi 
apariția broșurii 
în învățămîntul 
care va cuprinde
mațiile sau să vă informați 
la școala respectivă.

să așteptați 
„Admiterea 

superior“, 
toate infor-

CAMELIA ZABACINSKt
— Buzău: 
n-am zîmbit ironic ci numai

Vă asigur că

w
>

Desenele copiilor. Acesta este subiectul expoziției în holul Teatrului de Stat din Oradea.
Foto: ȘT. WEISS

artei pregătește în 
muzeografi și critici 
Spun „în principiu“ 
diploma nu poate

amuzat pentru că intr-adevăr 
logica dumneavoastră este 
impecabilă. Secția de istoria 
și teoria 
principiu 
de artă, 
deoarece
înlocui talentul, absolut obli
gatoriu și în critica de orice 
fel, care implică totdeauna 
un acț de creație.

La concursul din anul 1971 
s-a dat examen la Istoria

ghiu-Dej nr. 29, tel. 1 29 54) 
s-au cerut la concursul din 
anul 1973 următoarele mate
rii : matematică (algebră, geo
metrie plană și în spațiu, tri
gonometrie) — scris 
botanică, tehnologia 
țărilor forestiere sau 
culturilor silvice, la 
— scris.

și oral, 
exploa- 
tehnica 
alegere

• Instituțiile muzeale des
fășoară o largă suită de ac
tivități ce-și propun popu
larizarea marilor valori afla
te în patrimoniul lor artistic. 
Muzeele din Capitală, dc 
exemplu, au pus. Ia dispozi
ția școlilor materiale docu
mentare privind tezaurul de 
artă pe care îl dețin. Au ini
țiat, de asemenea, predarea 
orelor
muzeelor, 
binetelor 
din școli 
expoziții

CINEMATOGRAFICE
Cea dinții premieră cinemato

grafică românească a anului 
1974 — filmul „Capcana“ — a 
fost prezentată luni seara, pe e- 
cranul cinematografului Patria 
din Capitală. Această producție 
a Casei de filme nr. 4 face parte 
din serialul de filme „Cu mîinile 
curate“. „Ultimul cartuș“, „Con
spirația“, dedicat perioadei ime
diat următoare lui August 1944, 
perioadă de puternice înfrun
tări dintre forțele progresiste și 
rămășițele reacțiunii. Filmul, 
realizat de regizorul Manole 
Marcus, pe baza scenariului 
scris de Titus Popovici, plasea
ză în centrul acțiunii o nouă 
misiune a temerarului maior 
comunist Roman, aceea de a li
chida o bandă de legionari ca- 
re-i terorizau pe locuitorii unei 
așezări izolate de munte. După 
urmăriri și încleștări dramatice, 
misiunea este dusă la îndeplini
re, forțele înaintate, în frunte

cu comuniștii, infrîngindu-i p« 
dușmanii regimului popular. 
Rolul maiorului Roman prile
juiește reîntilnirea cu actorul 
Ilarion Ciobanu, care are ca par
teneri pe Mariana Mihuț, Ma
ria Clara Sebok, Victor Reben- 
giuc, Mircea Albulescu, Mircea 
Diaconu, Silviu Stănculescu, 
Octavian Cotescu, Lazăr Vrabie, 
Maria Chira, Marieta Luca, 
Zephi Alșec.

în aceeași seară a fost prezen
tat în premieră și filmul docu
mentar „Nunta de aur“ produc
ție a Studioului „Al. Sahia“, 
scenaristul și regizorul filmu
lui, Titus Mesaroș, a căutat să 
evidențieze. în noua sa creație 
forța morală și vitalitatea fami
liilor crescute în spiritul mun
cii și cinstei, alegindu-și, spre 
exemplificare, o familie din 
Agnita, județul Sibiu.

(Agerpres) i

VALORILE EXISTENTEI
>

universală și Istoria României 
(capitolele de istoria cultu
rii) ca și la una din urmă
toarele limbi străine la alege
re : franceză, engleză, germa
nă, rusă — (scris) și la litera
tura română (scris și oral).

Vă sfătuiesc să alegeți a- 
ceastă secție mimai dacă aveți 
o vocație autentică pentru 
arta plastică, o experiență de 
„consumator de artă“ în sen
sul superior al noțiunii și o 
informație
Altfel mă tem că o să vă fie 
cam greu.

corespunzătoare.

BÂZGAN C. MIHAI — 
București; La Facultatea de 
silvicultură și exploatarea pă
durilor de la Universitatea 
din Brașov (B-dul Gh. Gheor-

A. P., Orăștie, jud. Hune
doara : Adresează această în
trebare Ministerului Educa
ției și Imățămintului și vei 
primi lămuriri. In ceea ce mă 
privește, cred că este mai bine 
să termini liceul de cultură 
generală și, înarmată cu baca
laureatul. să te prezinți la un 
institut de arte plastice după 
ce în toți acești ani care te 
mai despart de concurs vei 
lucra foarte mult și vei citi 
în domeniul care te interesea
ză. Mai reflectează la propu
nerea mea.

CHIPEREA VIORICA. Bra
șov: Formele de îpvățămînt 
care te interesează pe dum
neata sînt în lichidare și în 
viitorul apropiat acest profil 
nu se mai școlarizează. Cum 
însă am înțeles că motivul 
pentru care ai ales această 
profesiune este dragostea pen
tru copii, cred că este po
trivită o facultate cu durată 
de studii nuii redusă pe care, 
absolvind-o, ai putea deveni 
profesoară. Astfel, chiar în 
cadrul Universității din Bra
șov funcționează Facultatea 
de fizică-chimie, cu durata 
de studii de 3 ani și Facul
tatea de științe naturale și 
agricole, tot de 3 ani (str. 
Karl Marx nr. ,50, tel. 1 39 80).

Interesează-te care sînt 
condițiile de admitere pentru 
anul 1974; în anul 1973 s-a 
cerut la concurs — la Facul
tatea de fizică-chimie : fizica 
(mecanică, optică, electricitate 
— scris și oral), anatomia și 
fiziologia omului (scris). Eu 
cred că așa este bine să faci.

de desen în incinta 
iar în cadrul ca
de științe sociale 
vor fi organizate 

și microexpoziții.

(Urmare din pag. I) 
țuiască orice teză : i-ar lipsi 
emoția, căutarea, sincerita
tea de viață, puterea de a-i 
găsi acesteia un sens. Etc., 
etc.

Atunci 1 Trebuie să ne 
gîndim la ceea ce reprezin
tă teatrul. Acesta e viață. 
Mai precis : e viață efecti
vă, edificatoare, care cere 
deschideri, creșteri, cuceriri 
continui, lupte pentru împli
nire și înălțare. Toate aces
tea, incontestabil, nu pot fi 
lăsate pe seama întîmplării ; 
dar nici nu trebuiesc supuse 
unor cristalizări dogmatice. 
E nevoie să fie realizate 
prin personaje active. Și a- 
nume : prin personaje care 
îsi pun probleme, care gîn- 
desc, în cugetele cărora exis
tă frămintări, care pot cu
noaște suișuri și coboriri, in 
împletiri de umbre și lumini. 
Mai mult decit soluțiile, 
sufletele cărora se petrec 
ceea ce trebuie să conteze 
e aspirația spre acestea ; e

puterea de a le aștepta, uni
tă cu lupta pe care ne-o re
clamă.

Antigona pășea spre moar
te, regretînd totuși viața ; 
Hamlet se întreabă : ,a fi 
sau a nu fi“ ; Ibsen punea 
probleme, în primul rînd 
pentru dezbaterile pe care 
aveau să le antreneze în 
conștiința personajelor ; eroii 
lui Cehov par învinși, dar 
nu cu placiditate, ci într-un 
climat de tumult intim care 
morlamente îi și salvează ; 
eroul absurd din drama con
temporană poate nega even
tual totul, nu și faptul că 
totuși este și poate rămi- 
ne om.

Să-i cerem deci creației 
dramatice, nu dogme, nu 
table ale legii, nu teze, nu 
oameni întemnițați într-o 
rubrică sau alta ; să-i ce
rem concepte deschise, ten
siune creatoare și personaje 
capabile să reflecte valorile 
existenței prin îngîndurări 
active !

INDUSTRIA CONFECȚIILOR

■■

ÎN NOUL AN
Convorbire cu ing. GEORGETA CRISTOLOVEANU, 

secretar general în M.I.U. și ing. ODETTE 
MIHĂIESCU, de la Centrul de cercetare și 

proiectarea îmbrăcămintei al M, I. U.

• SERIALUL „SC1NTEII TINERETULUI" •SERIALUL ^dNTEHȚINERETUUJȚ^.

Victorie la Hastings 
într-un an de mari 

confruntări
Sfîrșitul Iui 1967 a produs tuturor șahiștilor români o mare 

amărăciune : in semifinala europeană de la Sofia, echipa noastră 
termina la egalitate, pe locul doi, cu reprezentativa R.D.G., dar 
din cauza Sonneborn-ului mai bun, jucătorii germani aveau să 
joace în finală... Faptul era cu atît mai dureros, cu cit rezulta
tul final a devenit cunoscut de-abia în ultima rundă ! Victoria 
maximă obținută de noi in fata echipei Greciei nu ne-a mai 
folosit, întrucît adversarii noștri reușeau să învingă echipa 
Bulgariei, deja clasată pe locul 1, exact cu scorul necesar califi
cării. O coincidentă supărătoare și care ia vremea aceea a pro
vocat multe discuții... O oarecare compensație, platonică de alt
fel, a constituit-o victoria mea obținută contra marelui maestru 
Uhlmann în meciul direct cu R.D.G. Partida aceasta, plină de 
sacrificii spectaculoase, a fost considerată de specialiștii a fia ți 
atunci la Sofia, drept cea mai bună realizare a campionatului,

primind calificative neobișnuite fi fiind inclusă in cele mai bune 
zece partide ale anului. _

lat-o : Gheorghiu-Uhlmann : le4 c-6 2.d3 d5 3.Cd2 Cf6 4. Cgf3 
Ne7 5.g3 c5 6.Ng2 Ce6 7.0—0 0—0 8 Tel b5 9.e5 Cdî lO.Cfl a5 
II.IU b4 12.NÎ4 »4 13.a3 ! bxa3 14.bxa3 Na6 15.Ce3 Cd4 l«.e4 I 
Cb3 17. cxd5 Cxal 18. Dxal exdâ 19. Cxd5 Nxd3 2O.e6 ! CfS 21. 
Cx«7 + Dxe7 22.Ce5 ! Ng6 23. Cc6 Db7 24.Nd6 Ne4 25. Txe4 !! 
Dxc6 26, Nxe8 și negrul a cedat !

Anul 1968 a debutat cu tradiționalul turneu de la Hastings, 
scurt ca de obicei, dar foarte puternic. Din totalul de zece con- 
curenți, patru erau mari maeștri (Hort, Suetin, Stein și subsem
natul) iar doi maeștri' internaționali : Kaplan, campionul mon
dial de juniori din acel an și Ostojic. Datorită unei trageri la 
sorți ce m-a defavorizat (negrul cu cei mai periculoși adversari 
direcți. inclusiv cu Suetin în ultima rundă) a trebuit să-mi alcă
tuiesc un „plan de bătaie“ care presupunea victorie în intilnirile 
cu adversarii ceva mai slabi și cel puțin remize in celelalte 
partide. Ideea aceasta s-a dovedit inspirată și în ciuda unor 
ratări în poziții mai bune cu Whitley și Hartston. la sfirșitul 
turneului acumulasem șase puncte din nouă (trei victorii și șase 
remize, neînvins) și mă număram printre învingătorii Hastings- 
ului, alături de Hort, Suetin și Stein. Oarecari emoții dintre în
vingători a avut numai Hort. care a trebuit neapărat să cîștige 
in Ultima rundă partida cu Ostojic, cu care se afla la egalitate... 
Era pentru prima oară (și ultima pină în prezent) că un jucător 
român obținea un asemenea rezultat la Hastings I Nici n-anr 
apucat, însă, să mă bucur și peste cîteva zile eram in Olanda, 
la startul altui mare turneu internațional, festivalul de șah de 
la Beverwijk. Turneul, extrem de puternic (12 mari maeștri și 3 
maeștri internaționali din 16) a fost dominat categoric de 
Korcinoi, învingător pe deplin meritat, cu un procentaj exce
lent : 12 puncte din 15. Pe locurile 2—4 s-au clasat la egalitate 
Hort, Portisch și Tal cu 9 puncte, în timp ce eu m-am clasat pe 
locul 5 cu 8,5. Am jucat. în general, foarte bine, aflindu-mă per
manent în grupul primilor 3—4 clasați, dar probabil emoția în 
fața unui nou rezultat excepțional m-a tăcut să greșesc în pozi
ție net superioară cu Portisch, Boboțov, Karaklaici și în ciuda 
faptului că am terminat turneul neînvins, a trebuit să mă mul
țumesc cu locul 5... Aveam, însă, satisfacția că. alături de 
Portisch, am fost singurul jucător care i-a dat emoții în întilni- 
rea directă lui Korcinoi. Acest debut promițător în două dintre 
cele mai importante turnee ale anului mi-a crescut simțitor cota 
pe scara valorilor internaționale, astfel că m-am simțit intrat în 
cercul destul de Închis al „marilor“ șahului mondial I La urmă
torul turneu la care participam, Insă, la Monte Carlo, In aprilie,

am săvîrșit din cauza temperamentului, cîteva greșeli de tactică 
ce m-au costat mult în clasamentul final, tntr-o companie foarte 
selectă, alături de Botvinnik, Larsen, Smislov, Portisch. Hort, 
Uhlmann și alții, am început turneul foarte bine, am condus 
timp de citeva runde, apoi însă pierderea la Smislov, in criză 
de timp, intr-o poziție complet egală, a însemnat, un moment 
psihologic crucial, peste care nu am putut trece. în ciuda unei 
evoluții bune în continuare, nu am mai avut șanse practice la 
primele locuri, clasindu-mă, în final, la mijlocul ierarhiei. 
Zdruncinat psihic de acest semieșec, nu mi-am putut apăra in 
bune conditiuni titlul de campion internațional al României, 
cucerit în urmă cu un an. într-unul din cele mai valoroase tur
nee organizate de federația noastră (destul de slab, totuși, ra
portat la scara internațională), n-am fost in măsură să ameninț 
primul loc decît în primele runde cînd am avut un start puter
nic. Apoi. însă, datorită poate și revanșei nereușite din partida 
cu Parma, cel ce-mi răpise titlul mondial al juniorilor în 1961, 
primele locuri în clasament au fost ocupate de jucătorii oaspeți, 
(primul a ieșit Parma, urmat la egalitate, de Gipsils și Bilek). 
După o perioadă de pauză am participat. în Iugoslavia, la un 
puternic turneu internațional organizat „în premieră“ de orășelul 
Vinkovci. Senzația turneului a constituit-o, desigur, reapariția in 
circuitul internațional a lui Bobby Fischer care făcuse senzație, 
prin retragerea sa spectaculoasă din interzonalul de la Soussa. 
Infirmînd pronosticurile specialiștilor, care prevedeau că se va 
reacomoda cu greu condițiilor de turneu, Fischer a jucat ex
trem de sigur și ușor, cîștigînd turneul fără nici un fel de pro
bleme, cu un avans de două puncte. Lupta propriu-zisă s-a dat 
pentru locul 2 între marii maeștri Hort, Matulovici, Ivkov și 
subsemnatul... în cele din urmă, realizînd o victorie mâl mult 
decît mine și Ivkov, Hort și Matulovici s-au clasat pe locurile 
2—3 Clasamentul final a fost astfel, următorul : 1. Fischer 11 
puncte ; 2—3 Hort—Matulovici, 9 : 4—5 Gheorghiu, Ivkov 8,5 ele. 
Turneul de la Vinkovci mi-a permis, însă, o serie de încercări 
teoretice încununate de succes, mi-am putut evalua, din nou, 
forța de joc și pot spune că am fost mulțumit. Era al treilea 
mare turneu, după Hastings și Beverwijk, in care terminam 
neînvins, ...iar rezultatul dintre Fischer și mine îmi rămînea, 
în continuare, favorabil 1 După o partidă maraton cu 2 între
ruperi și un final extrem de rar întîlnit în manualele șahiste, 
Fischer a fost nevoit sS so mulțumească cu remiză.

Industria confecțiilor 
reprezintă un domeniu în 
care se reunesc fantezia, 
bunul gust, spiritul înnoi
tor. Problemele sale sînt cel 
mai aproape de noi, cum
părătorii, dornici să ne îm
brăcăm i întotdeauna bine 
și elegant. Vă rugăm să 
împărtășiți cititorilor zia
rului nostru cîteva din 
preocupările principale ale 
ministerului în acest sens.

— Anul 1974, penultimul al 
acestui cincinal, reprezintă și 
pentru industria ușoară o eta
pă în care vor avea loc schim
bări cantitative și calitative. 
S-au stabilit măsuri care să a- 
sigure realizarea. în bune con
diții, a sarcinilor sporite de 
plan, îmbunătățirea calității, 
creșterea productivității mun
cii, concomitent cu reducerea 
prețului de cost al produse
lor. Una din concepțiile noi 
ale ministerului o constituie 
valorificarea în măsură tot mai 
mare a țesăturilor prin con
fecții, care se va realiza ince- 
pînd cu acest an. Principala 
preocupare va fi ca tot ce se 
va produce anul acesta să 
poarte amprenta noului. în a- 
cest sens se pregătesc și colec
ții cu destinație specială pen
tru tineret. Se va dezvolta în 
măsură tot mai mare produc
ția confecțiilor de tricot din 
lire poliesterice texturat. în 
acest fel există posibilitatea să 
se folosească o paletă mai lar
gă de desene și culori. Pro
ducția pentru copii se află, de 
asemenea, în centrul atenției 
ministerului. Pentru anul a- 
cesta au fost create numeroase 
modele specifice virstei co
piilor care dau produselor 
un plus de frumusețe. Dc alt
fel producția va crește în a- 
cest sector, față de anul tre
cut, cu 10 la sută. In ramura 
confecțiilor se vor produce 
circa 20 000 modele.

Pe baza indicațiilor trasate 
de conducerea superioară de 
partid se iau măsuri privind 
mai buna organizare a pro
ducției. Este vorba de un sis
tem științific de organizare 
care va asigura îmbunătățirea 
tehnologiei confecțiilor, valo
rificarea pe plan superior a 
spațiilor productive și a ma
teriei prime. Se acordă o a- 
tenție deosebită dezvoltării

cercetării in centrul căreia se 
află perfecționarea tehnolo
giilor, utilizarea de noi mate
riale care să intre în compo
nența produselor, pentru spo
rirea gradului de confort, îm
bunătățirea calității și ușura
rea întreținerii acestora. Anul 
1974 va fi pentru ramura con
fecțiilor anul calității, al eco
nomiilor, al unei inalte pro
ductivități pentru a se ține 
pasul cu cerințele cumpărăto
rilor.

— Moda se exprimă în 
general prin stilul îmbră
cămintei supusă atît unui 
proces obiectiv-evolutiv cit 
și unor cerințe de ordin so
cial, economic, moral. Ce 
va aduce nou anul 1974 ?

— Ritmul și modul de via
ță al omului contemporan re
prezintă pentru industria con
fecțiilor determinantele esen
țiale în orientarea modei ac
tuale. Se vor folosi, în măsură 
tot mai mare, țesături și con
texturi noi, culori în game di
ferite (cu accent pe armonie). 
Predominante vor fi culorile 
orange, galben-auriu, roșu viu, 
olive etc., se mențin în modă 
culorile bordo, nuanțele de 
verde sticlă, griurile deschise 
și cele mclanjate. Se vor rea
liza confecții din țesături cu 
fața pepit, din fire cu efect 
bucle, din țesături flaușate, 
rustice etc. în materie de 
modă există o tendință ce se 
conturează din ce în ce mai 
evident, la paltoane — de pil
dă — care pierd din interes ca 
îmbrăcăminte unică în ano
timpul rece. Alte sortimente ii 
iau locul, i se substituie cu a- 
tît mai mult cu cit aceste 
formule de îmbrăcăminte răs
pund preferințelor unui tine
ret majoritar ca pondere, re
ceptiv la noutățile modei. Di
versele tipuri de jachete vor 
constitui un sortiment tot mai 
frecvent 
triei 
nere 
puri de siluete, pentru băieți, 
două. Se vor folosi pe scară 
mai largă accesoriile : buzu
nare tăiate aplicate, platei, 
cordoane, fermoare, tigheluri, 
diverse modele de gulere, care 
dau o notă de prospețime, ar- 
monizindu-se cu vîrsta tine
retului.

LIDIA POPESCU

de
se

în producția indus- 
confecții. Pentru ti- 
vor realiza patru ti-

Vedere panoramică asupra platformei industriale a lașului.
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PARTICIPĂ ELEVUL 
LA CONDUCERE?

Se constată că in multe cazuri cadrele didactice nu incurajeazâ prezența 
organizației U.T.C. în viața școlii. In cele ce urmează tovarășul Cornel 
Băjenaru, director în Ministerul Educației și învățămîntului, răspunde la o 
întrebare privind rolul secretarului U.T.C. in consiliul profesoral.

0 opinie de la Ministerul Educației 
și Învățâmîntului

T
inăra generație beneficiază, alături 
de celelalte categorii de cetățeni, 
de democrația socialistă, atît in 
sensul reprezentării sale in orga
nismele de decizie pe întreaga fi
lieră socială, rit și al participării 

directe la elaborarea și materializarea aces
tor decizii. Desigur acest proces este prezent 
și în viața școlii noastre, asigurindu-se încă 

'din anul școlar 1971—1972 participarea de 
drept și de fapt a secretarului U.T.C. în con
siliul profesoral.

Experiența de pînă acum confirmă pe de
plin oportunitatea și eficiența acestei măsuri 
sub aspectul antrenării și implicării organi
zației U.T.C. în conducerea și realizarea pro
cesului instructiv-educativ. Totodată, trebuie 
subliniată răspunderea ce revine conducerii 
școlii, fiecărui educator în ce privește spri
jinul și grija față de educarea elevilor în 
spiritul democrației noastre socialiste, for
marea deprinderilor de participare conștien
tă a\ elevilor la soluționarea problemelor ce 
vizeeBă munca și viața colectivului lor.

Reprezentarea și participarea secretarului 
U.T.C... în consiliul profesoral, în colectivul 
de cortducere al școlii facilitează cadrelor 
didactițe. pe de o parte, cunoașterea preocu
părilor colectivului de elevi, a stării lor de 
spirit, a\ greutăților și neajunsurilor din ac
tivitatea acestuia, iar pe de altă parte, or
ganizația U.T.C. poate fi mai bine orientată 
spre acele probleme care fac obiectul per
fecționării procesului de instrucție și educa
ție. Participarea secretarului comitetului 
U.T.C. al școlii la consiliul profesoral, la 
acțtul de conducere în condițiile angajării 
școlii și a organizațiilor de tineret pentru în
făptuirea hotăsrîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din, 18—19 iunie 1973. cu privire la dezvol
tare*  și perfecționarea învățămîntului. do- 
bindește noi valențe, presupune creșterea 
competenței și răspunderii organizației 
U.T.C. pentru îmbunătățirea întregului pro
ces de invățămînt. Acest deziderat nu tre
buie înțeles numai ca o cerință de principiu, 
ci și ca un . domeniu de acțiune concretă în 
care se realizează efortul oonjugat al școlii 
și organizație?. U.T.C.

Rezultatele obținute pe linia participării

secretarului U.T.C. în consiliul profesoral, 
dar și unele neîmpliniri în această privință 
care și-au găsit uneori expresia în rețineri 
nejustificate din partea unor cadre didactice, 
demonstrează nevoia stimulării de către ca
drele didactice a prezenței organizației 
U.T.C. în viața școlii, a secretarului 
U.T.C. ea reprezentant al colectivului de 
elevi. Astfel, conceperea și organizarea mun
cii politico-educative prin mai buna core
lare a activității cadrelor didactice, a dirigin- 
ților, cu cea desfășurată de organizația 
U.T.C., înlăturarea unor aspecte de forma
lism, a unor tendințe de supraîncărcare ne
justificată a elevilor, antrenarea acestora în 
activitatea educativă și social-gospodărească 
din școală, internate și cantine sînt doar cî- 
teva domenii în care organizația U.T.C. tre
buie să-și exprime propriile opinii, să acțio
neze cu fermitate și răspundere. De aceea, 
toți slujitorii școlii, prin experiența lor de 
viață și competența lor profesională, trebuie 
să militeze și să acționeze prin întreaga lor 
activitate, de a face din fiecare elev, din 
membrii activului U.T.C., parteneri activi 
în acțiunea de educație, în scopul conștien
tizării lor față de rolul crescînd ce le revine 
în procesul amplu de perfecționare si mo
dernizare a învățămîntului.

Pierind de la astfel de considerente, secre
tarul comitetului U.T.C. pe școală trebuie 
ajutai să se formeze ca virtual reprezentant 
al colectivului de elevi, ca om care să ex
prime opiniile, opțiunile și preocupările a- 
cestuia, intransigent și combativ fată de as
pectele negative pe care le mai întîlnim în 
activitatea de educație și formare in spirit 
comunist a tinerei generații.

în același timp, este neoesar să se reali
zeze de către conducerile școlilor o consul
tare permanentă a organizației U.T.C. în pro
blemele majore ale școlii, acesta să ajute 
efectiv ca seoretarul comitetului U.T.C. să-și 
exercite pe deplin mandatul său de compo
nent egal al colectivului de conducere, să an
treneze totodată mai multi elevi in procesul 
de conducere a activității instructiv-educa- 
tive.

Nota redaqției : Publicăm cu plăcere răspunsul tovarășului director Băjenaru, satis- 
făcuți fiind s» auzim încă o dată confirmată justețea unui principiu. Vom arăta însă că 
într-un mare număr de școli realitatea atestă mai mult decît unele neîmpliniri, ci înseși 
consecințele negative ale neaplicării — de către cadrele didactice — a unei hotărîri 
care vizează stimularea prezenței organizației U.T.C., a secretarului U.T.C. în viața șco
lii. în legătură cu acest aspect, publicăm mai jos concluziile unei cercetări științifice 
și așteptăm răspunsul ministerului' .în privința măsurilor pe care consideră că va trebui 
să le ia.

...Și ce arată o cercetare pe teren
X n „Hotărîrea Plenarei C. C. al 

P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu 
privire la dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului în Republica 
Socialistă România" se scrie: 
„Senatele, consiliile profesorale, ca

tedrele și organizațiile de tineret vor antrena 
tot mai mult elevii și studenții la activitatea 
acestor organisme, pentru sporirea aportului 
lor la conducerea procesului de invățămînt, 
precum și la buna gospodărire a căminelor, 
cantinelor, bazelor sportive și spațiilor de 
invățămînt“.

Evident, participarea la activitatea organis
melor de conducere a procesului de învăță- 
mînt și la tot ce este legat de acest proces 
înseamnă și educarea pentru muncă și viață, 
modelarea celui ce va proiecta și realiza 
obiectivele dezvoltării noastre în perspectivă, 
dar și materializarea principiilor democrației 
noastre socialiste. Dacă în rîndul studenților 
lucrurile se află pe un făgaș bun, în ceea ce 
privește antrenarea elevilor la acest proces 
se poate afirma că sîntem încă foarte depar
te de ceea ce dorim să realizăm.

Un sondaj făcut în perioada 5—10 decem
brie 1973 de către Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului în rîndul a circa 
600 elevi din 19 clase ale unor șooli generale, 
licee teoretice, de specialitate și școli profe
sionale arată următoarele :

a) In legătură cu reprezentarea organiza
ției U.T.C. în Consiliul profesoral și de con
ducere, cei mai mulți elevi nu știau că există 
un asemenea reprezentant. Acolo unde există 
— afirmau unii elevi — reprezentantul ele
vilor este doar formal, pentru că el nu are 
îndrăzneala să ridice în consiliu problemele 
legate de activitatea și viața elevilor. Intr-un 
anumit sens, aceasta pune în discuție un anu
mit gen de relații profesor-elev, conducerea 
școlii-organizația U.T.C. Nu e mai puțin ade
vărat că sondajul nostru a scos în evidență 
și un alt aspect: reprezentanții elevilor în 
consiliu nu sînt reprezentanți autentici ai 
organizației U.T.C. și nu realizează nici in
formarea elevilor pe care ti reprezintă cu 
ceea ce s-a dezbătut in consiliu. De aici — 
nefosolirea unei verigi importante pentru 
educația prin muncă și pentru muncă a 
elevilor.

b) In foarte multe școli organizația U.T.C. 
nu reușește să fie a tinerilor din școala res
pectivă, în cadrul ei abordîndu-se o multi

tudine de probleme, dar nu cele care intere
sează în mod special pe elevii uteciști din 
organizația de clasă sau școală. Mai mult 
chiar, în destule cazuri se simte nu o îndru
mare atentă din partea unor cadre didactice 
care să stimuleze inițiativa și spiritul nova
tor, ci este evidentă o tutelare măruntă, care 
nu ajută procesului de formare a personalității 
elevului ca viitor participant la decizie în 
domeniul dezvoltării sociale. Nefiind antre
nați în acțiunile organizației toți tinerii din 
clasa sau școala respectivă, efectele acestor 
acțiuni nu sînt totdeauna cele scontate. Ele
vii doresc să participe în mod real la viața 
colectivului lor și al școlii. Iată de ce unii 
socotesc că „ar trebui să fim întrebați ce e 
bine de făcut și ce nu, și nu ce s-a făcut și 
ce nu s-a făcut“, sau „nu știm ce trebuie să 
alegem pentru că nu știm că putem alege".

c) In legătură cu conținutul activităților a 
reieșit o lipsă de coordonare a unor activi
tăți și, de aici, paralelisme, repetări, pe 
diferite planuri, unele acțiuni formale, discu
ții inconsistente, rupte de contextul real al 
unor realități pe care elevii înșiși le cunosc.

d) Nu peste tot există o ambianță propice 
pentru relații deschise, afective între elevi pe 
deoparte și elevi-profesori pe de altă parte. 
Chiar și unele acțiuni cultural-educative nu 
sînt realizate cu participarea elevilor, spriji
niți de cadrele didactice, ideea de tutelare 
fiind prezentă și în acest context.

Acestea sînt doar unele aspecte ce le sem
nalăm. După părerea noastră, participarea ele
vilor la conducere nu se rezumă și nici nu 
trebuie să se rezume numai la prezența unui 
reprezentant al acestora în consiliu. Partici
parea la conducere — văzută ca un proces 
complex în care se realizează pregătirea pen
tru muncă și viață, dar și ca un act în care 
se manifestă prerogativele muncii în spirit 
democratic — presupune antrenarea elevilor 
la tot ceea ce înseamnă viața clasei și a 
școlii. De asemenea, aceasta presupune și fap
tul că în tot ceea ce înseamnă hotărîre în 
legătură cu viața și activitatea elevilor, aceș
tia să fie consultați și invitați să participe la 
decizie, stimulînd în acest caz și un puternic 
curent de opinie, spiritul sănătos al răspunderii 
pentru actele proprii.

Cont dr. OVIDIU BADINA 
directorul Centrului de cercetări pentru pro

blemele tineretului

INVITĂM pe cititorii rubricii de fața să ne comunice întrebările 
la care ei ar dori să li se răspundă, ca și orice sugestii menite să 
sporească interesul și varietatea problematicii abordate.

în județul ilfov: Ținerii zootehnisti au ohtinut multe 
succese, dar resurse nevalorificate mai sînt!

în noiembrie 1972, Biroul Co
mitetului județean Ilfov al 
U.T.C. a supus dezbaterii (la ca
re au participat și mulți invi
tați) aspectele nesatisfăcătoare 
din zootehnie, discuțiile fiind 
orientate îndeosebi către obliga
țiile ce revin organizațiilor 
U.T.C. în acțiunea de redresare 
a acestui sector de producție. 

Analiza efectuată atunci a per
mis alcătuirea unui, cuprinzător 
program de activități. Care es
te. astăzi situația ?

La Ulmeni, acodo unde cu un 
an și ceva în urmă — din 
cauza lipsei de îngrijitori. — în
suși șeful fermei și președin
tele cooperativei agricole erau 
ooligați să hrănească și să ada
pe animalele, acum totul se aes- 
lâșoaira normal. Nouăsprezece 
uieciști s-au integrat efortului 
cerut în zootehnie, iar in pe
rioada iunie—noiembrie întregul 
efectiv al organizației U.T.C. a 
participat la strinsul și depozi
tarea furajelor. Șefa fermei, 
tinăra Elena Bădilă, subliniază 
faptul că succesul — aproape 
2 400 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată — se datorează 
preocupării statornice de a pre
găti profesional oamenii, apli
cării corecte a acordului glooal, 
retribuției efectuate lunar, am
bițioasei întreceri uteciste de
clanșată încă de la Începutul 
anului trecut. Asemănător, la 
Brazi, tinerii au contribuit mult 
la redresarea producției anima
liere. Elorică Toma, Ion Lasan- 
dru, Ion Măiainu și Nfna Mi- 
hă-ilă, sînt respectați pentru 
faptul că sînt cei mai harnici, 
rezultatele obținute de ei in- 
trecind cu aproape o jumătate 
de pian pe cele înregistrate de 
ceilalți. Dar, ceea ce se impune 
precizat este că toți patru au 
venit in sector din toamna a- 
nului trecut. Ei — iar in zoo
tehnia județului și aiți 231 de 
tineri — s-au Integrat ca îngri
jitori de animale in urma acțiu
nilor inițiate de către organiza
țiile U.T.C. pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, re- 
marcindu-se schimburile de ex
periență, întîlnirile cu cercetă
tori de la stațiunile experimen
tale. De asemenea, acțiunile 
uteciste desfășurate au permis 
depozitarea — in zootehnia uni-' 
tăților agricole cooperatiste — 
a peste 80 de mii tone furaje, 
modernizarea a douăzeci de 
grajduri și rezolvarea unor 
probleme importante in cadrul 
complexelor zootehnice create 
prin asociere.

Rezultatele obținute atît de 
către cooperatorii din ulmeni, 
cit și de către cei din Oinacu, 
Vieru, Spanțov, Brazi, Chiirnogi, 
demonstrează că se poate rea
liza mai mult lapte de la ace
leași animale pe care mai pu
țin gospodarii le etichetează ca 
fiind din rase neproductive, în
treținerea lor in grajdurile uni
tăților fiind fără perspectivă. 
De pildă, la Trestiieni, unde, 
faptul că de ani de zile nu s-a 
mai așezat nici măcar o cără
midă m zootehnie, unde pro
ducerea bazei furajere este co
pilul vitreg al consiliului de 
conducere, iar îngrijitorilor nu 
le-a mai fost asigurată retribu
ția încă din luna septembrie, 
producția medie de lapte nu va 
depăși, anul acesta, 1 450 litri 
de la fiecare animal furajat. 
„Oamenii pleacă pentru că au 
ajuns să nu mai aibă încredere 
in cuvintul nostru ; merg să 
muncească în altă parte — și nu 
neapărat la oraș — unde pot 
avea un cîștig sigur. Iar eu, 
Stan Marin, medic veterinar și 
șef de fermă, sînt obligat să pun 
mina și să car finul in iezlea 
animalelor, să le adăp și mă 
doare inima rind văd că pro
ducția nu reflectă nici jumătate 
din potențialul materialului de 
care dispunem. Animalele sînt 
înfometate. Ne lipsesc furajele, 
în toamna acestui an, 125 tone 
de coceni au fost dați ca retri
buție celor veniți, din satele ve
cine, de ne-au ajutat la recolta
tul porumbului. Și pentru cele 
150 de vaci cu lapte ale uni
tății, la care se adaugă încă pe 
atiția boi de muncă și tineret, 
nouă ne-au rămas doar 150 tone 
de coceni... Foarte puțin» Din 
această cauză încă din noiem
brie, rațiile de furaje adminis
trate nu sînt de producție ci 
doar de întreținere“. La Clejani, 
graficul producției de lapte redă 
faptul că în acest an nivelul va 
fi, în medie, cam cu 300 litri 
sub planul (modest) de 1 300 li
tri. „Fluctuația de Îngrijitori 
este neînchipuit de mare — re
cunoștea tehnicianul Isidor Ni- 
colae, secretar al comitetului 
U.T.C. pe comună, de la înce
putul anului și pînă acum prac
tic, fiecare din cele 37 de pos
turi la zootehnie au fost ocu
pate de doi sau trei îngrijitori. 
Oamenii, nu rămin din cauza 
câștigului necorespunzător în 
comparație cu munca depusă. 
Nimeni nu vrea să asculte do
leanțele acestor oameni și să 
facă ceva pentru ei. De oe oare ? 
Amenajarea pentru îngrijitorii 
unei camere de odihnă pentru 
peste zi, unde să poată citi o 
carte sau un ziar, să asculte 
radioul, să mănînce, zic eu, n-ar 
depăși posibilitățile cooperativei 
noastre agricole“. Și noi credem 
la fel... Aceleași motivații pen
tru producțiile de lapte mai mult 
decît modeste la Călugăreni, 
Clinceni, Bălăceanca, Bildana, 
Cernica, Căldăraru. Fluctuație 
de oameni, nici cea mai mică 
intenție de pregătire profesională 
a acestora, un dezinteres total 
față de condițiile de viață și de 
muncă ale îngrijitorilor.

Firește, comitetul județean 
U.T.C., organizațiile de tineret 
din unitățile agricole au între
prins multe acțiuni în scopul 
dezvoltării producției zooteh

nice. Totuși, loc pentru mai 
bine există. Ne gîndim la fap
tul că peste 300 de tineri au 
părăsit locul de muncă, că din 
ceilalți 1 200 rămași în sectoa
rele zootehnice aproape jumă
tate se află cu rezultatele sub 
cifrele planificate ; și ei, tinerii 
făcîndu-se răspunzători de nu
mărul mare de mortalități în
registrate (echivalentul a două 
mari complexe de porci, a trei 
de vaci și a două de păsări) de 
neonorairea contractelor cu peste 
200 de mii hectolitri lapte și cu 
circă 2 000 vagoane de carne. 
Perioada acestei ierni se cere 
mai bine folosită în sensul gă
sirii — prin dezbateri organiza
te — a acelor modalități prin 
care utecișitii să participe di-

rect, determinant, la rezolvarea 
problemelor majore din zooteh
nie. De pildă, pregătirea fura
jelor grosiere prin tocane și să
răm urare ar asigura o creștere 
cu circa 40 de procente a ran
damentului de utilizare a aces
tora. Și, amenajarea de insta
lații pentru tocarea și ameste
cul furajelor este la indemîna 
oricui, iar organizațiile U.T.C. 
ar putea patrona această ac
țiune ; acum, s-ar putea între
prinde acțiuni pentru rezolvarea 
problemei apei în grajduri, a 
recrutării și pregătirii profesio
nale a îngrijitorilor tineri. Ge
neralizarea acordului global, ca 
formă de organizare și retribu
ire a muncii, prezentarea și 
generalizarea experienței valo-

roase a fruntașilor, permanen
tizarea unor forme de instruire 
profesională, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață 
pentru îngrijitori, sînt de ase
menea, direcții de acțiune pen
tru organizațiile U.T.C. Cu atît 
mai mult se impune o aseme
nea intervenție dacă avem în 
vedere faptul că, pentru 1974, 
acestui important sector de 
producție al agriculturii ilfove- 
ne — zootehnia — îi revine ca 
sarcină obținerea unei aprecia
bile (peste 30 la sută) creșteri 
de producție.

GH. FECIORU

Totul trebuie să funcționeze normal
Fotoreportaj la Termocentrala electrică Brăila

Atmosfera de șantier o simți de departe. Bas
culantele, care-și fac obișnuitele curse de du-te- 
vino, îți dau primul indiciu. Apoi, cu cît te apro
pii, ești pur și simplu impresionat de gigantismul 
construcției. Dar nu aici rămîne punctul princi
pal de atracție...

Primul grup al Termocentralei Brăila a intrat 
in funcțiune in ziua de 28 septembrie 1973. îna
inte de termenul la care era planificat. Construc
torii, în marea lor majoritate tineri, au predat be
neficiarului un gigant care-și măsoară puterea in 
megawați: 210. Pînă acum el a „pompat" siste
mului energetic național cîteva sute de milioane 
de kilowați.

Cei care îl exploatează sînt și ei la rîndul lor, 
in proporție de aproape 90 la sută, tot tineri. 
Octavian Goran este unul dintre ei. Este operator 
la tabloul de comandă de unde veghează ca to
tul să se desfășoare normal. Pînă în prezent nu 
poate spune că nu și-a îndeplinit misiunea 
(foto 1).

Virgil Gheorghe, Marin Perșoiu, Ion Velicu și 
Petrică Ionescu fac parte din brigada de inter
venții. Și ei au același cuvînt de ordine — insta
lația să funcționeze normal (foto 2).

O. PLECAN și I. TOMESCU

DISCIPLINA, 
PRACTICĂ 
A MUNCII

Personalitatea oricărei între
prinderi începe a se defini o- 
dată cu cunoașterea valorii pro
ducției realizate înglobînd în 
acest termen, atît cantitatea de 
produse livrate, cît și calitatea 
lor. Orice tentativă de a deta
lia mecanismul procesului de 
producție, de la organizare și 
pînă la prezentarea tehnologiilor 
riscă să devină neinteresantă pen
tru simplul motiv că descrierea 
ar aluneca în domeniul de inte
res restrîns — cel al specialistu
lui. Lucrurile se schimbă citul 
este vorba de o microintreprin- 
dere școlară ale cărei rosturi în
cetează de a mai fi în primul 
rind volumul producției, cît mai 
ales o școală a familiarizării cu 
rigorile disciplinei, necesară bu
nei desfășurări a procesului de 
producție. Astfel, din sinteza 
realizărilor obținute pe primul 
trimestru (școlar) de către mi- 
croîntreprinderea Liceului nr. 1 
din Timișoara, de cei 1183 de 
„salariați" ai ei, mai importantă 
ni se pare depășirea cu 18 la 
sută a prevederilor din plan, de
cît valoarea în sine a planului. 
Mai importantă ni se părea ho
tărîrea consiliului de conducere 
de a trece, începînd din trimes
trul al II-lea, de la normarea pe 
repere la introducerea sistemu
lui normelor de timp. Fiindcă 
această hotărîre reflectă deja un 
cîștig serios. Iată-l formulat de 
directorul ei, Pîrjol Dan Adrian. 
„Aceasta înseamnă că noi am în
ceput să depășim faza formulă
rilor teoretice despre disciplina 

, muncii, însușindu-ne-o pe cea 
practică". Elocvent în acest sens 
este și faptul că dacă în anul 
școlar 1972—1973, au promovat 
examenul de calificare în fața 
comisiei formată din specialiștii 
întreprinderii patronatoare — 
Electrobanat — 62 de absolvenți 
ai liceului (11 lucrind în prezent 
ca lăcătuși-montori în întreprin
dere). In acest an numărul celor 
care se vor prezenta în fața co
misiei de atestare se va ridica 
la peste 600.

De asemenea, mai importantă 
ni se pare nu atît marea diver
sitate a produselor de serie în
credințate de către Electrobanat 
și I.A.E.M. pentru a fi realizate 
în microîntreprindere, cît mai 
ales continua sporire a comple
xității tehnologice. Faptul a per
mis ca numai după doi ani de 
la înființare să se constituie un 
nucleu de specialiști reuniți în 
„atelierul de cercetare științifică 
și prototipuri". Aici, elevi ca 
Benone Vișinescu, Ion Jigovan, 
Ginel Arsenie îndrumați de mais
trul Constantin Ionescu, au rea
lizat prototipul unei orgi elec
tronice, care urmează a fi asimi
lată în producție de serie pentru 
valorificare. Prețul de cost este 
de 5—6 ori mai mic decît cel 
înregistrat de către întreprinde
rile specializate. Un sesizor de 
prezență — un fel de paznic al 
autoturismelor, al caselor etc. — 
a fost realizat în același atelier. 
Simpla apropiere și obiectivul pă
zit declanșează un sistem de a- 
larmă. Acestora li se adaugă și 
altele, toate fiind complet tran
zistorizate.

ION DANCEA

Apropo de... contracta

Cine a închis o jumătate de fabrică ?
Demarajul bun al multor 

întreprinderi în acest an de
monstrează că în marea ma
joritate a cazurilor producția 
anului 1974 a fost pregătită 
din timp și temeinic. De la 
aprovizionare, înzestrarea 
tehnică, calificarea oame
nilor, acoperirea producției 
cu contracte pînă la desface
re, nu s-a omis nimic, totul 
a fost pus la punct din timp 
în cele mai mici amănunte. 
Ce se întimplă însă atunci 
rind acest mecanism al acti
vității de producție, care tre
buie să funcționeze ca un 
ceasornic, este dereglat de 
birocrație ? Ce se întimplă 
acolo unde în loc de soluții 
la anumite probleme presan
te, cei chemați să le rezolve 
oferă... „acte în regulă“ prin 
care amină rezolvarea lor ?

Este și cazul Fabricii de 
beton celular autoclavizat 
intrată în funcțiune în vara 
anului trecut în cartierul 
„Militari“ din Capitală. Noua 
unitate economică trebuia să 
atingă parametrii proiectați 
la sfîrșitul lunii martie dar 
evenimentul s-a produs cu 
5 luni mai devreme. Se atin
sese „tactul tehnologic“ mai 
repede, la fiecare 8 minute 
se obținea o nouă șarjă, la 
intervale egale de timp, ma
șini încărcate cu mult cău
tatul material de construcție, 
încă aburind, ieșeau pe poar
ta fabricii luînd drumul

șantierelor. Și fabrica ar fi 
funcționat în continuare ca 
ceasul dacă... n-ar fi apărut 
niște nereguli de ordin strict 
birocratic. Dar să vedem 
concret despre ce este vorba.

— Ne-am străduit să atin
gem parametrii proiectați 
mai devreme, iar acum sîn
tem nevoiți să exploatăm uti
lajele doar la jumătate din 
capacitate, ne spune, nu fără 
supărare, ing. Nicolae Stan, 
conducătorul fabricii. Depo
zitele sînt pline, nu mai a- 
vem unde să stocăm produc
ția, iar beneficiarii nu vin 
să o ridice pentru că... nu-i 
avem. Pentru trimestrul I nu 
cunoaștem nici două treimi 
din beneficiari. Și nu pen
tru că n-au fost solicitări, au 
fost destule, nici nu le-am fi 
putut satisface pe toate dacă 
le-am fi acceptat. Dar forul 
nostru tutelar, Centrala de 
construcții-montaj București 
nu ne-a asigurat contracte 
decît pentru 60 la sută din 
producția acestui an.

Situația este paradoxală 
dar cît se poate de reală. 
Ne-o dovedește șeful unității 
cu acte în regulă. Centrala 
informează mai întîi condu
cerea fabricii că nu există 
beneficiari decît pentru o 
parte din producție, iar apoi 
tot cu acte semnate și pa
rafate. aceeași conducere a 
centralei înștiințează fabri
ca despre respingerea unor

cereri. „Vă aducem la . cunoș
tință că nu dispunem de ca
pacitatea disponibilă pentru a 
vi se asigura cantitatea de 
beton celular autoclavizat 
solicitată“, arată uri astfel de 
act primit de Curînd de cen
trala Trustului de construcții- 
montaj Prahova. Cum se ex
plică această contradicție ?

După cum ne spune ing. 
Nicolae Stan „'este vorba de 
o politică locală, conducerea 
centralei noastre respinge în 
mod sistematic solicitanții

din țară; chiar dacă cei din 
București nu sînt în măsură 
să consume in ritm constant 
toată producția noastră“.. De 
cind asemenea rațiuni „loca
le“ în valorificarea potenția
lului productiv al întreprin
derilor țării ? Cererile - de 
b.c.a. sînt tot mai mari la 
nivelul economiei naționale. 
De ce să nu i se „permită“ 
și fabricii din Militari să lu
creze la întreaga capaci
tate ?

I. MORARU
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Un act al birocrației: adresa prin care se refuză un posibil 
contract, semnată de ing. D. Badea. Aceeași semnătură o poartă și 
adresa prin care i se comunică fabricii din Militari acoperirea doar 
parțială a producției cu contracte 1 Foto : GH. CUCU
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„Ați putea cuceri 
singur Everestul ?“

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

Ce-o să ne
facem fără
melodrame ?

O invitație de sezon. Popasul Iliești, flldețul Suceava.

1 A

COMBINATUL 
DE CASE

George
George Gallup, 

fondator și pre
ședinte al Institu
tului american pen
tru Sondarea opi
niei publice, s-a 
născut la .Tefferson, 
Iowa, Ia 18 noiem
brie 1901. A absol
vit Universitatea 
din Iowa în 1923. 
El și-a predat 
cursurile de ziaris
tică și psihologie 
la Universitatea din 
Iowa (1923—1929), 
la Drăke Universi- 
ty (1929—1931). 
Northwestern (1931 
—1932) și Columbia 
(1933—1937).

In 1935, di. 
Gallup a fondat 
Institutul ameri-

Gallup
can pentru sonda
rea opiniei publice 
in scopul de a „mă
sura“ atitudinea pu
blicului față de 
problemele sociale, 
politice și econo
mice Ia ordinea zi
lei. Din 1937, filiale 
pentru sondarea 
opiniei publice ale 
Institutului Gallup 
au fost organizate 
în 32 de ță.ri străi
ne și regiuni. Aces
te organizații între
prind periodic son^ 
daje ale opiniei 
publice în țările 
respective. Dl. Gâl- 
lup este președinte 
al Institutului Gal
lup pentru cerce
tări internaționale.

izvorul iïmmuMi
• dé GEORGE GALLUP

Răspund cu plăcere la această anchetă inter
națională a unui ziar românesc de tineret fiind 
incitat dé subiectiil-irltrebai’ê. Înțeleg — ațit 
intelectual, cil și profesional — că „Everestul“ 
pe care dumneavoastră v-ați propus să-l cuce
riți comportă un mare efort, in acest caz acțiu
nea ziaristului depinzind aproape exclusiv de 
partenerii de, „ascensiune“. Pentru că oricit de 
bine ți ai fi luminat drumul de noblețea țelului 
de a cucferi marele pisc, marea performanță, ori
cit de bine ai fi inarmat pentru drum, totul de
pinde, in acest caz, de noi, cei solicitați să ne 
spunem cuvintul. Și cum generozitatea intrc- 
bării-cheie, a scrisorii trimise angajează un răs
puns cel puțin la fèl de generos, la rindul meu, 
captat fiind de întrebare, voi încerca să escala
dez... Subiectul.

Chestidnea are, inainte de toate, un aspect 
filozofic de tip social. Omenirea înaintează in 
istorie prin intermediul generațiilor. Dealtfel, 
s-a spus, pe drept cuVirlt că, in ce privește cu
noașterea, fiecare generație se reazemă pe 
umerii celei anterioare. Noi am acumulat munți 
de fapte in aproape fiecare domeniu. Oricum, 
in materie dé înțelepciune, fiecare generație 
pornește ca și cum s-ăr afla la zero, ca și cum 
nici o generație n-ar fi precedat-o. Intr-un sens, 
fiecare generație încearcă să reinventeze roata.

Incepind de la Criștos, pe pămiht s-au perin
dat aproximativ 80 de generații. Dacă fiecare 
generație ar fi învățat umanitatea de la cea 
precedentă, lumea de astăzi ar fi complet dife
rită pentru cele trei miliarde și jumătate de 
locuitori ai Terrei, Războaiele ar fi dispărut de 
mult. Noi am fi avut mai multă indeminare în 
orinduirea propriei noastre vieți și în creșterea 
copiilor.

Generațiile mai vechi au încercat să trans
mită înțelepciunea cu ajutorul miturilor și a 
parabolelor. Mai tirziu s-a încercat să se re
producă înțelepciunea în formă de capsulă ; a- 
dică in proverbe și aforisme. Generația actuală 
a Amëficii citează adesea proVerbe, așa cum au 
făcut-o bunicii. Dar nu s-a găsit încă nici o cale 
prin care înțelepciunea comportamentală să 
poată fi efectiv transferată de la părinți la 
copii.

Evident, tinerețea are marele apanaj de a fi 
proaspătă, de a se mula după trebuințele so
ciale, de a duce mal departe ceea ce i-a fost 
încredințat de înaintași. Numai că recunoașterea 
acestor virtuți nii sfe poate suprapune ideii po
trivit căreia ea, în sine, tinerețea, reprezintă 
progresul, indiferent de ambianță, mediu, tra
diție. I-am admirat întotdeauna pe acei oameni 
tineri energici, vii, competenți, capabili să miște 
chiar mtinții. din loc, dar care înțeleg că încă 
nu știu totul, că societatea este un mecanism 
rhiilt măi compiicât pè cit poate să apară la Un 
moment dat,

în urmă cu cîțiva ani, luam masa cü un pu
blicist care lucra la^ o importantă, revistă ame- 
ticână. Era un otfl tinăr, însă intolerant cu allé 
generații. Nu m-am putut abține să nu-i pun o 
întrebare care m-a preocupat dintotdeaună : de 
ce anumiți publiciști cred Că nuhiai cei tineri 
— persoane intre 20—30 de ani — pot fi mai 
buni redactori decît ziariștii mai în vîrstă. To
varășul meu de masă mi-a spus că este con
vins că persoanele mai tinere sini ziariști mai 
buni sau conducători, în genere, deoarece știu 
mai bine să folosească condițiile concrete, sînt 
mai flexibile, pe cind persoanele mai in vîrstă 
sînt înclinate să urmeze drumul tradițional. Si, 
adaugă el, persoanele mai în virstă, deseori, din 
păcate, sint lipsite de imaginație.

Revista la care lucra Susarătatul publicist, îmi 
pare rău că trebuie s-o spun, a încetat de mul
tișor să mai existe. Cauza imediată a dispari
ției ei a fost iipsa veriiturilor la capitolul re
clamă. După părerea mea, adevărul adevărat 
este că acești grozavi redactori tineri n-au fost 
în stare să realizeze o revistă care să fie apre
ciată de către publicul căruia îi era destinată. 
Redactorii, atunci cind făceau ceva, erau prea 
avizi să së folosească de împrejurări, aveau 
un surplus de imaginație. In același timp, ei 
erau prea tinéri și prea neexperimehtați pe 
drumtirile Vieții ca să-și înțeleagă perfect ci
titorii și Să știe cè i-ar intéresa. Cît dé salutară 
ar fi fost colaborarea dintre generații !

Aceasta și multe alte experiențe similare 
tn-au condus la concluzia că una dintre cëlé 
niai mari deziluzii ale lumii noastre esté acêeâ 
că tinerii, în sine, ar fi mai competenți să ia 
decizii Importante decît oamenii mai în Vîrstă.

îmi voi permite să remarc, bineînțeles, că 
vîrstă in sine nu transformă trn om prost în- 
tr-unui inteligent, Rolul vîrstei și al experien
ței este acela dé a face o persoană capabilă, 
mai competentă, iar o persoană Inteligentă, mai 
înțeleaptă. Esté VOfba dé O convingere perso
nală și cred că dacă cititorul acestui articol va 
aplica acest principiu ia Viața sa personală, 
el va fi de acord că înălntind în vîrstă și căpă- 
tînd experiență. Va deveni o persoană mai în
țeleaptă.

în cazul meu, îh flecară an am Învățat ceva 
Importent, am învățat să fâc ceva mai biné dé 
la cei din jur. Nu am nevoie decît să privesc 
înapoi la primii ani după ce am terminat co
legiul, ca să mă inspăimînt cit de puține cu
noșteam atunci. Apoi e suficient doar să pri
vesc în urmă cu Un an sâU doi, ca să mă mir 
cum am ptitut ajtlhge la anumite concluzii,

altele decît acum. Or, pentru a pune această 
problemă intr-un mod agreabil, sper, să fiu 
mai înțelept peste cinci ani, cind voi avea 77 
de ani, decît. Sînt acum. Și încă mai Înțelept la 
vifsta de 83 de ani decit la 77.

Toate acestea par de necrezut unui tinăr, 
care, la yirsta de 21 de ani, este Înclinat să 
creadă că el posedă ințelegerea completă a 
vieții. Dar întreabă același tinăr de 21 de ani, 
dacă este mai înțelept decit era la 19 ani, și 
el va fi de acord că intr-âdevăr așa este. Totuși, 
îi vine destul de greu, in același timp, să ac
cepte că va fi mai înțelept ia Virata de 25, 40 
sau 60 de ani.

Aș mai remarca faptul că fiecare om sau co
lectivitate își făurește propriul drum, trăiește 
propria sa experiență pornit să escaladeze un 
pisc.

Noi, în America, încercăm să acționăm por
nind de la presupunerea că nici o altă națiune 
in lume nu este confruntată cu aceleași pro
bleme ca acelea care stau în fața noastră. Să 
luăm, de exemplu, criminalitatea, iritr-adevăr 
una din cele mai importante probleme ale A- 
mericii. în Statele Unite se intilnesc mai multe 
crime și acte de violență decit la oricare altă 
națiune dezvoltată din lume. De fapt, mai multe 
crime se comit in New York City, doar, în de
curs de 2—3 luni, decit intr-un an intreg in 
Marea Britanie. Ultimele cifre arată că în An
glia, in decurs de un an au fost, comise un 
total de 149 crime. Cifra peiitru Statele Unite 
este de 9 000. Bineînțeles, Anglia are o populație 
aproximativ de patru Ori mai mică decit cea 
a Statelor Unite. Dacă ținem seama chiar și 
de acest fapt, rezultă că, totuși, îh Statele Unite 
se petrec de 20 de ori mai multe crime decit 
în Marea Britanie.

Noi am instituit comisii criminologice care 
au avut nevoie de ani de zile pentru a studia 
această problemă și care au cheltuit cîteva mi
lioane de dolari. Și totuși alte lucruri se petrec 
la noi față de Anglia, Ft-ănța, Germania Fede
rală, Japonia, Italia,, țările scandinave sau Uni
unea Sovietică ; probabil acestea din urmă au 
obținut o rezolvare a problemei debarece rata 
crimei în toatfe aceste țări este foarte îndepăr
tată față de cea din Statele Unite.

Numai de noi depinde cum ne rezolvăm ma
rile dileme, ihțelOgind însă rațional că pot e- 
xista experiențe mai bune ca ale noastre. Sau 
alte probleme cu care sîntem confruntați. In 
cel puțin cinci țări ale lumii problema localu
rilor publice a fost rezolvată cu mai mUlt suc
ces decit în Statele Unite. De asemenea, in nu
meroase țări problema șomajului este rezolvată 
mult mai eficace, sau cei nevoiași sînt ajutați 
mai uman șl mai eficient. Multe dintre națiu
nile lumii ar putea să ne ajute ârătîndu-ne 
cum să reducem consumul de droguri și cum 
să îmbunătățim transporturile publice. Iar noi 
am putea să invățăm de la multe națiuni cum 
să împărțim dreptatea mai just și mai repede. 
Pe de altă parte. America se poate prezenta ih 
față altor flățîUni cu experiența sa in ce pri
vește educația și agricultura.

Am, apoi, Impresia, că pentru a Învăța este 
nevoie de o informare profundă și deplină (nu 
pierd din vedere subiectul anchetei), Mulți ani 
am lucrat in juriul Ligii municipale naționale, 
în fiecare an am rămas mirat și, în același 
timp, ineîntat de remarcabilul talent dovedit 
de către eetățeriil din unele orașe — de rezul
tatele frumoase obținute. Din nefericire, această 
experiență nu este cunoscută și de aceea doar 
prea rar este împrunfutată de către brașele 
surori, care sini confruntate exact cU aceleași 
probleme. Adesea se descoperă că două orașe 
situate la O distanță nu mai mare de 100 de 
mile nu cunosc felul cum fiecare dintre ele 
rezolvă aceeași problemă, sau de succesul care 
ar rezulta din conjugarea eforturilor lor.

Socotesc, că în acest caz, ca și în altele, ex
periența nu este pe deplin utilizată, în princi
pal, din cauză că ea nu este sistematic anali
zată în echipă. Chiar în timpurile noastre, le
gătura dintre fumat și cancerul pulmonar, pen
tru ă cita doar un exemplu, ar fi putut fi sta
bilită cel puțin cu 20 de ani mal înainte. Și 
aceeași referire la factorii de mediu — condiții 
de locuit, ereditate, condiții de muncă, climat, 
atribute mintale și- psihologice — ar aducă 
mulți noi factori și lămuriri asupra unor astfel 
de afecțiuni cum ar fi bolile de inimă, cancerul, 
artrita, scleroza, alcoolismul, astmul și întreaga 
gamă de suferințe omenești.

în lumea productivă, apiieâreâ aceluiași prin
cipiu — sistematica analiză a experienței — a- 
sigură succesul majorității operațiilor, evitin- 
du-se eșectil, Dacă fiecare persoană care vrea 
să inițieze o acțiune ar studia cele mai încU-, 
nunâte împliniri ale Unor alte acțiuni din ace*  
lași domeniu și în situații similare, și după 
aceea pe cele care ăU avut insuccese, cu sigu
ranță ăr rezulta o serie de principii de lucru 
care i*ar  duce la sticces. Fără îndoială, înțe
lepciunea născută din experiență este necesară 
mal mult că oriunde în propria noastră viață.

Sînt cîteva reflexii stimulate de o întrebară 
din cate transpare intenția clară de â faVj- 
riza legătura dintre experiență și mișcare, din
tre înțelepciune și vivacitate, dintre cei ce știu 
Și pot mai puțin și cei Ce Vor să știe și pot 
mai mult, Intenție umătiă la care subscriu din 
toată inimă. Este un Everest mărinimos...

(Urmare din pag. I) 
biana", „Autobuzul“ — com
binatul achitîndu-se astfel 
cu cinste de o expresă sar
cină a conducerii superi
oare de partid și de stat.

O altă noutate merită, de 
asemenea, cerneala cuvîn- 
tulîii tipărit. De regulă 
blocurile din prefabricate 
nu depășesc înălțimea a 
patru etaje. Combinatul a 
dat recent în folosință — 
premieră pe țară, a cărei 
panglică a fost tăiată în 
cartierul Drumul Taberei
— trei blocuri cu cîte opt 
etaje. Primele. Se află în 
proiect și construcții cu 10 
etaje, iar proiectul — sus
ține directorul — va prinde 
aripi de beton și sticlă încă 
anul acesta. Pentru că ceea 
ce uluiește aici este ritmul 
înalt de realizare. Tehnolo
giile, adeseori noi, dificile, 
prind viață din mers, pe te
renul pină mai devreme cu 
o lună pîrloagă, casele ră- 
min solide, trainice, sănă
toase.

Anul acesta, Combinatul 
va trebui să execute circa 
6 000 de apartamente (toate 
Contractate deja îh sistemul 
de locuință personală) cu o 
mie mai mult față de 1973. 
„Cifra de afaceri“ (am nu
mit astfel valoarea produc
ției globale) se ridică la 
sute de milioane lei, su
perioară celei din anul tre
cut. Sporul va fi obținut în 
exclusivitate pe baza creș
terii productivității muncii 
(cu peste 12 la sută mai 
mare în comparație cu ve
chiul an), a unei judicioase 
organizări de producție.

Cind aminteam de ritm, 
am în vedere cele patru 
șantiere specializate pe 
structuri de lucrări: fun
dații, montaj, instalații, fi
nisaj. Noi meșteri 'Manole. 
cu diplome în buzunarul 
salopetei și heastimpăr de 
hărnicie în palme, rotesc o 
uriașă bandă rulantă de pe 
care, lă fiecare 60 minute 
coboară un apartament.

Așadar, casa in care lo
cuim, casa în care vom lo
cui mai cu seamă, devine 
tot mai mult un element 
industrial. Se condensează 
timpul, se cuceresc inovații. 
Se satisface necesitățile — 
din ce îh ce măi exigente
— a mii și mii de oameni 
ai muncii.

Omul rămîne, însă, în fe
lul lui, romantic. Mă aflam 
aseară în cartierul Ion Șu-

veronîCa se Întoarce : 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20.30). Grivița (orâle 9; 
11,15; 13 30; 16; 18,15; 20,30).

CAPCANA : Patria (oreie 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.JȘ: 20.30). Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

MAREtE VÂLS : LUCfeafăruI 
(orele 9: 12.30; 16; 19.30), Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19.301, 
Favorit (orele 9,30; 12.30: 16; 19). 
Sala Palatului (orele 17 ; 20,15).

„VILA“ NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINĂ : Festival (orele 9; 11.15;
13 30: t6: 18.30; 20.45), Excels'or 
(orei* 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

JOE RID : Scală (6rele 9 ; 11,15 1 
13 30: 16; 13.30; 21). Modern
(6’rtte 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18,15; 20,30), București (orele
8 45: 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
19; 21) ,

JULIANE: îiifrățireă (orele
15.30; 18: 20.15).

VACANTĂ LA ROMA ; Victoria 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Timpuri Noi (orele 9,15; 12: 14,45; 
17.30; 20,15).

Z : Viitorul (orele 15.30; 18).
UMBRELE STRĂMOȘILOR UI

TAȚI : Viitorul (ora 20).
ÎNTIMPLARI CU COSA NOS- 

TRA : Buzeșt.l (orele 9; 11.15; 
13,30:16: 18.15: 20.30). Gloria (Orele 
9; 11.15: 13 30; .16: 18,15: 20 301.
Flarpura (orele 9: il.15; 13.30: 16; 
18.15: 20,30).

ANATOMIA DRAGOSTEI i Da

leă, alături de constructorii 
brigăzii conduse de Marin 
Albu, care aveau să sem
neze cel de-al 20-lea apar
tament al zilei. Schimbam 
cuvinte, mărturiseam con
vingeri, cind lingă noi iși 
face apariția un „civil“. 
„Fiți buni, spuneți-mi, a- 
cesta este blocul G-3 Da. 
— i se răspunde. „Nu m-ați 
putea ajuta să identific a- 
partamentiil 34 de la etajul
I. scara D ?“. Cu plăcere, 
trècèm împreună pe sub 
macaraua uriașă, traver
săm schele. „Poftiți, acesta 
este". încăperi fruste, su
prafețe lucioase — starea 
„la roșu" — amintind mai 
mult a geometrie. „Civilul" 
se explică : „Mă numesc 
Nicolae Ghibuș, lucrez la 
departamentul agriculturii 
de stat și am contractat a- 
cest apartament în proprie
tate personală. Țineam ne
apărat să-l ciinosc". li sesi
zez, însă, privirea cum îi 
joacă stingheră pe pereții 
monolit. „Fiți fără grijă, 
tovarășe Ghibuș — i Se a- 
dresează șeful de brigadă. 
Pregătiți-vă de mobilă 
nouă, la începutul lui fe
bruarie vă veți mută". 
Deja ? — îmi zic în gîiid, 
privind „asfaltul“ de noroi 
frămintat din jur. înțeleg, 
totodată, că așa va fi, cum 
spune constructorul Albu, 
care de cîteva mii de ori a 
spus așa — și așa a fost. Si 
în fața ochiului minții ră
sar, din mustul zăpezii, alei 
asfaltate și peluze proas
pete așteptind florile pri
măverii.

RANDAMENT PROMIȚĂTOR
(Urmare dih pag. I) 

noua formă de organizare. Penu 
Ion : „Reparăm și, acUrii că și 
înainte tractoare dar nu mai 
avem dureri de măsele cu piesele 
de schimb". Negru Minai: „Vin 
lă lucru, merg la bancul meu, 
niă apuc de treabă, părc-aș fi în 
fabrică". „Așa te-nteți să nu 
mai greșești. La câpăt se face 
proba și dumneavoastră ați orga 
să auziți că vă strigă șeful: 
„ce-ai făcut aici măi „specialis- 
tute". Nu, și nici noi nu vrem I", 

Al zice că i-a apucat pe toți o 
mare bucurie, ascultîndu-i cuni 
explică noua otgantzare. Și chiar 
dacă tonul este puțin declarativ 
adevărul îl justifică: timpii

cia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30).

O NOAPTE FURTUNOASĂ Doi
na (orele 9; 12.30; 14,30: 18; 20) ; 
la orele 11; 16,30 — program de 
desene animate.

TOHINO NEGRU : Arta (orele 
15.30; 18; 20.15), Bucegi (orele 
15,30; 18: 20,15).

VIFORNIȚA : Pacea (orele 16 ; 
18: 20).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE: Unirea . (orele 15.30; 18; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE vrNEftl : 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI : Dru
mul Sării (orele 14,30; 19)

EVADAREA : Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15).

FATA DIN ISTANBUL: Liră 
(orele 15,30; 18; 20,15). Moșilor 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18; 2o.i5).

MORGIANA : Popular (orele 
15.30: 18; 20,15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : GiuleȘtl (orele 
15,30; 18; 20,15), Volga (orele 9;
11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15). Flacă
ra (orele 9.15: 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20.30).

109 DE LEI : Munca (drelă 
18: 20).

TICK... TICK... TICK.. : Munca 
(orele 10: 16).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE 7: 
Cringașj (orele 16; 18; 20).

MULT ZGOMOT PENTRU NI*  
MIC : Cosmos (orele 15.30: 18; 
20 15).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL : Floreasca (orele 
15.30; 18: 20.15) Progresul (orele 
15.30: (8: 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE

Cele două femei îndoliate 
stăteau nemișcate Ungă mor- 
mîntul proaspăt, acoperit de 
flori. Stăteau aoolo, îndoliate 
și plîngeau, în groapă era o 
fată tînără și frumoasă care 
murise din dragoste, și-și dă
ruise inima ei, inima la pro
priu, unei aite tinere șl fru
moase fete care cu această 
inima urma să trăiască — uh 
an, doi, — în sfîrșit, cele două 
marne îmbrățișate la mormînt 
plîngeău, și de là Carpàfi la 
Dunăre, ba chiar pe Violul 
sceptic al Pontului, toată su
flarea feminină plîngea și ea, 
în seara aceea de duminică, 
după atîtâ sărbătoare, după 
atita șampânie și rîs. imediat 
după reveliòh. Invitata triea, 
în final, își .șterge ochii un- 
flați de plîns cu o batistă, își 
reface fardul cu un zîmbet ti
mid, de scuză, și-mi zice „Ce 
idèe și pe ăștia, domnule, să 
ne dea așa ceva duminică 
seara I Am plîns prostește, 
filmul era de fapt prost, o 
melodramă..."

Filmul era de fapt próst, o 
melodramă. De cîte ori am 
auzit propozițiunea asta, la 
ieșirea din cinematograf, ros
tită de super-esteți sau de Cs
teti pur și simplu, sau și mai 
simplu — de oameni plini de 
bun simț. Oameni plini de 
bun simț care plînseseră în 

[ neștire — și după aceea, iri- 
, tați de propriul lor plîns, de- 
j clarau ridicînd din umeri —
> „ce film idiot 
» Asta-i soarta melodrarneîi
> de la nașterea ei îndepărtată.
» Suie de ani oamenii n-au pu-
> tut trai fără melodramă, va-
> goane de batiste au umplut
» cele două orfeline și mistè-
i rele Parisului toate ctte-au
i fost, o nestăvilită séte de
i plîhs înconjură globul făcîn-
i du-l și mai albastru decit pare
) din capsulele spațiale. De ce?
i Explicație simplă, la îndemî-
» na oricui, îmi amintesc un
» film din școala neorealistă,
> „lartă-mă“ cu Raf Valone, a-
» veam cincisprezece ăni și hu
» m-arh mulțumtf cii plînsul în
i sală, am plîns pină acasă șî-li
> naivitatea mea de învățăcel
> al existenței, repetam în-
• tr-una „exact ca-n viață, asta
> i se poate întîmpla oricui l".

0 fată vrea să muncească
(Urmare din pag. I)

rut, din nou, sprijin pentru 
tinăra care nu dorea altceva de
cît să-și ciștige cinstit dreptul 
la o meserie. Ca urmare, Rodi
ca (pregizăm, nu acesta e nu
mele adevărat, există suficiente 
motive să nu-i publicăm numele 
real), a fost mutată, la interven
ției în alt Ioc de muncă, tot în 
cadrul combinatului petrochi
mic. Mai precis, în afara sferei 
de acțiune a inginerului cu pri
cina. în prezent. Rodica încear
că, măcar acolo, să se califice.

Dincolo de faptul în sine, care 
ar părea de domeniul absurdu
lui; de vreme ce un tinăr dor
nic de muncă întîmpină astfel 
de greutăți în realizarea aspi
rației sale legitime, în condiți- 

motți au dispărut, calitatea re
parațiilor nu poate fi alta decît 
..calitativă". Bancurile de probe 
oferă toate elementele hecesăte 
intervenției, acolo unde totiiși 
mal este cazul, asigurînd 'condi
ții prielnice realizării unor repa
rații fără cusur. Și unde se „în- 
tîmplă", reperul respectiv este 
întors pe bandă pntru a fi pus 
la punct conform ntittneldr și nu 
coriform zicalei „lasă că merge și 
așa", afirmă until din cei trial 
autorizați factori de răspundere, 
maistrul Mihalcea Costlcă.

Cele peste 40 de motoare re
parate pină în prezent, supuse lă 
probele corespunzătoare, inclu
siv fi la instalația de verificat

LUI ROBINSON CRUSOE : Raho
va (orele 15.30; 18: 20.15).

ULTIMELE ȘASE MINUTE î 
Vitan (orele 15,30; 17.45; 20)

VAGABONDUL : Aurora (orele 
9: 12.30: 16; 19,30).

DE CE AMERICA 7 (oră 14.30) î 
DOR NESTINS (ora 16,30) ; DIA
MANTELE NOPȚII (ora 18,45); 
ADEVĂRATA FAȚĂ A FÂSCIS- 
MUtUI (ora 20,45). rulează la Ci
nemateca „Union".

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Energia. Trans
misiune de la Muzeul Politehnic 
din Iași. 9.30 Itinerar istoric : Pa
gini din istoria Bucureștilor. 10.00 
Curs de limba germană. 10.30 Curs 
de limba franceză. 11.00 Bibliote
ca pentru toti : Eugen I.ovinescu 
11.45 Pagini din Albumul dumi
nical. 16.00—17,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. Cultura 
plantelor de clmp. 17.35 Curs de 
limba rusă. 18.05 Curs de limba 
engleză. 18,30 Desen animat. 18,35 
Muzica. 19,00 Drumuri in Istotle. 
Alba Iulia — două milenii de is
torie. 19.20 1001 de seri : ..Clinele 
și puișorii de găină". 19.30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 
20,00 Revista economică TV 20.35

Afa că de aceea pttngem, 
mari și mici, culți și inocenți, 
suflete tari sau suflete de 
mămăligă. Melodrama este de 
fapt pasta artei, ea ignoră că 
pasta trebuie modelată, ea ne 
expune viața cu marile ei îft- 
tlmplări, așa cum este, fără 
să-i treacă prin gînd ca arta 
e sublimarea vieții în esențe, 
fără să se plodească la medi
tație și detașare, la interpre
tare și eseu Viața personală 
a întregului mapamond é o e- 
nortnă, o colectivă melodra
mă, de cite ori, cu toții n-am

auzit cunoscuta aserțiune — 
„viața mea e un întreg ro
man, dacă mi-aș scri-o eu..." 
Nu e chiar așa de rîs. Cu toa
tă seriozitatea, Giuseppe di 
Lampedusa propunea chiar o 
lege în virtutea căreia toată 
lumea ar fi obligată „să-și 
scrie viața" — ar ieși un ma
terial fantastic, o „pastă" pen
tru studiu și creație, unică. 
Picasso, la rindul lui — sN 
gur, puțin altfel, în alt sens 
— declara că „totul e în noi, 
opera noastră e aproape un 
jurnal".

Aproape, deci. Pentru me
lodramă — direct, fără nuan
țe. De aici plînsul, de aici, 
după plîns, jena și judecata 
aspră —* „ce film idiot!“ Pen
tru că, firește, opera este alt
ceva. La marile filme nu plîh- 
ge nimeni Pentru că ele pro
pun o filozofie ă existenței, nu 
existența însăși, propun o idee 
de dramă — nu ridurile dra
mei. Melodrama n-are con
venție, ori arta fără convenție 
nu se poate. Ea nu are ri
tual, ori arta fără ritual se 
dezice de sine, se anulează ca 
atare. De la marile filme ieși 
tăcut, anulat, într-un anume

ile tind, in jurul nostru, mii șî 
mii de tineri sînt îndrumați și 
ajutați să deprindă o meserie, 
cazul tinerei de la Costești me
rită o atenție aparte. Merită 
atenției cu atit mai mult, cu tit, 
pe ici, pe colo, mai exista 
sitiiâții asemănătoare, mai. exis
tă persoane cäre rtü înțeleg că 
omul e, totuși, om, că mai ales 
la vîrstă la care se află Rodica, 
astfel de zguduiri morale 
determina fie neîncrederea 
semeni, fie însingurarea, 
adoptarea unei atitudini de 
diferență față de tot ce se 
timplă in jur, fie altceva, cum 
sugera mieros inginerul petro
chimist, fie, poate, chiar toate 
la un loc. In definitiv, oare un 
tinăr, mai precis o tînără, tre
buie, în anumite colective, in 

pot
In 

fie 
in- 
în-

consumiti specific, au dat rezul
tatele scontate, controlul tehnic 
de calitate aplicind ștampila 
„bUrt pehlrii 1974"-.

A mai fost, de asemenea, în
ființat un atelier de nrnșini-unel- 
te dotat cu cele necesare, au fost 
confecționate cu mijloace proprii 
divèrse dispositive necesare re
parării pompelor hidraulice.

Centrul de reparații de lă 
S.M.A. Șendreni funcționează 
din plin, este concluzia, forurilor 
județene de resort ; beneficiarii 
așteaptă cu încredere mașinile, 
uneltele, tractoarele pé care le-ati 
trimis aici la reparat. începutul 
este prin urmare promițător,

Teatru liric TV. Opera ..Bat mas
cat“ de verdi. Montaj TV. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II
20,66 Film serial : ..Flăcăriiă". 

Episodul I. 20.45 Formații și an
sambluri bucureșteiîe. 21.05 Anche
ta TV : ,.Mens sana in corpore 
șano“. 21.40 Telex. 21,45 Roman 
foileton : „Goya“. 22,20 Șlagăre 
dahăăte.

9.00 — Știri ; 9,05 —. „Incognito*  
— program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia Zilei:,„Ca florile" 
de Mihai Dumbravă ; 10.00 — Fe-
minâ-club ; 11,00 — Știință și teh
nică : 11,10 — Profil pe portativ. 
Ioana Nicola ; 11.30 — Pentru 
prietenii magnetofonului — muri*  
că populară ; 12,00 — Transmisiuni 
directe din țară ; 12.10 — Invi
tație în fonotecă ; 12.55 — Melodia 
zilei ; 13,00 — închiderea emisiu
nii i 17.00 — știrile după-amiezli ; 
17.05 — Alo. Radio î — miizică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18.00 — Șapte zile — șapte arte. 
Teatru ; 18.10 — Opera pentru co
pii „Motanul încălțat" de C. Tiăi- 
lescu — fragmente : 18.55 — Me
lodia zilei ; 19.60 — în direct... de 
la Librăria „Mihai! Sadoveanti“ ;
19,30 - Știri ; 19.35 - Casa de 
discuri .Vogue“ ; 20.00 — Aslgu- 
rați-vă ia.. intersecție î 21.00 —

fel. După Rubliov, subsem
nata a avut o reacție — foar
te răspîndită, de altfel — si- 
milară cu aceea de după ma
rile concerte. O tăcere abso- ' 
Iută, ore în Șir. Chiar o inca- 
pacităte de a gindi, prelun
gită, o incapacitate de a exis- 
ta. deci. Șocul marilor capo- (
dopere este, oricit ar fi de (
riscantă afirmația, umii.tdr. A- (
bia după ce trece șocul in- (
tervine marea bucurie, senti- (
montul plenar al cunoașterii, (
sentimentul fericit al unei (
mari inițieri, revelația parti- ,
tipării la un adevăr funda- ,
mental. ,

Melodrama hu umilește pe ,
nimeni. Plîngem toți, într-o 
frăție universală, zic psiholo
gii că și un astfel de plîns o- 
dihnește, după care ne șter
gem ochii, ridicăm din umeri, 
spunem „ce film idiot!“ și ne 
vedem de treabă. Dar lumea 
hU poate trăi fără melodra
me, pentru că lumea nu se 
poate lăsa în permanență u- 
milită — ba mai mult decît 
atît, ea trebuie să fie pregă
tită pentru a primi șocul ca
podoperei. Asta o face cu sîrg 
melodrama, și nu avem ce i 
să-i reproșăm, pentru că cu 1
cîteva regretabile excepții, ea 
nu și-a revendicat niciodată i
alt drept decît acela de a fi 1 
ceea ce este. 1

De la o vreme însă, specia <
se împuținează. Avalanșa ma- 1
rilor probleme și constituirea '
din. ce în ce tnai fermă a fii- . 
mului ca artă — duce de rîpă 1
iăcrimogena noastră prietenă, 1
melodrama. Tot mai puțini 1
sînt cineaștii aceia inocenți, 1
duioși, care să ne ducă la '
morminte proaspete de fete 
tinere. Și tind o fac — vezi 
Eric Segal — calculul se vede 
prea Edstmahn-cdlor ca să-l 
credem. Pe Urmă, s-a cam 
dus și inocența publicului. 
Prea mulți cei care după ce 
pling, spun ridicînd dih u- 
meri „ce film idiot“.

Devenim ditt ce îri ce mai 
serioși. Rămînem văzînd cu 
oohii fără film, polițist, fără 
film de groază și mister, fără 
western și fără melodramă.

Nu știu ce-o să ne facem.

SMARANDA JELESCU

anumite conjuncturi, să treacă 
neapărat prin adevărate furcî 
caudine, pentru a se realiza 
profesional, pentru a putea con
tribui, conform aspirațiilor sale, 
la efortul general spre mai- 
bine ? .

Ne întrebăm de ce a trebuit 
să se intervină în repetate rin- 
duri tocmai de la forurile ju
dețene în favoarea Rodicăi ? De 
asemenea, oare au fost 
ciente aceste intervenții, 
tru ca acest caz să nu fie 
la loctfrile de muncă prin 
a trecut, imediat după- ce

sufi- 
pen- 
uitat' 
care

.... , ,.. . fata
a fost mutată în altă parte ? Or
ganizația U.T.C. nu și-a putut 
extinde sfera de acțiune și asu
pra acestui fapt, sau mai pre
cis. asupra factorilor care au 
stat în calea tinerei ? De ce să 
nu fie dezbătută această situa
ție. prOpunindu'-se organelor în 
drept luarea de măsuri intransi
gente pentru ca astfel de fapte 
să fie definitiv eliminate du’.-' 
concepțiile și practicile unora ? 
Firește,, nu ne referim doar la 
episodul de la combinatul pe
trochimic, 
„Afgeșana“, 
fost nevoită

ci și la cel de Ia 
de unde tînără a 

.să plece, fiindcă-nus 
i se plătea salariul. Este normal 
ca asemenea lucruri să fie uitate 
și, în felul acesta, încurajate ? 

Discutind cu un secretar al 
comitetului județean al U.T.C., 
care a manifestat mi deosebit 
interes față de cazul Rodicăi, 
cit și față de alte cazuri mai 
mult sau mai puțin asemănă
toare, pe care hu le mai amin
tim, ain notat OpMa că fapte 
de genul celor relatate aici tre
buie să stea obligatoriu în aten
ția colectivului în general și în 
a organizației U.T.C. în special. 
Doar e vorba de tineri, de 
membrii organizației, de presti
giul ei, de acel prestigiu pe 
care noi înșine nî-1 facem și 
ni-1 consolidăm.

Radio-șuper-top. Muzică popu
lară ; 22.00 — Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport : 22 30 — 
Melodtă zilei ; 22.35 — Vedete ala 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica. 
Râdu Cîrneci ; 23,20 — Jazz —
pentru toți ; 23.55—24,00 — Ultime*  
Ie știri.

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 10 ; Teatrul de Operetă : LA*  
SAȚI-MA, SĂ CÎNT — ora 19.30 ; 
Teatrul Național . I.L. Caragialc“ 
(Sala Mare) • SIMFONIA PATE
TICA -r ora 19,30: (Sala Come
dia) : DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20 ; Teatrul .Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Mă- 
gureanu) :, INTRE NOI DOI N-A 
FOST DECrr TĂCERE — ora 20 ; 
(Sala Studio) . NOILE SUFERIN
ȚE ALE TINĂRULUI „W" —
20 ; Teatrul ,.C I. Nottăra“ (Sala 
studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — .ora 20.; Teatrul de Cd- 
triedie . PREȘUL - ora 20 ; Tea
trul Ciulești : ...ESCU — ora 19,30 ; 
Teatrul. „Ion Vasileșcu" : RE
FLECTORUL REVISTEI - ora
19.30 , Teatrul „Ion Creaneă“ : 
HARAPNICUL FERMECAT — 
ora 10 : CELE 12 LUNI ALE A- 
NULUI - ora 16 ; Teatrul ,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : LA SA- 
VOY. BOEMA - ora 19.30 : (Sa
la Victoria) GROAPA - >ra
19.30 . Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) . BU ALI - ora 9 : Cir
cul ..Globus" : CIRCUL ROl.AND 
BUSCH - orele 10 șl 19.30.
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Cămine pentru 
tinerii clujeni

în suita manifestărilor orga
nizate în țara noastră, cu pri
lejul sărbătorii naționale a po
porului cubanez, se înscrie și 
expoziția de fotografii „Cuba 
— a XV-a aniversare a victoriei 
revoluției“, deschisă luni la a- 
miază, sub auspiciile Institutu
lui român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, la Casa 
de cultură a institutului. Expo
ziția ilustrează, prin imagini 
fotografice elocvente, lupta 
grea dusă de poporul cubanez 
pentru eliberarea națională și 
socială, luptă încununată cu 
marea victorie a revoluției din 
1 ianuarie 1959, care a inaugu
rat o eră nouă( in istoria țării.

Luni, a sosit în Capitală o 
delegație economică din Burun
di condusă de Barakamfitye 
Damien, ministrul economiei, 
comerțului exterior și interior, 
care va lua parte la lucrările 
primei, sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-burun- 
deze.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, președin
tele părții române în Comisie, 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
cum și de alte persoane oficiale.

Luni după-amiază a «sosit. la 
București Augustin Olachea 
Borbon, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al State
lor Unite Mexicane în Repu
blica Socialistă România.

Filarmonica de stat din Tg. 
Mureș a prezentat, luni, la Pa
latul culturii din localitate, un 
concert simfonic la care și-a dat 
concursul violonistul francez 
Jean-Jacques Kantorow. Oaspe
tele a interpretat concertul în 
re major pentru vioară ți or
chestră de Ceaikovski.

în primul trimestru al acestui 
an vor mai fi oaspeții iubitori
lor de muzică simfonică din 
Tg. Mureș, dirijori și soliști re- 
putați printre care, Karl Rune 
Larsson (Suedia), Ranki DezsO 
(R.P.U.). Lucas David (R.F. Ger
mania), Nina Gianneo (U.R.S.S.), 
Othar
Brunilda
Dagmar 
slovacă)

Maga (R.F.
Gianneo 

Balohlova 
și alfii.

Germania), 
(Argentina), 
(R.S. Ceho-

în ultimii trei ani, volumul 
mărfurilor transportate cu aju
torul transcontainerelor a cres
cut de circa 20 ori. Studiile în
tocmite de specialiști arată că 
in procesul manipulării fiecă
rei tone de marfă containeriza- 
tă se obțin economii de 21—24 
lei și 30 lei de urma amba
lajului. Un asemenea rezultat 
constituie, fără îndoială. încă 
un argument convingător care 
pledează pentru extinderea me
todelor moderne de transport : 
paietizare, transcontainerizare, 
pachetizare.

Comuna Crasna este vestită 
în județul Sălaj pentru hărni
cia locuitorilor ei. în anul care 
s-a încheiat crăsneniî au ocupat 
locul întîi pe județ în întrecerea 
pentru buna gospodărire și în
frumusețare a localităților ru
rale. între altele ei au construit 
un drum de peste 7 kilometri, 
două poduri și 22 de podețe, au 
plantat 116 000 pomi fructiferi, 
din care 700 de nuci, au curățat 
și amenajat întinse pășuni. Prin 
contribuția lor s-a ridicat un 
bloc cu patru apartamente pen
tru cadrele de specialitate, o 
baie comunală și o centrală 
termică, și au amenajat trotua
re în suprafață de 1 200 mp. 
Valoarea muncii patriotice efec
tuate de fiecare, locuitor 
munei Crasna, în cursul 
1973, trece de 500 lei.

Planurile noului an au
ceput să prindă contururi. Se 
vor defrișa tufărișuri de pe o 
suprafață de 27 ha care va fi 
împădurită. în centrul comu
nei vor fi create alei cu tran
dafiri. Se va extinde termofica- 
rea unor edificii publice, a lo
calului liceului și căminului 
cultural.

al co- 
anului

și în-

Căminul — a doua familie a tinerilor nefamiliști a de
venit preocupare prioritară a edililor clujeni. Astfel, re
cent tinerilor de la Fabrica de piele, și încălțăminte „Clu- 
jana“ le-a fost pus la dispoziție un cămin cu 215 locuri, 
compus din garsoniere mobilate, cu bae și grupuri so
ciale.

în cartierul „Gruia“ au fost date în folosință pentru 
tinerii constructori 4 cămine a cîte 300 de locuri fiecare, 
unul din ele dispunînd și de spații comerciale.

într-un alt cartier, „Mănăștur“, au fost amplasate 5 
cămine cu 176 de locuri fiecare și o modernă cantină unde 
pot servi masa 1 500 de tineri în 3 serii.

Detaliile de sistematizare au mai rezervat în zona „Ca
lea Baciului“ spații pentru 4 cămine a cîte 300 de locuri 
destinate tinerilor de la uzina „Metalul roșu“, uzina de 
reparat material rulant „16 Februarie“, Stația mecanică 
etc. 7 cămine a cîte 300 de locuri, au fost amplasate și în 
zona industrială de nord-est a orașului. Ele vor fi puse la 
dispoziția tinerilor de la uzina „Armătura“, uzina „Uni
rea“, fabrica de medicamente „Terapia“. Numărul locu
rilor în cămine pentru nefamiliști va fi în curînd de 
peste 5 300.

BENONE NEAGOE

legii săi de generație, utilă as
censiunii sale pe care o între
vedem bună.

actualitatea
cerc de prieteni ai Salvamon
tului. în scurtul răstimp de la 
înființare, membrii săi au par
ticipat deja la un rrtare număr 
de acțiuni. în aceste zile, 20 de 
pionieri și pioniere, membri ai 
cercului, se află Ia Păltiniș 
unde, timp de 5 zile, desfășoară 
un amplu program de pregătire 
tehnică de specialitate, 
inițiază în practicarea 
alpin, în acordarea 
ajutor în caz de accidente și în 
acțiuni de patrulare în vederea 
prevederii accidentelor.

Pe cel mai înalt vîrf...

■»

Ei se 
schiului 

primului

Cabinet de consultații 
prin corespondență

Aproape 200 de intelectuali, 
de cale mai diverse profesii, 
reuniți în clubul „Terra 2 000“, 
din cadrul Universității popu
lare București, și-au propus cu 
aproape 5 ani în urmă să con
tribuie Ia răspîndirea cunoștin
țelor în domeniul științelor na
turii (legat de acesta și în al
tele apropiate) și o largă in
formare turistică. Rezultatele 
pozitive obținute, relevate maî 
ales prin largul interes stirnit 
in rîndul maselor de tineri, au 
fost și mobilul care a determi
nat, începînd cu acest an. o 
nouă inițiativă la fel de utilă. 
Este vorba de cabinetul de con
sultații prin corespondență, or
ganizat in colaborare cu C.C. 
al U.T.C. Cadre de specialitate 
— notorietăți în materie — răs
pund întrebărilor tuturor tine
rilor care se adresează din di
verse locuri ale țării, interesați 
de orice fel de probleme refe
ritoare ia tot ce este nou des
pre Terra. Cu alte cuvinte, 
„despre Terra, prin Terra“. 
Problematica științei contempo
rane, care poate fi abordată 
prin intermediul clubului „Ter
ra 2000“ .este cît se poate ds 
vastă și variată : antropologie 
și arheologie, civilizații și cul
turi din trecut, etnografie și 
folclor, din istoria descoperiri
lor geografice, personalități ști
ințifice române, resursele Ter- 
rei. energetica viitorului, pro
iecte de transformare a naturii, 
protecția mediului, climatologie 
și meteorologie, astronomie și 
astronautică, biografia si dina
mica pămintului. România so
cialistă pe treptele viitorului, 
1974 — anul mondial al popu
lației, geografia economică, iti- 
nerarii geografice românești, 
mările și oceanele, orașul viito
rului, speologie, informatică, ci
bernetică, ergonomie, bionica șl 
multe altele.

— Dorim, ne oferea cîteva a- 
mănunte tovarășa Adela Di- 
nescu, directorul Universității 
populare București, să dăm a- 
cestui cabinet un caracter dina
mic, să realizăm, eu alte cu
vinte, un dialog cît mai viu cu 
tinerii din țară. Intenționăm să 
trimitem și brigăzi științifice 
acolo unde se nasc mai multe 
întrebări pe aceleași teme. Cu 
timpul vom organiza și con
cursuri științifice. Cei care vor 
avea o participare frecventă la 
dialogul nostru, pot deveni 
membri ai clubului „Terra 
2000“, beneficiind de materiale 
documentare și dreptul de a 
participa la acțiuni specifice a- 
cestuia. Totodată, vor fi con
semnați și în caietul clubului.

Așadar, o bogată și compe
tentă sursă de informare ști
ințifică se oferă tinerilor dor
nici de cunoaștere.

V. RAVESCU

Mesajele parfumate 
ale Codlei

Valoarea florilor livrate peste 
plan de întreprinderea de sere 
Codlea în anul 1973 se ridică la 
7 milioane lei. Frumusețea și 
parfumul florilor codlene pre
țuiesc, însă, prin aceea că, ele 
poartă mesajele de dragoste și 
frumusețe. în primele zile ale 
anului nou lucrătorii întreprin
derii au trimis circa 250 000 de 
garoafe în diferite localități ale 
tării și peste 100 000 la export, 

A. V.

Muzeele și tineretul
Popularizarea marilor valori 

ce se află în patrimoniul artis
tic al muzeelor și colecțiilor a 
devenit o acțiune cu caracter 
permanent. Exemple pozitive ne 
oferă muzeele din Capitală care 
au pus la dispoziția elevilor ma
teriale documentare necesare 
informării privind fondul artis
tic deținut de acestea, precum 
și cadrul de predare a orelor de 
desen. Cabinetele de științe so
ciale din școli organizează di
verse expoziții de artă. în în
treprinderi și în comunele înve
cinate Bucureștiului. specialiști 
ai Muzeului de artă al R.S.R. 
susțin conferințe pe tema „Mo
mente din istoria patriei reflec
tate în artă“. Alte instituții si
milare, precum Muzeul de artă 
din Cluj, Muzeul etnografic al 
Transilvaniei, Muzeul de istorie 
a Transilvaniei, programează 
lecții și cercuri practice pentru 
tineret, cu prioritate pentru 
elevi și studenți, conferințe, ex
poziții itinerante etc.

Seara pionierească 
de folclor internațional

Ieri după amiază, pionierii din 
orașul Aleșd, avîndu-i oaspeți 
pe colegii lor de „note bune“ 
din satul vecin Lugoj, au orga
nizat o seară de folclor interna
țional. După ce profesorul Ion 
Arion a prezentat piese muzica
le și de dans, precum și alte as
pecte din mai multe țări ale lu
mii, componenți ai formațiilor 
Casei pionierului au interpretat 
fragemnte din dansurile respec
tive. Această întrunire pionie
rească s-a bucurat de mult suc
ces, înscriindu-se în șirul unor 
preocupări tradiționale în acest 
sens.

Aseară, la Ateneul tineretu
lui a avut loc vernisajul expo
ziției personale de grafică a tî- 
nărului Aurel Ștefan Alexan- 
drescu. între cele peste 40 de 
lucrări, aproape jumătate sînt 
ilustrații la poemele lui Ion 
Gheorghe, Adrian Păunescu, 
Nichita Stănescu. Tînărul grafi
cian dovedește o bună stăpini- 
re a mijloacelor artistice, abor
dează cu real talent teme va
riate, cu predilecție pentru cele 
sociale, ilustrind. universul nou 
citadin. Expoziția de la Ate
neul tineretului îi prilejuiește 
artistului o confruntare cu co-

Teatrul „A. Davila“ din Pitești 
prezintă pe noua sa scenă, astă 
seară. în premieră, spectacolul de 
revistă „Asta-i bună“ !, semnat 
de Constantin Zărnescu și San
du Darian. Textele muzicale a- 
parțin lui Florentin Delmar și 
Marcel Ionescu. Dorin Oancea 
și Traian Popescu semnează co
regrafia, iar Emil Moise sceno
grafia. Regizor : Constantin Di- 
nischiotu.

„Prietenii 
Salvamontului"

La Sibiu s-a constituit, 
lingă Casa pionierilor.

pe 
primul

40 de elevi ai Liceului „Hon- 
terus“ din Brașov vor poposi 
timp de 4 zile într-o tabără de 
schi in Masivul Harghita, pe 
cel mai înalt virf. Mădăraș. Ei 
sînt conduși de inimoșii profe
sori Gizela și Ștefan Șindilaru, 
D. Hermannstădter și G. Palcn. 
Excursia se încadrează în tradi
ționalele acțiuni sportive ale 
școlii, ai cărui elevi pleacă în 
fiecare iarnă în tabere de schi. 
Anul acesta cunoștința cu Mun
ții Harghitei înseamnă pentru 
ei nu numai un eveniment spor
tiv. ci și cunoașterea unor pei
saje pitorești ale patriei, inedite 
pentru ei.

ADINA VELEA

Duminică, la bazinul Floreas- 
ca, peste 100 de elevi ai liceelor 
din Capitală s-au întrecut la 
proba de înot a „Cupei Unirii“, 
organizată de Comitetul muni
cipal U.T.C., în colaborare cu 
Inspectoratul școlar și Consiliul 
municipal pentru educație fizică 
și sport. Au cîștigat, în ordine, 
la fete : Vera Tuli (liceul nr. 10), 
Andreea Cosmin (liceul 31) și 
Agnes Fischet (liceul 10), iar la 
băieți : Radu Mureșan, (liceul 
23), Mihai Gingiorv (liceul eco
nomic nr. 1) și Adrian Papa- 
mihailopol (liceul 20).

• în cursul acestui an va apa
re la Editura Enciclopedică, 
Dicționarul actorilor de film. 
Primul de acest fel în țara noas
tră, el poartă semnătura tînă- 
rului critic de film Iancu Toma- 
Napoleon care, depunînd o mun
că amplă de documentare și re
dactare va oferi tuturor iubito
rilor celei de-a 7-a arte o amplă 
trecere în revistă a marilor per
sonalități interpretative din is
toria filmului. Din cele 700 de 
vedete nu vor lipsi, firește, nici 
„stelele filmului românesc. • 
Regizorul Andrei Blaier, după 
terminarea filmărilor, la serialul 
de televiziune Cireșarii (aflat în 
prezent în perioadă de montaj 
și sonorizare) se reîntoarce la 
filmul artistic de lung metraj. 
In cursul acestui an va transpu
ne pe peliculă propriul său sce
nariu intitulat Ilustrate cu flori 
de cîmp. • Tinărul regizor de 
animație Gelu Mureșan. pînă a- 
acum singurul cineast amator 
ajuns profesionist, ne-a spus : 
„La Animafilm nu mai lucrez de 
doi ani. Tot ce am dat a fost res
pins. M-am apropiat de televi
ziune și sper, că, aici, pot face 
lucruri mai bune. Deocamdată 
lucrez generice, mici filme de 
animație • S-a terminat peri
oada de probe la noul film ar
tistic Filip cel bun, după un sce
nariu C. Stoiciu și în regia lui 
D. Pița. o S-a dat primul tur 
de manivelă la noul film istoric, 
în două serii. Ștefan cel Mare, 
după un scenariu dc Constantin 
Mitru, Valeria Sadoveanu și 
Mircea Drăgan în regia acestuia 
din urmă. In rolul titular apare 
actorul Gheorghe Cozorici care 
interpretează același personaj și 
In filmul Frați! Jderi, aflat în 
plină perioadă de filmare. Fil
mul va vedea lumina ecranului 
cu ocazia aniversării 
ani de la bătălia de 
(1475—1975).

MELANIA

a 500 de 
la Vaslui

PASAT

Printre activitățile cultural- 
educative de vacantă ale orga
nizațiilor U.T.C. din județul 
Constanța, remarcăm pe cele ce 
își propun educarea tinerilor în 
spiritul cunoașterii legilor, a re
gulilor rutiere. De pildă, la 
Casa de cultură a tineretului 
din Constanta și la Clubul din 
Eforie, juriști, pedagogi, cadre 
de specialiști, adoptind variate 
forme de manifestări (dialoguri 
cu publicul, simpozioane, expu
neri), explică tinerilor, folosind 
exemple dintre cele mai eloc
vente. normele și sensurile re
gulilor de circulație rutieră și, 
bineînțeles, consecințele ei. Cele 
expuse au fost întărite de pro
iecția a o serie de filme pe a- 
ceastă temă, dovedindu-și pe 
deplin eficienta.

NICOLINA GARICI

Mobilă din... hîrtie
O fabrică de hîrtie din Praga 

a început să se specializeze în 
producerea de... mobilă din car
ton. Avantajele sînt deosebite : 
mobila este ieftină și cintărește 
foarte puțin. Ea este indicată, 
susțin producătorii, in special 
pentru camerele celor mici. în- 
tr-adevăr. atunci cînd copiii 
cresc, camerele lor trebuie 
remobilate. Lichidarea vechiului 
„inventar“ creează, de multe 
ori, probleme. Or. noul mobilier 
— de la leagăn, pătut sau chiar 
mese și scaune — este foarte 
ușor de înlocuit. Și pentru cel 
mari mobila de carton pare să 
prezinte o atractivitate deose
bită : piesele demontabile, des
tinate căsuțelor de vacanță, sînt 
ușor de transportat, ieftine, re
zistente.

P. JUNIE

□

Aici, Centrul 
de radioficare I"

„AtențiuneI Aici, Centrul 
de radioficare Osica de Sus. 
Dragi ascultători, bună-
seara... .

De două ori pe săptămînă, 
marțea și joia, locuitorii co
munelor Osica și Pîrșcoveni 
din județul Olt, sînt solicitați 
să asculte, o jumătate de oră, 
emisiunea stației locale de 
radioficare. In 800 de case, 
difuzoarele aduc vești, vești 
din imediata apropiere. Și tot 
în 800 de case se aude, emi
siune de emisiune, cuvîntul 
tînăr, în toate variantele lui: 
tineresc, tinerețe,. a întineri, 
întinerire, tineret — și cîte se 
vor mai lega de această bo
gată și complexă noțiune. 
Deoarece fiecare rubrică — 
dintre care cităm : „Opinia 
specialistului“; „Fruntașii se 
mărturisesc"; „Cetățenii în
treabă, primarul răspunde"; 
„Sfatul medicului" — înseam
nă o adresă exactă și pentru 
tinerii din cele două co
mune, în fiecare rubrică este 
vorba și despre munca și via
ța lor. In același timp, insă, 
există rubrici destinate în 
exclusivitate tinerilor, preocu
părilor lor, organizației U.T.C. 
Amintim doar: „Vîrsta opțiu
nilor" ; „Inițiative uteciste" ; 
„Meseriile satului vă așteap
tă" ; „Albumul muncii patrio
tice" ; „Zootehnia viitorului"; 
„Viața stadionului"; „Brigada 
artistică în acțiune“; „Un 
c’mtec pe adresa dv". Și a- 
ceasta, din două mari mo
tive. în primul rînd, pen
tru că ei sînt înșiși au
torii acțiunilor evidenția
te în emisiuni. Un exem-

piu în ceea ce privește 
albumul muncii patriotice: 
numai în această vară, ute- 
ciștii au defrișat 10 ha de pă
dure și au amenajat o bază 
sportivă dotată cu pistă de 
atletism, terenuri de fotbal, 
handbal, baschet, volei, cabi
ne pentru jucători și arbitri, 
tribună. In al doilea rînd, 
pentru că tinerii de aici sînt 
și autorii multor emisiuni, co
mitetul comunal U.T.C. fiind 
înscrise, la loc de frunte, 
alături de căminul cultural, 
în colectivul de conducere al 
stației.

...Am consemnat toate a- 
cestea pentru a evidenția fru
moasa inițiativă a uteciștilor, 
dar și din alt motiv : de ordin 
aniversar, am zice. Se împli
nește un an; un an anume, 
în care, adunînd minutele, 
stația ar fi putut funcționa 
continuu, zi de zi, ceas de 

' ceas, 24 de ore din 24. A- 
ceasta, însă, în mod firesc, s-a 
petrecut eșalonat, de-a lungul 
a 18 ani calendaristici...

I. ANDREIȚĂ

Temperaturi scăzute
în următoarele 24 de ore 

vremea va fi rece, iar in es
tul Transilvaniei și nordul 
Moldovei geroasă noaptea. 
Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ninsori locale în sudul 
și estul țării și izolate in 
rest. în sudul Moldovei, Bă
răgan și Dobrogea vîntul va 
prezenta intensificări. Maxi
mele vor fi cuprinse între 
—6 și +4 grade, iar minime
le între —12 și —2 grade, ex- 
ceptînd estul Transilvaniei și 
nordul Moldovei, unde vor 
ajunge la —20 și —15 grade, 
izolat mai coborițe.

CUPA TINERETULUI

întrebi de acțiuni Prezenfì la startul
J

sportive și ți se
vorbește de instruiri !

a patinelor ;
decît spiritul

rezultă din

Cupa Tineretului, și în jude
țul Brașov, ar fi trebuit să fi 
înscris, deja, la startul între
cerilor, zeci de mii de tineri. 
Organizatorii nu pot invoca 
pretextul lipsei de condiții, 
chiar și iarna a furnizat, din 
timp, zăpada necesară pentru 
sporturile de sezon și, desigur, 
nu există tînăr din județ care 
să nu aibă pasiunea săniuței, 
a schiurilor sau 
deci nu lipsește 
organizatoric...

Cel puțin așa
repetatele convorbiri avute cu 
tovarășul Florin Tampa, se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C., care răspun
de de sport și care ori de cîte 
ori este abordată problema 
Cupei Tineretului, începe cu... 
instruirea activului făcută în 
decembrie, repetînd formula 
magică a „măsurilor luate 
pentru asigurarea bazei ma
teriale" și aici informațiile se 
cam epuizează. Între timp, în 
județ, pe toate dealurile, să
niuțele își lustruiesc tălpile și 
copiii se zbenguie în zăpadă,

în aerul ozonat. în multe părți 
căminele găzduiesc activități 
cu caracter sportiv, elevi și 
profesori pleacă în excursii, 
dar toate acestea fără știrea 
și amestecul comitetului jude
țean U.T.C. Trece vacanța, au 
trecut zilele de odihnă ale sa- 
lariaților, în care s-ar fi putut 
organiza acțiuni sportive de 
masă de toată frumusețea, dar 
timpul a fost lăsat să se scur
gă. La 20 ianuarie etapa de 
masă a concursului se încheie, 
iar Comitetul județean Brașov 
al U.T.C. nu va putea raporta 
decît niște generalități bazate, 
în bună parte, pe presupuneri.

V. ADINA

Reghin: „

întrecerilor in 10 centre
Etapa de masă a Cupei tineretului a reunit, duminică, la 

start numeroși tineri vîlceni, care s-au întrecut la două dis
cipline consacrate ale sezonului rece : tenis de masă și șah. 
Sala de sport a Liceului „N. Bălcescu“ din Rm. Vîlcea a 
găzduit cîteva animate partide care, pe lîngă faptul că s-au 
remarcat printr-un bun nivel spectacular, au izbutit să im
pună atenției cîteva tinere elemente cu frumoase perspec
tive. Tot în municipiul reședință de județ, la școlile generale 
nr. 2 și 4 s-au întrecut aproape 200 de elevi aflați în vacan
ță. în alte localități ale județului participarea a fost satis
făcătoare : 100 de tineri la Brezoi, 80 la Voineasa, 70 la Dră- 
gășani. ,S-a remarcat, de asemenea, frumoasa participare a 
sportivilor din comunele Prundeni, Drăgoeștl, Berbești, Băl- 
cești, Lădești și Grădiștea. Alături de tehnicieni, pretutindeni 
au fost prezenți activiști ai U.T.C. care s-au afirmat ca buni 
organizatorii dînd, astfel, garanții în ceea ce privește reușita 
etapelor viitoare ale acestei populare competiții de masă a 
tineretului.

DORU MOȚOC

M 'A

SĂPTĂMÎNA SPORTULUI DE MASĂV

ti

Tinerii din Reghin pot numi 
săptămîna care s-a încheiat 
„săptămîna sportului de masă“.

— Acțiunile sportive, ne re
lata, ieri, tovarășul Mihai Haja, 
secretar al comitetului orășe
nesc U.T.C., au fost favorizate 
și de iarna care la noi își me
rită numele, de timpul liber o-

cazionat de sărbătorirea Anului 
Nou și de vacanța elevilor.

Duminică, în cluburile „Tine
retului“, T.C.M., I.C.R., C.P.L. 
au avut loc întreceri în cadrul 
Cupei Tineretului între organi
zațiile U.T.C. de la întreprinde
rea „Republica“ și I.U.P.S., Co
operativa „Progresul“ și „Lemn- 
Turneul fotbaliștilor români in

metal“ la șah, tenis de masă și 
popice. Elevii liceelor nr. 1 și 2 
au participat la un concurs de 
săniuțe și schi pe pîrtiile de la 
Pădurea Rotundă, iar alți 200 
de elevi au făcut excursii ia 
Bucin, Poiana Brașov și Borsec.

MIRCEA BORDA

PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE

©

ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII META
LICE $1 PREFABRICATE 
BUCUREȘTI,
Secția de prefabricate, 
suhansamble ți confecții 
metalice Popești-Leor- 
deni, Km. 11 Sectorul 5, 
autobuzul I.T.B. nr. 44,

( ANGAJEAZA

\ SUDORI din toate spe- 
/ calitățile, LĂCĂTUȘI con- 
\ sirucții metalica, MACA- 
( RĂGII pod rulant, ME- 
\ CANICI AUTO ți repa- 
/ rații utilaje da construc- 
\ ții, categoriile de înca- 
( drcsre 1-6.
\ Se asigură pentru ne- 
( familiști, cazare în bloc 
S cu încălzire centrală, iar 
( pentru cei ce domiciliază 
f pe șos. Bucurețti-Olte- 
l nița și nu doresc cazare, 
/ asigurăm transportul 
Y pînă in comuna de do- 
z miciliu, cu autobuze con- 
\ tractate'.

TURNEUL FOTBALIȘTILOR ROMÂNI

ÎN ALGERIA ȘI SPANIA

ON VDTAȚO
.SI IARNA pi -rieri r i• • •ÓASPi/rii

l NiTÀTH.OI 
n Kisîk I

S Alt
( ’< ><>[ M'rații *i  
^d<*(  misi ia

Lotul national»

într-o formulă inedită

O vacanță poate fi la fel de plăcută și în sezonul alb! 
Petreceți zile de adevărată recreere, într-un decor pi
toresc, la hanurile cooperației de consum, care vă asi
gură condiții bune de cazare și masă. Rețineți deci : 
Hanurile CHEIA ți SLANIC din județul Prahova ; Hanul 
BRAN - jud. Brașov; Hanul RUCAR - jud. Argeș ; Mo
telul TOPOLOG - jud. Vîlcea ; Hanul URSUL NEGRU- 
Sovata - jud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
NEAMȚ ; Hanul BUCURA-Hațeg - jud. Hunedoara. Ha
nul DRAGUȘENI și Motelul ILIȘEȘTI - jud. Suceava.

Acestea sînt numai cîteva dintre numeroasele unități 

turistice ale cooperației de consum care vă oferă ospi

talitate și iarna.

Antrenorii echipei naționale 
de fotbal, V. Stănescu și R. Cos- 
moc, ne-au comunicat, ieri, 
componența lotului național de 
fotbal și programul de pregătire 
al acestuia în luna ianuarie. 
Mai întîi lotul : portari : 
Răducanu (Rapid) și Jivan (Po
litehnica Timișoara); fundași — 
Anghelini (Steagul roșu), Nicu- 
lescu (Univ. Craiova), Sanieș 
(Steaua), Dinu (Dinamo), Ma
rin Florin (Rapid), Nistor (F.C. 
Constanța); mijlocași : Dumitru 
(Steaua), Bălăci (Univ. Craiova), 
BeJdeanu (C.S.M. Reșița) ; ata- 
canți: Troi și Dobrin (F.C. Ar
geș), Sandu Mircea (Sportul 
studențesc), Dudu Georgescu 
(Dinamo), Kun II (UTA), Marcu 
(Univ. Craiova). Cititorii vor 
observa, desigur, absența unui 
titular : Iordănescu. Stelistul se 
află în tratament.

După cum e lesne de consta
tat. lotul național a fost supus 
unei puternice infuzii de tine-

rețe. De unde, firesc, se poate 
trage concluzia că, măcar de 
data aceasta, Federația, conduce
rea tehnică a echipei naționale 
privesc lucrurile în perspectivă.

Iată acum programul de pre
gătire : lotul se va reuni la 18 
ianuarie, la București, urmînd 
ca pe data de 20 ianuarie să 
plece în Algeria. Primul meci 
(22 ianuarie) va avea loc la 
Alger în compania selecționatei 
armatei algeriene. în continua
rea turneului, tricolorii vor juca 
pe 24 ianuarie cu echipa NAR, 
campioana Algeriei.

Din Algeria, lotul se depla
sează în Spania unde, de ase
menea. va susține două partide: 
la 27 ianuarie, cu echipa lui 
Cruiff, C.F. Barcelona, la Bar
celona, iar la 30 ianuarie, cu 
F.C. Saragossa. Reîntoarcerea 
in țară este prevăzută pentru 
data de 1 februarie.

C. V.

• Au luat sfirșit întrece
rile turneului internațional 
de tenis de la Sydney.

în finala probei de simplu 
bărbați, australianul Geoff 
Masters l-a întrecut în trei 
seturi : 6—1, 6—4. 6—2 pe
compatriotul său Colin Dî- 
biey.

Probă feminină a fost ciș- 
tigată de jucătoarea austra
liană Karen Krantzeke, care 
a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 6—2, 6—3, în 
partidă finală susținută cu 
Evonne Goolagong (Austra
lia), principala favorită a 
concursului.

• Turneul internațional de 
hochei pe gheață rezervat 
echipelor de tineret (jucători 
pînă in 21 de ani), desfășu
rat Iâ Leningrad, s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S.. care a terminat 
neînvinsă competiția, totali- 
zînd 10 puncte și un golave
raj de 36—12. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat selecțio
natele Finlandei — 6 puncte. 
Canadei — 6 puncte. Suediei
— 4 puncte, S.U.A. — 2
puncte și Cehoslovaciei — 2 
puncte.

• Celebrul ciclist belgtan 
Eddy Merckx a acceptat in
vitația de a participa la 13 
ianuarie la concursul inter
național de ciclocros, care se 
va desfășura la Castelldefels, 
în apropiere de Barcelona.

La startul acestei curse vor 
fi prezenti, printre alții, bel
gienii Roger de Vlaeminck, 
Albert van Dsmme, italianul 
Gianni Motta, francezul Ber- 
nard Thevenet și spaniolul 
Luis Ooana.
• Competiția internațională 

dc biatlon „Cupa Națiunilor“ 
s-a încheiat la Inzell cu 
victoria echipei Finlandei — 
95 puncte, urmată de forma
țiile Norvegiei — 86 puncte.
— — 44 puncte. Suediei 

puncte, — Italiei 17
Germania — 16 
Franței — 13

U.R.S.S.
— 30 
puncte, 
puncte 
puncte.

• Maestrul ____ __
Timman a suferit prima în- 
frîngere în cadrul turneului 
internațional de șah de Ia 
Hastings, pierzind la muta
rea a 26-a partida din runda 
a 10-a susținută cu englezul 
Raymond Keene. Fostul 
campion mondial Mihail Tal 
a cîștigat la Hartston, iar 
Basman l-a invins pe Ador- 
jan. A fost consemnată re
miză în partidele Pytel-Gli- 
gorici și Rellstab-Suttles. 
Celelalte trei partide ale run
dei, printre care Kuzmin- 
Stein, s-au întrerupt.

• Proba feminină de 
lom special, disputată la 
Contamines (Franța), în 
drul „Cupei Europei“ 
schi, a revenit sportivei 
franceze Agnes Vivat Gros, 
cu timpul de 1*  34“ 63/100. Pe 
locul secund s-a clasat 
Conchita Puig (Spania) — 
1’34” 95/100, iar locul trei a 
fost ocupat do Dorothee Da*  
nuser (Elveția) — l’S5”18/100.

• La Stockholm, în cadrul 
„Cupei Ahearne" la hochei 
pe gheață, echipa „London 
Lions“ (în care activează și 
jucători canadieni ți ameri
cani) a întrecut cu scorul de 
6-4 (2—2, 3—0, 1—2) forma
ția suedeză Soedertaelje. în
tr-un alt joc, disputat între 
echipe suedeze, Leksand a 
dispus cu 7—2 (2—0. 2—0, 
3-2) de A.Î.K. Stockholm.

R. F. 
și

danez Jan

sla- 
Les 
ca

la
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contribut'd sa la lupta forțelor
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valoroasă a tineretului ro-
de prietenie și cooperare

principală este

RENZO IMBENI
tinere în lumea contemporană, secretar general al Comitetului Central al 

Federației Tineretului Comunist din Italia
reprezentant al Uniunii Tineretului Munci
tor „Ho Și Min" din R. D. Vietnam, redac
tor șef al revistei „Jeunesse du Vietnam"

orientări. Cum proble- 
social, ale democrației

s-au or- 
podurile. 
distruse 

luni mi-

Anchetă realizată de 
EUGENIU OBREA 

BAZIL ȘTEFAN
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O contribuție specifică

progresiste ?

ANCHETA 
NOASTRĂ

Inaugurăm în acest număr o 
nouă anchetă a „Scînteii tinere
tului". Redacția noastră a adre
sat unor conducători ai organi
zațiilor de tineret din diferite 
țări următoarele întrebări:

1. Care este, după părerea 

dumneavoastră, rolul generației

laborării și păcii ?

2. Care sînt preocupările ac

tuale cele mai importante ale

organizației dumneavoastră ?

3. Cum apreciați contribuția

pe care U.T.C., tineretul Romă

niei socialiste, o aduc la întări

rea solidarității tinerei generații

în lupta popoarelor pentru o

lume mai dreaptă, o lume a co

Publicăm două din răspunsu 
rile primite la anchetă

Generația tinără—puternica forța
a progresului in lumea contemporană
Tineretul este prezent pretutindeni

1—2. în Vietnam, ca și în lumea întreagă, 
. tineretul are un rol primordial. în muncă 

sau in luptă, generația tinără face dovada 
calităților sale, a energiilor de care dispune, 
a unei viziuni înnoitoare asupra realități
lor. Caracteristicile tineretului se împletesc, 
desigur, cu cele ale epocii și ele trebuie 
aprofundate. Eu mă voi referi la tineretul 
țării mele. Sarcina principală a întregului 
nostru popor in prezent ar putea fi expri
mată, astfel, pe scurt : a dezvolta producția 
pentru a intări economia socialistă și a 
lupta, pentru apărarea patriei, pentru împli
nirea idealurilor noastre naționale. Tinere
tul este prezent pretutindeni : în armată, 
în brigăzile de șoc care repară drumurile 
și podurile ca și în toate sectoarele pro
ducției. Eroismul s-a vădit în condițiile in 
care sub ploaia de bombe producția a con
tinuat dar, după restabilirea păcii, spiritul 
care animă tineretul nostru este același. în 
rîndurile tinerilor se amplifică mișcarea 
„de trei ori gata" : gata a lupta, gata de 
a învinge toate dificultățile in producție și 
studiu, gata a îndeplini toate sarcinile 
încredințate de partid. Eforturile noastre 
sint îndreptate spre reconstrucția patriei. 
1973 a fost primul an dedicat înlăturării 
urmelor războiului. în primul rînd 
ganizat brigăzi pentru a reface 
axele de comunicație, obiectivele 
de bombardierele B-52. în citeva 
siunea încredințată a putut fi dusă la în
deplinire : cele mai importante căi de co
municație au fost restabilite, podurile 
mari nu numai că au fost redate circulației 
ci și au fost mărite, nivelul antebelic al 
producției uzinelor electrice a fost atins. 
O muncă intensă s-a depus și in agricul
tură. Milioane de cratere mutilaseră oreză- 

riile. Ele au trebuit să fie acoperite cu pă- 
mint. A fost un efort care a cerut eroism 
și sacrificii, pentru că mai sint și acum 
mine care explodează. Dar prin strădania 
neobosită a întregului popor, economia a 
revenit Ia normal. Desigur, rămin multe de 
făcut, mai ales pe planul construcțiilor. 
Cele mai urgente sînt construcțiile de 
cuințe și de institufii școlare și sociale.

Uniunea Tineretului Muncitor „Ho 
Min" mobilizează permanent pe tineri 
noile condiții ale reconstrucției. Fără 
doială, menținerea tensiunii in Vietnamul 
de sud, gravele încălcări ale acordurilor de 
la Paris săvîrșite de partea saigoneză, im
pun să fim permanent vigilenți. Dorim pa
cea, luptăm pentru deplina respectare a 
acordurilor de Ia Paris, însă nu putem ig
nora primejdiile existente. Tinerii sînt gata 
oricind să lupte dacă va fi nevoie dar, în 
același timp, ei sint angajați in munca in
tensă care se desfășoară in toate provin
ciile. Un îndemn stăruitor le-a fost adresat 
de a-și însuși tehnica modernă. Generația 
tinără este puternic stimulată prin măsurile 
luate de partid pentru promovarea cadrelor 
tinere in toate domeniile și in mod deo
sebit în cel tehnic. O intensă muncă edu

cativă, adaptată sarcinilor actualei perioa
de, este inițiată de Uniunea noastră. în 
anii războiului toate eforturile erau concen
trate într-o singură direcție : lupta împotri
va agresiunii. în prezent, se pun multe alte 
probleme, s-a lărgit evantaiul preocupări
lor. La începutul acestui an, chiar in ia
nuarie, este prevăzută o consfătuire a ca
drelor organizației de tineret cu care să 
înceapă pregătirile în vederea Congresului 
Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min".

în esență doresc să subliniez că sîntem 
încrezători in viitor. Lupta noastră se află 
intr-o perioadă complexă dar condițiile ne 
sînt mai favorabile ca oricind.

3. De tineretul român și de organizația sa 
— Uniunea Tineretului Comunist — ne lea
gă trainice sentimente frățești. Partidul Co
munist Român, guvernul României, poporul 
și tineretul român au manifestat o deplină 
solidaritate cu cauza noastră dreaptă și po
porul nostru vă mulțumește cu caldă re
cunoștință. Sprijinul vostru a fost o puter
nică încurajare pentru lupta Vietnamului. 
Un moment bogat in semnificații in acest 
sens l-a reprezentat vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in R. D. Vietnam. Sintem 
convinși că in viitor, ca și in trecut și in 
prezent, prietenia și solidaritatea militantă 
a popoarelor și tineretului țărilor 
se vor întări neîncetat, 
sprijinul României, al 
tului său atit in opera 
și în eforturile pentru 
acordurilor
U.T.C. și U.T.M.

noastre 
că vom beneficia de 
poporului și tinerc- 
de reconstrucție, cit 
stricta respectare a

de Ia Paris. Relațiile dintre 
„Ho Și Min“ se vor 

aprofunda in noile condiții și, fără îndoială, 
ele vor contribui la consolidarea prieteniei 
popoarelor noastre, unite prin idealurile lor 
comune.

1. înainte de toate cred că rolul tinere
tului în general este acela de a schimba. 
Pături_ largi ale tineretului iși pun astăzi 
întrebări serioase asupra viitorului, caută 
răspuns la aceste întrebări, acționează pen
tru realizarea idealurilor sale. în același 
timp, orientarea generală a tinerilor, indi
ferent de țările în care trăiesc, este antilm- 
perialistă, antifascistă și antimonopolistă. Pe 
lingă această orientare generală, există și 
sarcini specifice care revin tinerei genera
ții, în funcție de condițiile sociale concrete. 
Astfel, dacă tinerii din țările capitaliste 
dezvoltate trebuie să acționeze în vederea 
unor schimbări economice și sociale, in
tr-un moment cînd există șanse reale în 
acest sens, tineretul din țările în curs de 
dezvoltare este preocupat îndeosebi de des
fășurarea luptei de eliberare, de asigura
rea dreptului la autodeterminare și a in
dependenței naționale, în timp ce tinără ge
nerație din țările socialiste este chemată 
să participe activ la transformările care au 
loc în cadrul operei de construcție socia
listă.

Tineretul s-a angajat în lupta pentru 
progres social și personal am multă încre
dere în forțele sale. Dar trebuie să mobi
lizăm cele mai largi forțe ale generației ti
nere in lupta consacrată destinderii, prie
teniei intre popoare, garantării indepen
denței și autonomiei fiecărei țări. Aceasta 
este una din necesitățile vitale care im
pun dialogul la scară internațională in ca
drul mișcării de tineret. Trebuie adăugate 
preocupările comune pentru participarea 
tineretului la dezvoltarea societății, la 
democratizarea vieții sociale, care impun 
cooperarea strînsă între organizații de ti
neret de diverse 
mele progresului 
nu interesează numai pe comuniști, ci și 
alte forțe democratice și progresiste, a- 
cestea trebuie cointeresate in acțiuni co
mune pe plan național, regional, conti
nental etc.

2. Preocuparea noastră 

în prezent aceea de a determina tineretul 
italian să-și asume rolul ce-i revine, de 
a-1 angaja politic, de a nu-1 lăsa să 
pasiv la luptele sociale, ci de a-1 
forma intr-un protagonist activ al 
tora. Societatea capitalistă — clasa 
nantă, evident — încearcă să țină tinere
tul departe de viața politică. Noi vrem, 
dimpotrivă, să-l aducem în centrul vieții 
politice, să-l ciștigăm pentru democrație, 
pentru colaborarea cu celelalte forțe pro
gresiste. Pe de altă parte, dorim să adu
cem o contribuție originală la lupta ge
nerală ridicind problemele specifice care 
interesează tineretul — asigurarea drep- , 
tuluj la invățămint și la muncă, etc.

3. Tineretul român a jucat și joacă un 
rol important in mișcarea internațională 
de tineret. Am apreciat totdeauna contri
buția activă. ‘ _
mân, a U.T.C. la lupta pentru destindere, 
pentru relații 
internațională, pentru progresul securității 
și păcii în Europa și în lume pe baza in
dependenței și autodeterminării popoarelor. 
Acest lucru ne bucură cu atit mai mult cu 
cît tineretul dumneavoastră face dovada că 
se află angajat cu toate forțele sale în ac
tivitatea de construire a socialismului în 
România, participind din plin la întreaga 
viață socială a țării

ORIENTUL 
APROPIAT

GENEVA 7 (Agerpres). — 
Deschisă luni dimineața, la ora 
8 G.M.T., cea de-a oincea reu
niune a grupului de lucru mi
litar, alcătuit în cadrul confe
rinței pentru pace în problema 
Orientului Apropiat, și-a înche
iat lucrările după două ore de 
dezbateri.

Comunicatul dat publicității 
Ia sfîrșitul reuniunii mențio
nează numai că „grupul de lu
cru și-a continuat discuțiile“.

Următoarea reuniune a gru
pului militar de lucru este pre
văzută pentru miercuri 9 ianua
rie.

CAIRO 7 (Agerpres). — Pen
tru prima dată de la intrarea in 
vigoare a încetării focului în 
Orientul Apropiat, un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a declarat, 
la Cairo, că pozițiile egiptene și 
israeliene în sectorul central, 
pe malul estic al Canalului 
Suez „par instabile“, relatează 
agențiile M.E.N. și FRANCE 
PRESSE.

în legătură cu aceasta, el a 
arătat că in regiunea respectivă 
trupele egiptene au înaintat la 
începutul săptăminii trecute 
pe o distanță de 200 de metri 
și nu s-au mai reîntors la po
zițiile inițiale.

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. 
a arătat, totodată, că pe malul 
oriental al Canalului au avut 
loc scurte, dar violente, dueluri 
de artilerie.

DAMASC 7 (Agerpres). — 
Artileria siriană a respins, luni 
dimineața, o incursiune a unui 
detașament israelian de blin
date care se îndrepta spre po
zițiile avansate siriene — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
militar sirian. El a adăugat că 
unitatea israeliană a suferit 
pierderi — fără să precizeze 
natura lor.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — 
Potrivit unui comunicat militar 
israelian, forțele siriene au des
chis, luni, focul asupra poziți
ilor israeliene de pe înălțimile 
Golan. Trupele israeliene nu au 
răspuns focului și nu au fost 
înregistrate pierderi — adaugă 
comunicatul.
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Economia
R. F. Germania 

în 1973
• COTIDIANUL „FRANK

FURTER ALLGEMEINE“ arată 
că 1973 este al șaselea an în 
care în economia R.F. Germania 
s-a manifestat o puternică in
flație. De la sfîrșitul anului 
1968 și pînă la sfîrșitul lui 1973, 
marca și-a pierdut mai mult de 
o cincime din puterea de cum
părare. Rata medie a creșterii 
prețurilor a fost, în 1973, de 7 
la sută. Prognozele pentru 1971 
arată o nouă creștere de 8 la 
sută a costului vieții în R. F. 
Germania.

CONSFĂTUIRE A 
REPREZENTANȚILOR 

PARTIDELOR 
COMUNISTE

CU PRIVIRE LA ACTIVITA
TEA REVISTEI „PROBLEME 
ALE PĂCII Șl SOCIALIS

MULUI"
Luni, a început, la Praga, 

Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești cu privire la ac
tivitatea revistei „Probleme 
ale Păcii și Socialismului“ 
în anii 1972-1973. Sint pre- 
zenți reprezentanți ai 67 de 
partide frățești.

Participă o delegație ro
mână. condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R. Din delegație 
fac parte : Ștefan Voicu, 
Barbu Zaharescu și Alexan
dru Ionescu, membri ai C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu 
și Mihai Dulea, șefi de sec
tor la C.C. al P.C.R.

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de redactorul 
șef al revistei „Probleme ale 
Păcii și Socialismului“, K. 
Zarodov, care a prezentat 
raportul de activitate, întoc
mit de colegiul și consiliul 
de redacție.

Japonia: Acțiune diplomatică 
de anvergură

Guvernul japonez a lansai, luni, o acțiune diplomatică de an
vergură, in cadrul programului său de reorientare a politicii 
externe, elaborat in scopul contracarării consecințelor actualei 
crize de energie.

Primul ministru, Kakuei Ta- 
naka, și-a început turneul în 
Asia de sud-est, a cărui primă 
etapă o constituie vizita în Fili- 
pine. Șeful guvernului nipon va 
vizita, de asemenea, Tailanda, 
Singapore, Malayezia și Indo
nezia. Obiectivul declarat al 
turneului îl constituie dezvolta
rea relațiilor Japoniei cu aceste 
țări și a cooperării economice, 
avîndu-se totodată, în vedere 
stabilizarea surselor de combus
tibili și materii prime.

țirea condițiilor de muncă și de 
viață și acordarea ajutoarelor 
de boală promise de oficialități.

LAGOS 7 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor or
ganizate de Ambasada Ro
mâniei la Lagos, în vederea 
marcării celei de-a 26-a ani
versări a Proclamării Repu
blicii în România, la clubul 
Ikoyi, din capitala Republi
cii Federale Nigeria, au fost 
prezentate filmele documen
tare „Muzeul satului“ și 
„Anotimpul mireselor“. Au 
fost prezente oficialități ni- 
geriene, membri ai corpului 
diplomatic, precum și un 
numeros public.

• GUVERNELE R. P. D. CO
REENE ȘI R.P. CHINEZE au 
semnat, la Phenian, un proto-

hotare
MINISTRUL DE EXTERNE COSTARIM DESPRE 
RELAȚIILE CD ȚĂRILE SOCIALISTE DIN EUROPA

Relațiile cu țările socialiste din Europa sint deosebit de avan
tajoase pentru Costa Rica — a declarat, intr-un interviu acordat 
agenției PRENSA LATINA, ministrul costarican al afacerilor 
externe, Gonzalo Facio.

El a subliniat că aceste relații 
convin Republicii Costa Rica 
nu numai din punct de vedere 
economic, ci și politic, unul din 
obiectivele principale ale poli
ticii externe costaricane fiind 
apărarea și promovarea păcii în 
lume, principiu împărtășit și de 
țările socialiste. De altfel, a de
clarat ministrul Facio, gu
vernul de la San Jose apre
ciază că o țară poate menține 
relații diplomatice cu orice alt 
stat, indiferent de sistemul său 
social-politic, în baza principiu
lui neintervenției in treburile 
interne. Costa Rica și Columbia 
au prezentat, in cadrul lucrări
lor de anul trecut, de la Bo
gota, ale Adunării O.S.A., un 
proiect cuprinzînd aceste idei, 
document care a fost aprobat 
de forul suprem al acestui or
ganism latino-american, a afir
mat Gonzalo Facio.

Referindu-se apoi la activita
tea de pînă acum a Organizației 
Statelor Americane, ministrul 
costarican a declarat că ea nu a 
creat cadrul adecvat dezvoltării

în aceeași zi, vicepremierul 
Takeo Miki a plecat in S.U.A., 
pentru a avea întrevederi cu se
cretarul de stat american, 
Henry Kissinger, și pentru con
vorbiri cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Tot luni, ministrul comerțului 
internațional și industriei, Ya- 
suhiro Nakașone, a părăsit To
kio pentru un turneu în Iran, 
Irak, Marea Britanic și Bulga
ria.

col privind livrările reciproce 
de mărfuri pe anul 1974 — in
formează agenția A.C.T.C.

Negocierile 
din Panama

• DUMINICA SEARA au 
fost reluate negocierile dintre 
Republica Panama și Statele 
Unite privind regiunea Canalu
lui Panama.

Potrivit aprecierii observatori
lor politici, citați de agenția 
FRANCE PRESSE, această fază 
a convorbirilor va fi decisivă 
pentru încheierea unui nou 
acord privind canalul.

Șeful delegației americane, 
ambasadorul Ellsworth Bunker, 
a declarat că acestea se vor des
fășura in spiritul dialogului pe 
care Statele Unite doresc să-1 
stabilească cu partenerii lor de 
pe continent. 

autonome a fiecărui stat din 
America Latină, promovînd mai 
degrabă o politică de depen
dență față de S.U.A. în acest 
context, el s-a pronunțat pentru 
o restructurare de esență a or- 
ganziației și o reformulare a 
statutului ei. în conformitate cu 
interesele naționale ale popoa
relor din regiune. El a relevat, 
totodată, necesitatea revizuirii 
politicii O.S.A. față de Cuba și 
a înlăturării sancțiunilor impuse 
împotriva acestei țări.

Incidente 
în Lesotho

MASERU 7 (Agerpres). — 
Grupuri înarmate au întreprins, 
luni dimineața, atacuri coordo
nate asupra a trei comisariate 
de poliție din nordul statului 
african Lesotho — se spune în
tr-o declarație oficială care lea
gă aceste incidente de „un com
plot pentru răsturnarea guver
nului prin forță“. Declarația, 
publicată de oficiul primului 
ministru Leabua Jonathan, afir
mă că atacurile asupra poliției 
au fost întreprinse de susțină
tori ai principalului partid de 
opoziție, Partidul Congresului 
din Basutoland și că acestea au 
eșuat. în încheierea declarației, 
se spune că poliția a fost pusă 
în stare de alarmă și urmărește 
îndeaproape situația.

Agenția Reuter, citind relatări 
neconfirmate oficial, informează 
că 20 de membri ai Partidului 
Congresului din Basutoland, 
printre care liderul partidului, 
Seth Mokhehele, af fi fost ares
tați, duminică sau cu citeva zile 
mai înainte.

Lesotho, fostă colonie britani
că, este din punct de vedere 
geografic, o enclavă în teritoriul 
Republicii Sud-Africane. Potri
vit statisticilor O.N.U., Lesotho 
se află printre cele mai sărace 
țări ale lumii. După cum anunță 
agenția Associated Press, știri 
anterioare indicau o oarecare 
agitație provocată de conflictele 
politice care, de la obținerea 
independenței, în 1966, nu au 
cunoscut niciodată, de fapt, o 
soluție definitivă. Acalmia de 
suprafață s-a menținut pînă la 
alegerile generale din 1970, pe 
care premierul Jonathan le-a 
anulat, (din cauză că partidul 
său, Partidul Național, le pier
duse), a încarcerat pe liderii 
opoziției și a abolit constituția. 
La cîteva luni după aceasta, 
deținuții politici au fost elibe
rați, dar starea de asediu a 
fost menținută pînă anul trecut, 
cînd un „Parlament“ a fost de
semnat de primul ministru. 
După cum scrie A.P., divergen
țele politice profunde nu au fost 
niciodată soluționate decît su
perficial și pacea în țară a ră
mas, ca atare, tot timpul fragi
lă. Partidul Congresului, adaugă 
Reuter, a fost totdeauna o forță 
politică de opoziție puternică. El 
se opune politicii lui Leabua 
Jonathan de strînsă cooperare 
cu regimul rasist din Republica 
Sud-Africană.

Tntr-un moment în 
care febra petrolieră 
este transferată pe pla
nul preturilor și al limi
tărilor cantitative la li
vrări, cînd semne de în
trebare planează insis
tent asupra destinului 
unor sectoare econo
mice, s-au produs în A- 
merica latină eveni
mente semnificative 
pentru aprofundarea 
tendinței statelor din a- 
ceastă parte a lumii de 
a fi singurele stăpîne și 
beneficiare ale resurse
lor naturale de care 
dispun.

M
ăsurile luate la 
Caracas, Quito și 
Lima n-au un ca
racter conjunctu- 
ral. Ele exprimă 
un proces cu a- 

dinci rădăcini in conștiința na
țională, un proces de ample 
prefaceri care reflectă năzuința 
țărilor de pe continent de a da 
un nou conținut raporturilor 
interamericane, de a-și conso
lida independența.

Vor avea loc alegeri 
anticipate în Anglia ? 
întrebarea apare insis
tent, în ultimele zile, în 
cercurile politice londo
neze, în paginile presei 
britanice.

S
upozițiile privind 
scrutinul anticipat 
intervin intr-un 
moment de mare 
tensiune in viața 
politică și social- 

economică a Marii Britanii. La 
numai citeva zile după intrarea 
in vigoare a măsurilor prin care 
în Întreaga Anglie s-a impus 
introducerea săptăminii de lu
cru redusă — cu scăderea co
respunzătoare a salariilor — nu
mărul „șomerilor temporari“ se 
apropie de un milion (DAILY 
MIRROR apreciază, citind surse 
guvernamentale, că „n-ar fi de

Un aspect obișnuit : mașinile unei fabrici de încălțăminte 
din apropierea Londrei stau nemișcate - patru zile pe săptă- 
mînă lucrul a încetat.

La Quito Un decret semnat de 
președintele Guillermo Rodri- 
guez Lara a naționalizat 25 la 
sută din drepturile și acțiunile 
deținute de compania petro
lieră americană „Texaco-Gulf“ 
implantată în zonele estice ale 
țării. Transferul de proprietate 
va trebui să se realizeze ime
diat, în acest an, pentru ca în 
acest mod să se creeze condițiile 
necesare sporirii producției rea
lizate de corporația petrolieră 
de stat ecuadoriană Ia 50 000 
barili de petrol brut pe zi. De
sigur, este vorba de un început 
dar faptul că el a fost făcut, 
că state din categoria celor mici 
și mijlocii înfruntă puternice 
companii străine, că iși apără 
cu curaj interesele naționale, 
ilustrează mutațiile profunde 
produse in America Latină. In 
Venezuela începutul de an a 
fost marcat prin hotărîrea gu
vernului de a naționaliza două 
zăcăminte de petrol aparținind 
societății „Creole Petroleum 
Corporation" filială a faimoasei 
companii „Standard Oii“. Mă
sura nu a surprins. Președintele 

Venezuela : o împărăție a „aurului nogru". La Caracas se 
consideră că ritmul recuperării bogățiilor naturale poate fi 
mai alert...

ANGIIA: SCBUTIN ANTICIPAT?
loc exclus ca spre mijlocul lui 
ianuarie numărul șomerilor să 
atingă chiar 3 500 000“). Negocie
rile dintre autorități și sindica
tul minerilor se află in impas 
în vreme ce greva minerilor și 
cea a conductorilor de trenuri 
continuă. La orizont se profilea
ză noi și sensibile majorări de 
prețuri și, o dată cu previziu
nile economiștilor privind atin
gerea unei cote record a infla
ției, se remarcă devalorizarea in 
continuare a lirei sterline iar 
deficitul balanței de plăți ame
nință să atingă — potrivit ulti
melor aprecieri — trei milioane 
de lire sterline pe anul 1974. In 
această atmosferă se vădește o 
accentuare a disputei dintre gu
vernul conservator și opoziția 
laburistă. O expresie a acestei 
dispute o constituie și convoca
rea înainte de termen, la cere
rea expresă a Comitetului Exe-

»/ NAHONAIITĂBI
Caldera a subliniat în mai multe 
ocazii faptul că in prezent 
există condiții favorabile în ve
derea inițierii procesului de na
ționalizare a industriei petro
liere, al cărui punct final fu
sese stabilit pentru anul 1983. 
La Caracas se consideră că rit
mul recuperării bogățiilor natu
rale poate fi mai alert „Sînt 
convins că înfăptuirea neîntîr- 
ziată a naționalizării este opor
tună și chiar necesară din toate 
punctele de vedere“ — a subli
niat președintele. Schimbarea 
care se va produce în curind în 
funcția prezidențială nu va a- 
fecta, probabil, orientarea în 
politica petrolieră, chiar dacă 
nuanțe oarecum diferite sînt 
perceptibile. Carlos Andres Pe- 
rez, viitorul președinte al țării, 
cîștigător al alegerilor din de
cembrie, a afirmat că principala 
bogăție naturală a Venezuelei 
— țițeiul — „va fi folosit ca in
strument de bază in vederea 
dobîndirii unei participări juste 
pe piața internațională și pe 
pian interamerican“. Perez a 
exprimat părerea că țările in 

cutiv Național al partidului 
laburist, a unei sesiuni extraor
dinare a Camerei Comunelor. 
Această sesiune care urmează 
să se desfășoare Ia mijlocul 
săptăminii in curs va avea ca 
obiect examinarea situației eco
nomice și sociale, în special im
plicațiile introducerii săptămî- 
nii de lucru de trei zile, cu mic
șorarea corespunzătoare a sa
lariilor.

într-o asemenea conjunctură 
extrem de dificilă pe plan eco
nomic, explozivă pe plan social, 
ideea organizării unor alegeri 
inainte de termen pentru contu
rarea unei majorități clare iși 
face loc, cu atit mai mult cu cit 
ultimele sondaje de opinie indi
că modificări în orientarea elec
toratului (un sondaj efectuat la 
sfîrșitul anului trecut indica un 
avans cu șase la sută al labu
riștilor in competiția cu conser
vatorii). Unele ziare londoneze 
printre care DAILY TELE
GRAPH au afirmat în ultimele 
zile că în sinul guvernului Heath 
s-ar fi degajat o majoritate fa
vorabilă ținerii unor alegeri an
ticipate. Mulți observatori ai 
scenei politice britanice apre
ciază, însă, că nici partidul con
servator de guvernămint și niei 
opoziția laburistă nu par a avea 
un interes major în inițierea 
unui scrutin în actualul mo
ment. „Conservatorii — opinează 
TIMES — au multe motive să 
se teamă că chemarea la un 
scrutin anticipat ar apărea in 
ochii electoratului ca un simp
tom de neputință a guvernului 
conservator în fața crizei pe 
care o străbate țara. In ce-i pri
vește, laburiștii nu par dornici 

curs de dezvoltare ;,trebuie 
să-și asume, în prezent, contro
lul complet asupra produselor și 
materiilor prime de care dis
pun“.

In prima zi a acestui an sta
tul peruan a devenit posesorul 
celui mai mare complex minier 
din țară prin exproprierea socie
tății nord-americane „Cerro de 
Pasco Corporation“. Stăpinii de 
ieri iși ingăduiseră să nesoco
tească interesele Perului intr-un 
mod brutal : o serie de conce
siuni n-au fost puse in valoare, 
investițiile promise nu s-au rea
lizat, exploatarea minereului se 
făcea selectiv ete. Autoritățile 
au decis să pună capăt acestei 
situații. Ultima zi a lui 1973 a 
devenit ultima zi de existență 
în Peru a societății „Cerro de 
Pasco Corporation“. Operațiu
nile de extracție și prelucrare a 
metalelor au fost încredințate 
unei întreprinderi de stat — 
„Empresa Minera del Centro 
del Peru“. Președintele Juan 
Velasco Alvarado a subliniat 
intr-un mesaj că măsura se pla
sează în contextul eforturilor 
în vederea dobindirij unei reale 
și depline emancipări naționale. 
Procesul Pe care îl cunoaște 
Peru — inaugurat in urmă cu 
cinci ani prin naționalizarea 
companiei nord-americane „In
ternațional Petroleum Com- 
pany“ — „reflectă voința mase
lor populare de a duce o viață 
liberă și suverană“.

Caracas, Quito, Lima : bogă
țiile naturale revin în mîinile 
adevăraților proprietari. Suita 
de naționalizări — înregistrată 
în primele zile ale lui 1974 — 
atestă decizia popoarelor latino- 
americane de a dobindi o veri
tabilă independență economică, 
de a angaja resursele de care 
dispun in efortul unei dezvoltări 
multilaterale.

M. RAMURA

să preia gestiunea intr-un mo
ment presărat cu atîtea pericole 
și dificultăți“, „S-ar putea ca o 
asemenea analiză să se dove
dească exactă. în orice caz, po
ziția liderului laburist Harold 
Wilson care propunea conserva
torilor «un sprijin condiționat» 
în Camera Comunelor, în schim
bul renunțării Ia cea de-a treia 
fază a programului antiinflațio- 
nist și a abrogării legislației an- 
tisindicale, pare să indice că 
Labour Party este mai puțin in
teresat într-o confruntare elec
torală decit într-o poziție de es- 
pectativă“ (FRANCE PRESSE) 
„Laburiștii — constată agenția 
citată referindu-se la opiniile 
cercurilor politice britanice — 
sînt puțin dornici în prezent «ă 
moștenească în caz de victorie o 
situație economică și socială 
deosebit de dificilă“.

Desigur, strategia principale
lor partide politice britanice în 
chestiunea testului electoral este 
supusă unor influențe puternice 
mai ales în momente de tensiu
ne socială ca acelea pe care le 
trăiește astăzi Anglia. Nimeni 
nu poate afirma cu un procent 
serios de certitudine dacă în ur
mătoarele cîteva luni vom con
semna alegeri anticipate în Ma
rea Britanie. Singura certitudine 
pare să rămînă aceea că indife
rent dacă britanicii vor fi sau 
nu chemați anticipat la urne, in
diferent dacă la Londra se va 
afla un guvern conservator sau 
unul laburist, Anglia va traver
sa in anul care a început o pe
rioadă de grave dificultăți eco
nomice și de tensiuni sociale.

P. NICOARA
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• PESTE 3 000 DE MUNCI
TORI de Ia căile ferate guate
maleze au declanșat o grevă ge
nerală în sprijinul revendicări
lor lor. Greviștii cer îmbunătă-
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