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Astăzi angajamente, mîine realizări!

Pentru înflorirea patriei socialiste
Motiv de mîndrie:

ZECE ANI
In cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării

TRIBUNA
ACTIVISTULUI

U. T. C,

NICI 0 ABSENȚĂ,
NICI

A intrat pe ușă ztmbind, a 
dat mina cu toți cei din încăpe
re (membrii comitetului U.T.C. 
pe întreprindere), fiecăruia i-a 
adresat un cuvint, semn că se 
cunoșteau bine, apoi s-a oprit in 
fața mea și s-a prezentat: „Eu 
sînt Drăgănică!“ Ființa lui era 
stăpînită de un neastimpăr abia 
sesizabil. Un isteț, mi-am zis. 
Parcă intuindu-mi gîndurile, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la l.U.G. „Progresul“ Brăila a 
intervenit: „Alexandru Drăgăni
că este modelator in metal in 
sectorul oțelărie și in ultimii 
10 ani nu a absentat niciodată 
și nu a dat nici un rebut“. Ră- 
mtn singur cu Alexandru Drăgă
nică și il provoc la destăinuiri. 
„Cum am reușit“ ? Asta e o în
trebare bună la orice. Mie îmi 
place meseria, o îndrăgesc. Și 
noaptea mă gîndesc acasă cum 
voi lucra a doua zi aici. Mai a- 
les cînd am o lucrare deosebit 
de complicată. Și apoi discipli
na se învață la fel ca meseria. Și 
trebuie învățate odată amîndouă 
că altfel nu se poate. Cînd eram 
ucenic lucram pe lingă muncito
rul Mihai Șerbănescu. Acum 
îmi e coleg. Dar atunci nu-mi 
dădea pace pină nu înțelegeam 
desenul în cele mai mici amă
nunte și pină nu sorbeam cu 
ochii fiecare mișcare a lui. Disci
plina am mai învățat-o și de la 
tatăl meu care a fost tot aici, 
la oțelărie, macaragiu, timp de 
22 de ani.

Cînd am venit din arma
tă, nu mai erau locuri la mo- 
delărie. M-am angajat ca lăcătuș 
la secția mecanică. Intr-o zi, șe
ful de echipă Nicolae Țuțulan 
mă cheamă înapoi, eu am spus 
că nu depinde de noi, atunci el 
s-a dus la conducerea oțelăriei și 
a insistat că a primit o lucrare 
complexă, coame ceramice, și 
nu are cu cine să o execute că 
eu... Numai că cei de la meca
nică nu mai voiau să-mi dea 
drumul. Ofereau pe alții în lo
cul meu“... Cind a început să
povestească această întimplare, a 
ținut să precizeze: „Acum, hai 
să mă laud“.

Cînd am închis carnetul de 
note, s-a ridicat și mi-a zis zîm- 
bind: „Bine că nu m-ați între
bat de cei care absentează. Că, 
zău, nu-i înțeleg deloc. Sau îi 
înțeleg eu, dar...“ Cind să iasă 
din încăpere îmi mai zice: „Nici 
cînd voi împlini 20 de ani de 
meserie nu voi avea la activul 
meu vreun rebut sau vreo ab
sență nemotivată. Disciplina este 
o deprindere care se învață și 
dacă ai învățat-o bine iți intră în 
suflet“. Și a închis ușa cu un 
zîmbet.

ION CHIRIC

patriei, a Congresului al Xl-lea al P.C.R.,
noi colective de muncă adresează

CHEMĂRI LA
® Combinatul de prelu 

crare a lemnului din
Sighetul Marmației

• întreprinderea de 
transporturi auto-Cluj

• întreprinderea 
de strunguri Arad

e Schela de foraj 
extracție Brăila

IARNA LA SATE
anotimpul unor 
ample acțiuni 

politico-educative
• O inițiativă ce se recomandă 

de la sine !

• „Recalificări" la Bălteni, Con
tești, Cornățeîu

* Condiții sînf, receptivitatea 
lipsește.

Întrecere
• întreprinderea 

agricolă de stat 
„Belciugatele“- 
județul Ilfov

Institutul de proiectare
tehnologică de uzine

Economii de metal prin „croieli" ca la carte, respectînd 
la milimetru desenele' tehnologice, iată numai unul din an
gajamentele asumate de tinerii cazangii, cu prilejul ultimei 
vizite făcute de conducătorul partidului și statului nostru 
la întreprinderea de utilaj chimic din Găești. Un angaja

ment care se înfăptuiește în fiecare zi

Cititorii noștri, șl îndeosebi 
cei ce sint activiști ai orga
nizației U.T.C. au observat 
desigur săptămina trecută în 
ziarul nostru un articol al 
primului secretar al Comite
tului județean Brașov al 
U.T.C., sub genericul „Tribu
na activistului U.T.C.“ Astăzi 
publicăm un al doilea ar
ticol și dorim ca de acum 
înainte, in fiecare joi, in pa
gina a doua a ziarului să 
facem loc și altor articole, pe 
diverse teme ale muncii de 
organizație, scrise de acti
viști U.T.C. Scopul rubricii, 
după cum 
este acela 
schimb de 
rlență, de 
(Ierea unor procedee de lu
cru, a unor dificultăți, ca și 
a unor rezultate deosebite, a 
problemelor cu care activis
tul se întilnește in fiecare zi 
pe teren. Vrem, cu alte cu
vinte, ca activiștii U.T.C. să 
poată schimba nemijlocit in
tre ei păreri și propuneri eu 
privire la munca lor, ziarul 
oferindu-se să le găzduiască 
înscrierile la 
convinși că o 
tație se va 
larg ecou.

il arată și titlul, 
de a declanșa un 
opinii și de expe- 
a Încerca eviden-

cuvint. Sintern 
asemenea invl- 
bucura de un

ÎN PAGINA a 2-a

LITERATURA CONTEMPORANĂ ÎN MANUALUL
DE CLASA A DOUĂSPREZECEA

PATRIOTISM
Șl CULT URÀ
„Nimic mai fascinant — de

clara poetul Nichita Stănescu — 
decit dificultatea pentru adoles
cenți. A preda literatura română 
unor tineri de optsprezece ani, 
mi se pare de aceea o între
prindere care cere pe lingă pa
siune, curajul de a discuta cele 
mai complicate probleme lite
rare cu aceștia“.

Desigur, cu amendamentul 
însă — ca tinerii de optsprezece 
ani să fie pregătiți de anii an
teriori de studiu pentru dificul
tate. Or, cum se realizează a- 
ceasta. ne-am pronunțat lntr-un 
articol precedent. Ar mai trebui .• 
adăugată poate opinia profe
sorului Alexandru Piru, autor

(ÎN PAGINA

PROMET-București
și instalații metalurgice

X

Foto; O. PLECAN

-4

A

in pagina a 2-a

• NOI Șl SOCIETATEA 
SOCIETATEA Șl NOI

• TINERETUL- FACTOR ACTIV 
ÎN ÎNDEPLINIREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE
DE TERMEN

în pagina a lll-a
• ORIZONT CULTURAL

în pagina a IV-a

ACT FINAL 
ÎNTR-UN CONCURS 

CARE TREBUIE 
MEREU RELUAT 

„CEL MAI 
BUN TEREN 
APLICATIV“
IN PAGINA a 5-a

comitetului comunal U.T.C. Cosîmbești. Am 
din comună sînt la fel de pline de av'tnt ca 

zborul spre înalt al păsărilor.

Semestrul doi interceptează

Semnalele 
sesiunii

In acest an, sesiunea de exa
mene studențești a constituit o 
probă mai dificilă, nu numai sub 
raportul exigenței, față de edi
țiile trecute. Timpul destul de 
scurt al primului semestru, pro
gramarea examenelor fără prese- 
siune, concentrarea uneori excesi
vă a unor capitole de curs au con
stituit reale dificultăți, în special 
pentru studenții anilor I, aflați la 
primul contact cu solicitările vie
ții universitare. Datele finale ale 
sesiunii de iarnă afirmă totuși 
rezultatele bune obținute în ma
joritatea centrelor universitare, 
rezultate datorate, în bună mă
sură efortului sporit al asociați
ilor studenților comuniști de a 
interveni eficient în activitatea 
profesională din facultăți, utili- 
zînd mijloace specifice. Obiecti
vele urmărite: îmbunătățirea ca
litativă a pregătirii profesionale, 
asigurarea ritmicității în muncă, 
scăderea numărului de absențe 
nemotivate, respectarea discipli
nei universitare. S-a resimțit po

zitiv influența pe care a avut-o 
pe plan profesional continuarea 
întrecerilor între grupe, ani și 
facultăți, însoțită de o agitație 
audio-vizuală la obiect, stimula
toare, precum și de alte inițiati
ve ale consiliilor A.S.C., care 
urmăreau — reușind — să cre
eze o atmosferă favorabilă pre
zentării în masă la examene, 
sporind responsabilitatea colecti
velor și a fiecărui student în 
parte. Deși statisticile nu reflectă 
clecît într-o anumită măsură efor
turile depuse în sesiune, acestea 
permit totuși o apreciere globală 
din care se desprind mai multe 
concluzii. Centrele universitare 
mari — București, Cluj, Iași — 
au depășit cifrele de promovabi- 
litate înregistrate anul trecut în 
sesiunea similară (cu excepția ti
mișorenilor), în timp ce unele 
centre universitare mai mici —

C. STANCULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

de manuale, că sistemul „colec
tivelor“ 
multe 
esențial 
nu oferă elevului un sistem de 
gindire unitar și o interpretare 
a literaturii ca atare, adică nu 
propune un unghi de vedere, 
lăsînd profesorului și elevului 
dreptul de a-1 comenta. Cele 
trei mari sectoare ale literaturii 
— poezia, proza, teatrul, sint 
tratate separat, fiecare dintre 
ele avind un capitol de deschi
dere care se intitulează „dezvol
tarea poeziei“ sau „dezvoltarea 
prozei“ etc. — capitole in care 
autorii încearcă să ofere micro- 
sinteze și incursiuni în compli
cata și sinuoasa creștere — și 
uneori descreștere — a tempe
raturii literaturii contemporane. 
Adică, mai precis, se oferă ele
vului citeva jaloane,-după care 
se trece la studiul monografic 
al citorva autori mai marcanți 
ai literaturii contemporane.

Și totuși : deși colectivul care 
realizează acest manual ni se 
pare a fi cel mai prestigios, deși 
nivelul unora dintre studiile 
monografice este indubitabil, 
deși se fac citeva încercări de 
incursiune în „dificultate“, ma
nualul de clasa ■ a douăsprezecea 
ni se pare a' fi — opinie împăr
tășită de un mare număr de pro
fesori — cel mai slab dintre 
toate. De ce ? In primul rînd, 
trebuie spus că ar fi nedrept să 
ignorăm obstacolele ridicate de 
material. Noi nu avem încă o 
istorie a literaturii contempora
ne judicioasă și clară, noi nu 
avem incă de altfel, din punctul 
de vedere al criticii literare, o 
ierarhie și o selecție riguroasă 
de valori, este cu atit mai difi
cil deci să avem un manual — 
studiul în școală presupune 
exactitate necondiționat științi
fică — în care lucrurile să fie 
spuse răspicat și valorile de ne
clintit. Materia contemporană, 
cea mai pasionantă desigur, este 
și cea mai labilă ; trăind, ea se 
schimbă mereu, timpul adaugă 
judecății de valoare noi ele
mente sau o amendează. Ceea 
ce pare la o dată unic, se con
stată după numai cinci ani că

este deficitar din mai 
puncte de vedere, cel 

fiind tocmai acela că

din păcate nu este, unicitatea e 
nestemată rară, sau invers, 
ceea ce părea neimportant, sau 
chiar fals, iși dezvăluie strălu
cirea autentică. In ultimii ani 
totuși, o critică literară mai 
atentă, mai instruită, mai sin
cronică cu fenomenul modern 
contemporan, începe să jaloneze 
o eventuală istorie a literaturii 
românești contemporane, cu un 
coeficient de eroare destul de 
limitat — și inevitabil chiar is
toriografiei literare care se 
ocupă de epoci revolute. Ma
nualul de clasa a douăsprezecea 
Insă pare foarte sigur de sine, 
materia pe care o cuprinde nu 
pare a reflecta noua așe
zare de valori, noile decantări 
și sinteze ale ultimilor ani. 
El pare a fi încremenit la o dată 
— să zicem șaizeci — și, nu ține 
să o depășească. Ne intîlnim cu 
studii monografice făcute unor 
scriitori — onești desigur — dar 
care nu îndeplinesc totuși bare
mul de valoare sigură, incontes
tabilă, baremul de patrimoniu 
literar care să le justifice trata
rea ca atare intr-un manual — 
clasicizarea adică. Alegerea a- 
cestor studii monografice — cu 
citeva excepții normale, Zaharia 
Stancu, Eugen Jebeleanu, Marin 
Preda — pare a sta sub pecetea 
aproximației, a întimplării. Un 
autor beneficiază de tratarea 
monografică în manual, altul 
din aceeași generație, situat de 
către critica literară aproxima
tiv la aceeași cotă, lipsește. Să 
nu se înțeleagă de aici că este 
vorba numai despre „generația 
șaizeci“ și ceea ce a însemnat ea 
pentru istoria noastră literară 
vie — deși, de ce nu, și acest 
fenomen ar fi meritat pe deplin, 
după aproape un deceniu de la 
afirmare — un studiu separat. 
Absențele sau prezențele sur
prinzătoare se petrec în toate 
generațiile, și întreaga selecție 
are o marcă scolastică, nerecep
tivă, încremenită într-o preju
decată evidentă — a sentințelor

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

PROCEDEUL
Este suficient cîteodatâ ca un om sau al

tul să se aplece către două urechi și să le 
șoptească ceva. Orice. De la cele două 
urechi află patru, de la cele patru altele 
opt, de la acestea opt încă șaisprezece și 
tot așa, în progresie desăvîrșit geometrică, 
vorbele se umflă, se rotunjesc diform, se lă
țesc ca o ciupercă atomică și, în cele din 
urmă, umplu o întreagă instituție cu fot fe
lul de zvonuri. O vorbă aruncată uneori în 
glumă sau din neglijență la colțul corido
rului, explodează brusc, fără zgomot, și ia 
niște proporții nebănuite. Cei prea lesne în
crezători nu mai întreabă nimic. Nu mai ve
rifică nimic. Nici măcar nu se îndoiesc de 
nimic. Se grăbesc să facă un 
singur lucru : acuză. Nesigu
ranța, sau neîncrederea, sau 
măcar dorința de a afla mai 
întîi exact nu-și mai ău Ibcul 
printre _ verdictele pronun
țate deja pe un ton ondulat. Vorbele susu
ră, se strecoară, se preling, ademenindu-te 
cu foșnetul lor șerpuit printre uși și ferestre 
întredeschise, pentru ca abia mai tîrziu sä' 
te respingă brutal, zguduitor.

Raporturile încep să se inverseze și ele 
cu o dezinvoltură demnă de invidiat. Ö dată 
lansate, vorbele nu trebuie să mai aducă 
și argumente, nu sînt deloc obligate să și 
dovedească ce spun, așa cum cer parcă 
niște norme, scrise sau nescrise, dar în orice 
caz elementare. Cei care le ascultă și le 
transmit mai departe le și cred pe... cuvînt 
de onoare. Așa se face că, încetul cu în
cetul, cel care trebuie să se dezvinovățeas
că este chiar cel în cauză, cel căzut pradă 
vorbelor din întîmplare sau în glumă. El, 
care de cele mai multe ori nici nu se face 
vinovat de ceva, se vede silit să-și ceară 
scuze, să implore cu mîna pe inimă, să în
cerce, el, să aducă măcar cîreva probe însă

D. MATALÄ

acestea sînt de acum primite cu zîmbefe de 
neîncredere, dacă nu chiar cu iritare. Zvo
nurile s-au instalat deja confortabil în fo
toliile din lojă, au un avans considerabil în 
timp și în spațiu și poate că cel mai înțe
lept lucru e să le lași să se stingă de la 
sine, pentru că fără nici o îndoială așa se 
va întîmpla mai devreme sau mai tîrziu.

Poate, într-adevăr, dar n-ai întotdeauna 
înțelepciunea sau . cel puțin răbdarea s-o 
și faci. Victima pe cale de a fi sacrificată 
știe, dimpotrivă, că dreptatea este de partea 
ei și încearcă să și-o impună, și se luptă cu 
morile de vînt și, după încercări repetate, 
cu sentimentul zădărniciei în suflet, își dă 

seama cît de neputincioși și 
fragili ne trezim uneori în 
fața unor simple vorbe. Cît de 
vulnerabili sîntem cîteodatâ, 
cînd trecem nepăsători, pentru 
că avem treabă, fără să ne 

uităm că am călcat din neatenție pe 
coadă vreo vorbă, ațipită în mijlocul dru
mului.

...Zilele trecute m am întîlnit cu un prie
ten căruia nu i-a plăcut probabil cum i-am 
dat bună ziua. Ce-ar fi, mi-a șoptit el, rîn- 
jind amical, dacă aș strecura numai către 
doi oameni că tu... N-a mai fost nevoie să 
ascult pînă la capăt. Cred că am îngălbe
nit. Cred că am leșinat. Cred că am căzut 
lat pe stradă sau pe coridor. Nu mai știu 
pur și simplu ce mi sa întîmplat. M-am sim
țit deodată înconjurat de o haită de vorbe 
în fața căreia atîrnam suspendat de propria 
mea . neputință. Stai, frate, am glumit, ce 
drocu', l-am auzit pe prietenul meu, alar
mat. El glumise, probabil, nimic de zis, însă 
eu mă înspăimîntasem deja. începusem să 
văd cum din doi se fac patru, și din patru 
opt, și din opt... Și mă mai înspăimîntasem 
văzînd cît de bine cunoștea pro-ce-de-i|l.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
C. P. L. DIN

SIGHETUL MARMAȚIEI
Către toate unitățile 

de prelucrare a lemnului
Noi ne-am stabilit următoarele obiec

tive :
1. Depășirea sarcinilor de plan cu 8 

milioane lei la producția globală și cu 6 
milioane lei la producția marfă. Numai 
in acest an, față de prevederile cincina
lului, se va realiza o producție suplimen
tară de 40 milioane Iei.

Vom pune Ia dispoziția economiei na
ționale, peste prevederile planului pe a- 
cest an : mobilă și mobilier din lemn in 
valoare de 2.8 milioane lei : 200 mii me
tri pătrați furnire estetice ; 500 tone plăci 
aglomerate, precum și alte produse și ar
ticole din lemn in valoare de peste un 
milion lei.

în anul 1974 se va asigura sporirea vo
lumului de export cu 20 la sută față de 
realizările anului trecut ți depășirea sar
cinilor de plan cu cel puțin un milion lei 
valută, prin diversificarea și ridicarea ca
lității produselor.

2. Se va intensifica procesul de moder
nizare și înnoire a producției și.de ridi
care a calității produselor. în anul 1974 
cel puțin 40 la sută din valoarea produc
ției va fi constituită din produse noi.

Față de realizările anului 1973. în anul 
1974. proporția calităților superioare va 
crește cu 2 la sută la plăci aglomerate 
din lemn și cu 1 la sută la placaj și fur
nire. ceea ce va asigura ca ponderea ca
lităților superioare la PAL și furnire să 
reprezinte 90 la sută, iar la placaj 45 la 
sută.

3. Prin utilizarea judicioasă a masei 
lemnoase, valoarea produselor obținute 
dintr-un metru cub de matarial lemnos 
va crește cu 3 la sută fată de realizările 
anului 1973.

Aolioînd neabătut în viață măsurile sta
bilite de conducerea de partid și de stat, 
vom reduce consumul do energie elec
trică cu cel puțin un milion KWh și cu 
690 tone pe cel de combustibil convențio
nal.

4. Se va asigură depășirea sarcinii de 
creștere a productivității muncii pentru 
anul 1974 cu 0.5 la sută, iar față de pre
vederile din cincinal cu 4 la 'sută ; peste 
70 la sută din sporul producției industriale 
se va realiza pe seama creșterii produc- 
ti"itftii muncii.

5. Vom asigura perfecționarea pregăti
rii profesionale a unui număr de cel pu
țin 1 000 de salariați. prin forme pronrii 
și arin participarea la cursurile organi
zate pe plan central, precum și pregătirea 
a 370 muncitori nrin ucenicie la locul de 
muncă, prin școlile profesionale și liceele 
de sne-ialitate.

Secretarul Comitetului de partid 
GHEORGHE NEGREA 

Președintele Comitetului sindical 
GHEORGHE HOROTAN 
Președintele Comitetului 

oamenilor muncii,
Ing. GHEORGHE GRUNȘTEIN 
SecMarul Comitet”!’»! r’.T.C., 

Ing. ȘTEFAN KERTESZ

ÎNTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO CLUJ
Către toate întreprinderile 

de transporturi auto
Muncitorii, inginerii și tehnicienii în

treprinderii de transporturi auto Cluj, a- 
nimați de dorința fierbinte de a traduce 
în viață hotăririle adoptate de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale parti
dului, indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru din județul 
Cluj, cheamă la întrecere socialistă pe 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
toate întreprinderile de transporturi auto 
din țară, avind ca obiectiv principal în
deplinirea și depășirea planului de stat *'» 
1974, la toți indicatorii, în condiții de de
plină siguranță a' circulației, pe baza ur
mătoarelor angajamente :

— depășirea cu 3 la sută, adică cu 
870 000 tone, a volumului planificat al măr
furilor transportate :

— creșterea indicilor de utilizare a ca
pacității autovehiculelor :

— .cu 1 la sută productivitatea unei tone 
capacitate din parcul inventar, echivalen
tul a 6,2 mii. tone km peste plan ;

— cu 1,1 la sută a parcului de autobuze, 
ceea ce reprezintă o depășire a planului 
cu 13 mii. călători/km ;

— sporirea cu 1 la sută a productivită
ții muncii pe salariat’ prevăzută prin plan;

— reducerea consumurilor normate de 
carburanți, realizindu-se o economie de 
300 000 litri ;

— depășirea cu 1 Ia sută a normei de 
rulaj a anvelopelor ;

— realizarea de piese și agregate prin 
recondiționări in valoare de peste 1 600 000 
lei ;

— reducerea suplimentară a costurilor 
cu 500 000 lei ;

— depășirea sarcinii de beneficiu cu 
500 000 lei.

în vederea realizării acestor angaja
mente vom acționa cu perseverență pen
tru :

— folosirea rațională a parcului de au
tovehicule și remorci, asigurindu-se în
cărcătura la capacitatea nominală a aces
tora. în relația plin-plin, în transportu
rile interurbane :

— extinderea organizării muncii în două 
schimburi prin brigăzi de conducători 
auto pentru parcul de autobasculante și 
autobuze ;

— ridicarea permanentă a nivelului pro
fesional și politic al tuturor salariaților 
și utilizarea superioară a fondului de timp 
maxim disponibil :

— intensificarea activității de recupe
rare și recondiționare de piese, in vede
rea diminuării la minimum a imobiliză
rii parcului ;

— urmărirea pe autovehicule a respec
tării cu strictețe a nermelor de consum.

Secretarul Comitetului de partid 
ROMULUS DUCA 

Președintele Comitetului sindicatului 
SABIN POP

Președintele Comitetului oamenilor muncii 
Ing. VASILE TRIFU 

Secretarul Comitetului U.T.C.
DOMINIC MOGOȘ

ÎNTREPRINDEREA
DE STRUNGURI ARAD

Către toate întreprinderile 
de mașini-unelte 

fi de mecanică fină
Ne angajăm să realizăm următoarele :
1. Sporirea producției fizice față de

1973 cu 900 strunguri, din care 100 peste 
plan prin : . • -r

— atingerea cu 6 luni mai devreme a 
parametrilor proiectați de către noile 
capacități puse in funcțiune, ceea ce 
echivalează cu 500 strunguri convențio
nale ;

— sporirea gradului de utilizare a capa
cităților de producție prin noi măsuri 
tehnico-organizatorice pare să conducă la 
reducerea stagnării mașinilor-unelte și 
utilajelor cu 1.5 Ia sută ;

— continuarea procesului de agregati- 
zare a producției, prin realizarea a cinci 
utilaje specializate, asigurindu-se prin 
aceasta depășirea planului valoric de 
autoutilări cu 30 la sută ;

2. Pentru diversificarea tipurilor și 
creșterea calității strungurilor ne propu
nem următoarele :

— asimilarea în condiții optime a cinci 
noi tipuri de mașini-unelte prin mobili
zarea mai intensă a întregului potențial 
tehnic al întreprinderii ;

— modernizarea produselor din fabrica
ția curentă, astfel incit in acest an 47 la 
sută din totalul producției să-1 reprezinte 
produsele noi și modernizate, depășin- 
du-se cu 5 milioane lei sarcina planificată 
la acest indicator ;

— perfecționarea tehnologiilor de pre
lucrare a 65 la sută din totalul reperelor 
de bază ;

3. Vom spori volumul exportului cu 20 
la sută față de anul 1973, și vom depăși 
cu 2 milioane lei valută planul pe anul 
1974.

— pentru a răspunde prompt la cere
rile clienților externi vom spori cu 30 la 
sută stocul de piese de schimb existent 
in centrele — service.

4. Vom realiza sarcinile de plan în con
dițiile unei eficiențe economice sporite, 
materializate in :

— creșterea productivității muncii cu 
20 la sută față de nivelul anului 1973. și 
cu 1 la sută peste sarcina planificată pe 
acest an ;

— reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție cu 3 la sută și a cheltuielilor ma
teriale cu 2,8 la sută, îndeosebi prin eco
nomisirea a 200 tone metal, reducerea cu
9 la. sută a consumului dc energie elec
trică, cu 7 Ia sută a energiei termice și
10 la sută a consumului de gaz metan :

— depășirea beneficiului planificat cu 
2 la sută.

Secretarul Comitetului de partid 
GHEORGHE CIHIȚA

Președintele Comitetului sindicatului
PAVEL GROZA

Președintele Comitetului oamenilor muncii 
IOAN BLAGAILA

• Secretarul Comitetului U.T.C.
IOAN CIORBA

SCHELA DE FORAJ- 
EXTRACȚIE BRĂILA

Către toate unitățile 
din industria extractivă 

de petrol fi gaze
Ne angajăm să realizăm următoarele :
1. Depășirea planului : la țiței extras 

cu 6 000 tone, la gaze utilizabile cu 5 mili
oane metri cubi. la gazolină cu 100 tone, 
precum și la loraj cu 1 500 metri.

Aceste obiective vor fi realizate prin :
— reactivarea tuturor sondelor inactive 

și exploatarea rațională și eficientă a în
tregului fond de sonde, ceea ce va avea 
ca rezultat creșterea, față de prevederile 
din plan, a coeficientului de exploatare 
al sondelor cu 2 la sută și a celui de uti
lizare al gazelor asociate cu 2,5 la sută :

— extinderea procedeelor și metodelor 
de extracție de mare productivitate ca : 
tratamente cu substanțe tensioactive, aci- 
dizări și consolidări ale nisipului în strat, 
care vor duce Ia creșterea cu 1 la sută 
a debitului mediu planificat ;

— aplicarea la 65 la sută din metrajul 
prevăzut a se realiza a forajului cu jet, 
care va determina creșterea cu 1 la sută 
a vitezei de lucru planificate.

2. Intensificarea injecției de fluide în 
strat la procesele în curs de aplicare și 
extinderea acestei metode in cazul tutu
ror obiectivelor la care aceasta se pre
tează, in scopul creșterii factorului final 
de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

3. Sporirea productivității muncii cu 
2 500 lei pe salariat, față de sarcina plani
ficată, prin sporirea indicelui de utilizare 
a fondului de timp cu 1 la sută, față de 
realizările din anul 1973, extinderea acor
dului global la 50 la sută din totalul sa
lariaților. și prin intensificarea preocupă
rii pentru calificarea și perfecționarea 
pregătirii cadrelor,

4. Reducerea cheltuielilor planificate la 
1 000 lei producție marfă cu 3 lei, îndeo
sebi pe seama micșorării consumurilor de 
materiale, piese de schimb, combustibili 
și energie, ceea ce va duce la obținerea 
unui beneficiu net, peste plan, de 1,5 mili
oane lei.

5. Economisirea unor fonduri de inves
tiții prin folosirea la realizarea obiective
lor industriale noi a unor utilaje dispo
nibile. rezultate din raționalizările efec
tuate în cadrul capacităților de producție 
existente, care să asigure creșterea pro
ducției globale la 1 000 lei fonduri fixe cu 
1 la sută.

6. în scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale salariaților vom 
construi două blocuri cu 100 apartamente, 
un cămin cu 300 locuri și o cantină.

Comitetul de partid 
Ing. ILIE MARIN 

Comitetul sindicatului
DUMITRU DRAGOSTIN 

Comitetul oamenilor muncii 
Ing. STATE BOTEZ 

Comitetul U.T.C. 
GHEORGHE CATRINESCU

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ
DE STAT „RELCIUGATELE“ 

JUDEȚUL ILFOV
Către toate întreprinderile 

agricole de stat
Pe baza folosirii mai bune a fondului 

funciar, aplicării tehnologiilor moderne, 
exploatării judicioase a tractoarelor și ma
șinilor agricole, gospodăririi eficiente a 
întregii baze materiale, ne angajăm să 
realizăm :

1. Depășirea planului Ia producția mar
fă cu 6 800 000 lei, pe baza obținerii, la 
principalele culturi a următoarelor pro
ducții suplimentare la hectar : 550 kg la 
griu, 850 kg la orz, 900 kg la porumb și 
400 kg la soia. Vom realiza, pe terenuri 
neirigate, o producție medie de 4150 kg/ 
ha. pe 3 000 ha cultivate cu griu, 5 600 
kg ha pe 2 530 ha cultivate cu porumb și 
2 400. kg la ha pe 2 000 ha cultivate cu soia, 
în acest fel, vom livra suplimentar, la 
fondul de stat, 6 000 tone produse vege
tale.

2. în sectorul zootehnic, vom realiza ur
mătoarele preș.țeri de producții :

— 250 litri lapte pe vacă furajată, la un 
efectiv de 650 vaci ;

— 0,6 kg lină pe oaia tunsă, la un efec
tiv de 10 000 oi.

Prin aceste sporuri vom obține o pro
ducție marfă suplimentară de 1 650 hl 
lapte și 6 000 kg lînă.

3. Pe bazg. creșterii randamentelor la 
hectar și pe cap de animal, prin utiliza
rea mai bună a bazei tehnico-materiale, 
vom realiza :

— reducerea cheltuielilor de producție 
cu 3 la sută ;

— creșterea productivității muncii, pes
te sarcina planificată, cu 10 la sută, ur- 
mind ca nivelul acesteia să ajungă la 
121 000 lei pe salariat ;

— o economie la carburanți de 90 tone 
și la energie electrică de 65 000 KWh.

— beneficii peste plan in valoare de 
2 500 000 lei.

Vom asigura exploatarea rațională, efi
cientă și complexă a tractoarelor, mași
nilor agricole, mijloacelor pe unitatea de 
producție, reducerea la minimum a con
sumurilor specifice de carburanți și ener
gie electrică, folosirea rațională a forței 
de muncă, astfel incit la fermele vegetale 
să revină numai 2 muncitori pentru cul
tivarea a 100 hectare.

Comitetul de partid
Secretar

Ing. NICOLAE ȚUȚUIANU 
Comitetul sindicatului 

Președinte 
ALEXANDRINA IONESCU

Comitetul oamenilor muncii 
Director

Ing. GHEORGHE ȚÎRU 
Comitetul U.T.C.

Secretar
GHEORGHE DRAGHICESCU

INSTITUTUL DE PROIECTARE 
TEHNOLOGICĂ DE UZINE

ȘI INSTALAȚII METALURGICE- 
IPROMET BUCUREȘTI

Către toate unitățile 
de proiectare

Colectivul Institutului de proiectare 
tehnologică de uzine și instalații metalur
gice — IPROMET — București se anga
jează să realizeze în anul 1974 :

1. Elaborarea de studii tehnico-econo- 
mice care promovează soluții tehnologice 
mdHerne, asigură valorificarea materiilor 
prime indigene, reducerea consumurilor 
de energie și de combustibil, reducerea 
ponderii lucrărilor de construcții-montaj, 
folosirea intensivă a suprafețelor construi
te și o înaltă eficiență economică a in
vestițiilor, in valoare totală de 3 miliar
de lei.

2. Elaborarea proiectelor de execuție și 
asigurarea asistenței tehnice pentru recu
perarea principalelor resurse energetice 
secundare, dintre care menționăm : căldu
ra gazelor de la oțelăriile cu convertizoa- 
re și cuptoare Martin, căldura cocsului 
descărcat din baterii, totalizind o econo
mie de minimum 100 000 tone combustibil 
convențional anual.

3. Elaborarea proiectelor de execuție 
pentru 3 000 tone utilaje tehnologice. în 
condiții tehnice care să asigure omologa
rea și tipizarea pentru investiții viitoare.

4. Reducerea valorii investițiilor cu 85 
milioane lei, față de studiile tehnico-eco- 
nomice aprobate, prin adoptarea in pro
iectele de execuție a unor soluții tehno
logice și constructive optimizate.

5. Reducerea in proiectele de execuți« 
a efortului valutar pentru importuri, eu 
12 milioane lei, față de studiile tehnico- 
economice aprobate și proiecte similare 
elaborate anterior.

6. Reducerea in proiectele de execuție 
a consumului de metal cu 4 500 tone, față 
de studiile tehnico-economice aprobate și 
proiecte similare elaborate anterior.

7. Creșterea gradului de ocupare a te
renului la minimum 82 la sută, prin or
ganizarea mai compactă a secțiilor și an- 
eamblelor uzinale siderurgice.

8. Creșterea realizărilor la export ale 
institutului cu 1 500 000 lei valută, pentru 
sarcinile de plan pe anul 1974 privind ex
portul de proiecte și prestații de servicii 
inginerești.

Comitetul de Partid 
Ing. MIHAt NICULESCU 

Comitetul sindicatului 
Ing. PETRU DASCALU 

Consiliul științific 
Ing. ION PRISECARU 

Comitetul U.T.C.
Ing. MIHAI IACOMI

Sprijinul,
-■t? ö/. .neeirl

controlul, îndrumarea IARNA 
LA RATE

1

anotimpul unor ample acțiuni politico-educative
în urmă cu citeva luni una 

dintre comunele de care răspund 
a fost controlată de o brigadă a 
C.C. al U.T.C. La concluzii, ac
tivitatea organizației comunale 
de tineret din Sîngiorgiul de 
Pădure a fost apreciată ca bună. 
Ne bucură desigur calificativul, 
deși mindria uteciștilor de aici, 
ca și a mea, ar fi fost mai mare 
dacă munca noastră ar fi meri
tat mai multe aprecieri. Știm că 
un astfel de calificativ se dă 
mai greu, după cum sintem 
conștienți că pentru a-1 merita, 
viața de organizație trebuie să 
decurgă fără suișuri și coboriri, 
în toate aspectele ei.

în ceea ce privește munca 
mea. după instruirile de la ju
deț plec întotdeauna in teren cu 
agenda încărcată cu probleme pe 
care le urmăresc și le rezolv în 
școli, în unitățile economice din 
satele situate in perimetrul 
meu de activitate. Important 
este ca distanța in timp intre 
județ și organizație să fie cit 
mai scurtă, după cum temelia 
obiectivelor noi o constituie mo
dul de realizare a sarcinilor 
precedente. După instruirea ac
tivului deci, urmăresc eficiența 
acestor instruiri în masă, la ti
neri. Cu cit sînt mai des și mai 
mult in mijlocul lor, cu atit aflu 
mai repede care este pulsul or
ganizației și cu atit rămin mai 
puține probleme nerezolvate. 
Pentru că activistul lucrează cu 
oameni. Și oamenii sînt diverși 
ca gindire. ca fel de acțiune, ca 
știință a conducerii destinelor 
lor. ale altora.

I.a nivelul comitetului comu
nal U.T.C.. atit in comuna a- 
mintită cît și la Fintinele sau

Vețca. există niște caiete de sar
cini. Acestea s-au incetățenit și 
la organizații. Ele sînt un în
dreptar al direcțiilor în care îmi 
canalizez de fiecare dată îndru
marea și controlul. Depistez un 
gol în activitatea unui utecist, a 
unei organizații. Caut să desci
frez cauzele. Pot fi : neștiința,

neglijența, lipsa de înțelegere 
din partea unor factori care în 
anumite acțiuni trebuie să co
laboreze cu noi. timiditatea de 
a apela la unele organe de con
ducere atît pe linie administra
tivă cît și politică, la nivelul 
unităților, satelor, comunelor. 
Acționez deci în funcție de rea
litățile întîlnite.

Și acum un exemplu : în anul 
1972 la Singeorgiul de Pădure 
se observa o delăsare a activi
tății sportive de masă. Tradusă, 
afirmația înseamnă formalism, 
sport făcut pe hirtie sau doar 
cu citeva virfuri. Nu vor tinerii

să facă sport ? E greu de crezut 
acest lucru. N-au vrut poate 
mai degrabă cei investiți cu res
ponsabilitatea organizării aces
tei activități să o îndrume, să o 
conducă așa cum trebuie. Con
fruntările de păreri din cadrul 
unei plenare a comitetului co
munal au precizat concret mă
surile și metodele ce trebuiau 
folosite pentru activizarea ute
ciștilor. Rezultatul măsurilor a 
fost o largă participare a tine
rilor la fazele de masă ale Cu
pei tineretului, dezvoltarea ba
zei materiale a activităților spor
tive cu încă un teren de tenis 
de cimp. construit prin muncă 
patriotică. Valoarea lui depă
șește 16 000 lei.

Exemplele ar putea continua 
cu altele in direcția prezenței ti
nerilor in viata economică, po
litică și culturală a comunei, in 
pregătirea pentru a fi primiți in 
U.T.C.. transformarea adunărilor 
generale in forumuri de planifi
care și dezbatere a activităților 
U.T.C., desfășurarea pregătirii 
pentru apărarea patriei și multe 
ațtele. Practica mi-a .demons
trat de fiecare dată că contro
lul și sprijinul Ia timp, acolo 
unde este cazul, asigură certi
tudinea’ îndeplinirii sarcinilor 
transmise cu ocazia instruirilor 
de activ, feresc organizațiile de 
formalism, asigură dinamism 
vieții lor. Acesta este principiul 
de bază după care mă conduc in 
activitatea mea în rîndul tine
rilor.

ALEXANDRU CZINTOS, 
activist al Comitetului județean 

Mureș al U.T.C.

întreprinderea intercooperatistă de îngrășare a taurinelor 
din Murfatlar, județul Constanța

Foto: EM T1NJALÄ

PLANURI AU,
Șl ÎNCĂ CE FRUMOASE,

NUMAI CU FAPTELE
NU SE PREA POT

După ce văzusem. în județul 
Ialomița, cum a acționat un co
mitet județean al U.T.C. pen
tru transpunerea in fapte a 
programului de acțiuni -preco
nizat de Biroul C.C. al U.T.C. 
pentru 
rîndul 
Brăila 
cum a 
zultate, 
U.Ț.C.
comuna Gropeni, așezare mare, 
de peste 5 000 de locuitori, cu 
o cooperativă agricolă de pro
ducție dezvoltată. în așteptarea 
membrilor comitetului stăm de 
vorbă 
ujiță 
cările 
oferit 
ceastă 
ceput de an se soldează cu lu
cruri sumare : petrecerea reve
lionului,

perioada de iarnă . in 
tinerilor de la sate, . la 
ne-a interesat să aflăm 
procedat și cu ce re- 
un comitet comunal al 

Ne oprim la cel din

cu cîțiva tineri ieșiți pe 
cam fără treabă. încer- 
de a afla ce anume le-a 
organizația U.T.C. în a- 
perioadă de sfirșit și in

un concurs de tenis

LĂUDA!

(Urmare din pag. I)

Constanța, Galați, Baia Mare, 
Oradea, Petroșani, Sibiu, Tg. 
Mureș — și-au îmbunătățit pro
centele uneori cu spectaculoase 
și îmbucurătoare salturi: Galați
— 1'2,7 la sută; Petroșani — 7,3 
la sută; Baia Mare (subingineri;
— 19,9 la sută. S-au înregistrat 
pe lingă aceste frumoase rezul
tate și regrese — în cazul subin- 
ginerilor de la Hunedoara și Re
șița, precum și în centrul uni
versitar Ploiești. Cel mai grav ni 
se pare însă cazul studenților re- 
șițeni, care au obținut cel mai 
scăzut procent de promovabilita- 
te pe țară. Pe profile de 
învățămînt, în rîndul frunta
șilor se înscriu, și în acest 
an, studenții de la institutele de 
artă, sportive, de medicină. Un 
progres calitativ îmbucurător este 
realizat în această sesiune de 
studenții din institutele agrono
mice, de cei din învățământul 
universitar și pedagogic. Pe ani 
de învățămînt cele mai bune re
zultate au fost obținute de anii 
mari, anii I și 11 situîndu-se în 
imediata lor apropiere, la miei 
diferențe. In Centrul universitar 
București, rezultatele acestei se
siuni constituie un succes cert 
pentru majoritatea institutelor 
A.S.E., Institutul agronomic,

I.M.F., Institutul de construcții, 
Institutul de arhitectură, Institu
tul de arte plastice, Conservato
rul, I.P.G.G. și I.E.F.S., care 
și-au depășit rezultatele de anul 
trecut. O comportare notabilă s-a 
înregistrat la institutele fruntașe 
pe țară în întrecerea profesională 
a anului trecut — I.M.F. și Insti
tutul agronomic, unde asociațiile

Petroșani, scăderea procentului 
dc integraliști se datorează anu
lui III (15,95 la sută), explicația 
constînd în necunoașterea struc
turii anului universitar și a mo
dificărilor operate de Ministerul 
Educației și Învățământului cu 
două săptămîni înainte de termi
narea cursurilor. La Tg. Mureș, 
în ciuda semnalării unor nea-

SEMNALELE SESIUNII
studenților comuniști au dovedit 
că sînt ferm hotărîte să-și păs
treze locurile de onoare. De ase
menea, studenții Institutului de 
petrol, gaze și geologie, mențio
nați deseori în trecut pentru re
zultatele necorespunzătoare la 
examene, și-au îndeplinit angaja
mentul de a se înscrie printre 
fruntași aducînd ca argument 
elocvent creșterea indicilor de 
promovabilitate la ingineri cu 
aproape 8 la sută și la subingi
neri cu 16,2 la sută. In unele 
centre universitare din (ară — 
Tg. Mureș, Petroșani — apar șl 
rezultate necorespunzătoare da
torate însă și unor factori de în
vățămînt. Astfel, ia secția de 
subingineri, Institutul de mine,

junsuri de către Consiliul 
U.A.S.C., acestea nu au fost re
zolvate (afișarea tematicilor de 
examen și informarea întîrziată a 
studenților cu privire la modali
tatea de notare la unele disci
pline — Istoria medicinii și exa
menele complexe de la Stomato
logie, includerea cu o săptămînă 
înainte de sesiune a examenului 
de etică și deontologie, fapt care 
a dereglat întreaga programare).

Competiția calității se va con
tinua cu o sporită intensitate pe 
parcursul celui de-al doilea se
mestru la capătul căruia este 
așezată o sesiune nu mai puțin 
dificilă. De aceea, se impune 
atît în munca asociațiilor studen
ților comuniști, cit și a factorilor

de învățămînt o atenție sporită 
pentru eliminarea cauzelor ce 
duc la rezultatele profesionale 
necorespunzătoare. Cauzele sînt 
cunoscute : pregătirea neritmică, 
slaba combativitate în unele fa
cultăți, grupe și ani de studiu 
față de manifestările de indolen
ță și delăsare ale unor studenți, 
de practicarea unei activități pro
fesionale înguste, bazate pe so
licitarea excesivă a memoriei, pe 
lectura notițelor. Sînt însă și cau
ze de altă natură, ținînd de pro
cesul de învățămînt cum ar fi, de 
pildă, cuplarea mai multor dis
cipline intr-un singur curs, pre
cum și de participarea neuniformă 
a asociațiilor studenților comu
niști, prin reprezentanții în con
siliile profesorale și senate, la 
rezolvarea unor probleme de în
vățămînt legate de pregătirea 
profesională. Analiza amplă a 
rezultatelor obținute în această 
sesiune va permite tuturor aso
ciațiilor studenților comuniști din 
institute și facultăți să confirme 
inițiativele pozitive, să infirme 
ceea ce a fost, mai puțin bun, 
astfel, ca în cel de-al doilea se
mestru direcțiile principale ale 
muncii de asociație să se consti
tuie într-o contribuție sporită la 
obținerea unor rezultate profe
sionale din ce în ce mai bune.

Cooperatorii pe tractor
Tinărul Nicolae 

Pletea și-a vîrît 
miinile-n mănuși
le de lină, s-a ur
cat la volanul trac
torului cu comenzi 
duble și a accele
rat. împreună cu 
ceilalți opt cursanți 
de la cooperativa 
agricolă din Răcari 
se afla la poligon 
și exersa conduce
rea tractorului in 
agregat cu semă
nătoarea S.U.P.-29. 
înaintea lui, lucra
se președintele coo
perativei, tovară
șul Alexandru Du
mitru, șeful de e- 
chipă Gheorghe 
Corojan și briga
diera Elena Cristea. 
„Ne calificăm, spu
nea președintele 
cooperativei. Și am 
inceput-o noi, cei 
cu munci de răs
pundere și oame
nii ce vor lucra ca 
schimb în vîrful 
campaniilor agrico
le. Consiliul de 
conducere a hotărit 
ca în Iarna aceasta

să se pregătească 
cel puțin 30 de coo
peratori și să spri
jine .desfășurarea 
cursurilor de ca- ganiza 
lificare pentru toți 
elevii claselor ul- 
tirpe de la școală. 
Ne costă ceva, dar 
cîștigul. prin calita
tea muncii oameni
lor. va fi deosebit“.

Perioada iernii 
este folosită în ve
derea 
conducerii 
rului și de 
cooperatorii 
Bălteni. Conțești, 
Cornățelu și din 
raza de activitate a 
celorlalte secții de 
mecanizare ale 
S.M.A. Ghergani. 
Acum, cu toții sînt 
43 de cooperatori 
— ucenici care, de 
trei ori pe săptă- 
mină se așează în 
bănci. participînd 
la lecțiile de me
canică și motoare 
și de alte trei ori 
lucrează direct pe 
tractoare. Profesori 
le sint șefii secți-

deprinderii 
tracto- 

către 
din

ilor de mecanizare. 
„Este inițiativa 
noastră, a celor de 
la S.M.A. de a or- 

astfel de 
cursuri, ne spune 
tovarășul inginer 
șef Nicolae Dumi- 
trescu, secretar al 
comitetului U.T.C., 
iar strădania meca
nizatorilor uteciști 
care s-au angajat 
să economisească 
întregul volum de 
combustibil ne
cesar desfășurării 
cursurilor de cali
ficare este con
cretizată, acum, în 
ateliere unde se 
execută reparațiile. 
Cum ? Prin închi
derea oricăror ca
nale ale risipei ! Și 
ne mindrim cu fap
tul că, fiind foarte 
exigenți cu noi, 
creăm condițiile ca
lificării. ca meca
nizatori. a mem
brilor cooperatori“.

O inițiativă ce se 
recomandă de la 
sine !

GH. FECIORU

de masă și unul de șah. La bi
blioteca comunală, tinăra bi
bliotecară nu știa de progra
mul de acțiuni preconizat măr
turisind că nici nu a fost soli
citată de comitet pentru vreo 
manifestare specifică. Ne-am 
spus, plini de speranțe, că poate 
eșantioanele noastre nu au fost 
cele mai reprezentative, și că 
totuși există niște realizări mai 
numeroase și mai substanțiale. 
Nicolae Minzui, secretarul co
mitetului comunal U.T.C., s-a 
retras foarte repede din discu
ție afirmind că dg-abia a fost 
ales secretar și nu știe nici ciți 
uteciști sint in organizație. De 
programul de acțiuni auzise cu 
o seară înainte de Ia Nicolae 
Ghergu. activistul comitetului 
județean, dar nu ceva amănun
țit, ci cam așa : „Vedeți, că a- 
cum in perioada de iarnă exis
tă un program de acțiuni poli- 
tico-educative. Trebuie să fa
ceți și voi cgva“. La convorbire 
participau insă și membri ai 
vechiului comitet, care, deci e- 
rau. sau trebuiau să fie. in cu
noștință de cauză : profesorul 
Tiberiu Vlad, locțiitorul secre
tarului, Radu Cirlan, secretarul 
organizației nr. 1 cimp. Nicolae 
Done, secretarul organizației 

_nr. 3, zootehnie, ca și utecițtii 
Stan Scarlat. Marin Soare, Con
stantin Mocanu. Iată ce ni s-a 
relatat :

— Noi avem, bineînțeles, un 
program de activitate, adoptat 
la adunarea de alegeri, dar ceva 
special pentru perioada de iar
nă nu am întocmit. Dar consi
derăm că am făcut o serie de 
lucruri. De pildă, am organizat 
revelionul uteciștilor (N. R. or
ganizare care a constat din li
pirea unui afiș la sediul cămi
nului cultural și Ia convingerea 
(!?) tinerilor să vină iar a or
chestrei „Zefir“, alcătuită din 
tineri localnici, să cinte), am 
desfășurat o competiție de ma
să la tenis și șah (N. R. cit este 
de „de masă“ o spune numărul 
participanților — 26 de tineri), 
am organizat pină acum trei 
seri ale tineretului (N. R. dans 
adică). Apoi vrem să organizăm 
o selecție pentru întinerirea e- 
chipei de dansuri populare, ca
re ne-a dus faima peste hotare. 
Avem de gind să reînființăm 
echipe de teatru, brigada artis
tică. pentru că pină acum au 
funcționat doar cind erau ele
vii în vacanță. De asemenea, 
vrem să redeschidem clubul 
navetiștilor, sînt peste 80 în 
comuna noastră. Dar așteptăm

să treacă perioada asta încăr
cată. cu planurile de producție.

După cum se vede preponde
rente sint intențiile și nu lucru- ’ 
rile realizate sau măcar începu
te. Despre alte acțiuni posibile 
și necesare a trebuit să între
băm noi. Iată, la cooperativă 
există un deficit de 30 de moto- 
pompiști. „Urmează să școlari
zăm tineri care au terminat 
școala generală, dar încă nu am 
început recrutarea lor. După ce 
facem planul de producție, ne 
apucăm și de asta“. în zooteh
nie, sector cu efective nume
roase. lucrează doar 30 de ti
neri și este nevoie de mai 
mulți. Despre recomandarea de 
tineri pentru a lucra aici ni se 
vorbește tot la modul „avem 
de gind“. învățămîntul 
U.T.C. nu s-a deschis 
că propagandiștii sint 
tot cu... planul de producție al 
C.A.P.

Este, fără îndoială, cam pu- ■ -------- . . . ] d#

politic 
pentru 

ocupați

țin pentru perioada destul 
îndelungată care s-a scurs de 
la elaborarea programului 
măsuri pentru întărirea muncii 
politico-ideologice și organiza
torice în rîndul tineretului de 
la sate. Motivarea eu planul de 
producție este, desigur. facilă, 
și vine să reliefeze de fapt o 
mentalitate greșită, de ascun
dere a adevăratelor motive ale 
stării de lucruri existente co
moditatea. lipsa spiritului de 
inițiativă. De condiții materiale 
nu se poate văita nimeni. La 
căminul cultural. o clădire 
foarte modernă, dotată bine, se 
află săli de jocuri distractive, 
sală de dans și spectacole, o 
bibliotecă bogată, o sală mai 
mică cu scaune capitonate, cu 
aparat de proiecție. oferind 
excelente posibilități pentru 
desfășurarea unor simpozioane, 
cercuri, discuții. De o lipsă de 
receptivitate din partea organe
lor locale nu se poate vorbi. 
Este nevoie insă de revitaliza- 
rea, în primul rînd a activită
ții comitetului comunal, care să 
gîndeasță și să pornească la 
înfăptuirea unor acțiuni cu pri
ză la tineretul numeros și re- 

să antre- 
spirituale

de

ceptiv de aici, la ■care 
neze și celelalte forțe 
ale comunei.

Și aceasta cit mai 
pentru 
nul o 
du-se 
pentru 
se vieți de organizație.

operativ,
cu... pla-că tot amînind cu... pla

să treacă iarna, irosiri- 
o perioadă excelentă 
desfășurarea unei inten-

OCTAVIAN MILEA
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FEMEII
Am aflat câ Ministerul Muncii, Ministerul Sănă

tății, Ministerul Educației și învățămîntului îm
preună cu Consiliul național al femeilor și U.G.S.R. 
au elaborat recent un program de măsuri menit 
să contribuie la traducerea în viață a directivelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu 
privire la creșterea rolului femeii în viața econo
mică, politică și socială a țării. Detalii despre 
conținutul acestui program ne oferă tovarășa 
MARIA GROZA, vicepreședintă a Consiliului na
țional al femeilor.

LA ORDINEA ZILEI: Cum se pregătesc tinerii pentru
ri

Pe fondul unei activități productive rodnice, în climatul de 
creatoare efervescență declanșat de chemările la întrecere 
socialistă pentru depășirea planului pe 1974 și creșterea efi
cienței economice în toate domeniile, în perioada 20 ianua
rie -— 28 februarie vor avea loc adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderi. în aceste adunări — for de 
conducere democratică a vieții economice — chemate să

analizeze activitatea unității și a organului de conducere co
lectivă în anul trecut și să stabilească cele mai eficiente mă
suri pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, ti
nerii sînt datori să-și afirme prezența activă, să aducă în des
fășurarea lucrărilor întreg entuziasmul și dinamismul care-i 
caracterizează.

Am selectat problemele, 
am formulat angajamentul

Fundamentat pe o temeinică analiză a tu
turor factorilor de necesitate, programul sta
bilește un complex de măsuri a căror apli
care, în mod eșalonat, începînd cu anul 1974 
va determina sporirea participării femeilor la 
activitatea din întreprinderi și instituții, co
respunzător cerințelor actuale ale economiei 
naționale, a declarat tovarășa Maria Groza, 
vicepreședintă a Consiliului Național al fe
meilor. Astfel, încă în cursul acestui an vor 
mai fi incluse în sfera productivă peste 
177 000 femei, firește, în majoritatea lor co- 
vîrșitoare tinere, urmînd ca, treptat, prin di
verse forme de calificare și școlarizare, să 
se asigure ponderile stabilite în program, pe 
ramuri, de sporire a procentajului actual de 
salariate. In acest scop a fost elaborat și un 
nomenclator care cuprinde 640 de meserii, 
specialități și funcții ce vor fi exercitate cu 
precădere de femei, ceea ce va crea posibili
tatea redistribuirii, acolo unde este cazul, în 
alte locuri de muncă a bărbaților ce lucrează 
în activități accesibile femeilor.

Programul prevede, de asemenea, obligati
vitatea ca, Ia stabilirea amplasamentelor noi
lor obiective și a programelor de dezvoltare 
a activității economice, sociale și culturale a 
localităților și județelor să se țină seama de 
potențialul resurselor de muncă și de struc
tura acestora pe sexe. Totodată, documenta
ția de execuție a noilor obiective va trebui 
să cuprindă, pe meserii, funcții și speciali

tăți, și numărul femeilor ce urmează a fi 
încadrate în ele.

Un accent deosebit se pune pe extinderea 
muncii la domiciliu, în special in industria 
bunurilor de consum, pentru valorificarea 
capacităților de muncă ale acelor femei care, 
din motive dictate de obligațiile lor famili
are, de creșterea și educarea copiilor, nu se 
pot încadra în industrie.

Este înscrisă obligația ministerelor și a al
tor organe centrale de a soluționa unele pro
bleme de ergonomie, de a cuprinde în pla
nurile de cercetare și proiectare teme vizînd 
îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
femei. In acest sens, pînă Ia sfîrșitul anului 
1974, ministerele constructoare de mașini și 
alte ministere economice urmează a stabili 
programe de îmbunătățire a utilajelor, de re- 
proiectare, proiectare și construcții de noi u- 
tilaje în funcție de caracteristicile antropome- 
trice ale femeilor.

Aspectele referitoare la timpul de lucru și 
timpul liber al salariatelor, la ajutorul pe 
care acestea trebuie să-l primească în creș
terea și educarea copiilor, la extinderea rețe
lei de creșe, grădinițe și semiinternate, la u- 
șurarea efortului femeilor în activitatea cas
nică, sînt, la rindul lor, minuțios reglemen
tate. Se prevăd măsuri speciale pentru diver
sificarea produselor, a serviciilor, a formelor 
de comerț, astfel încît să i se creeze femeii 
un plus de timp liber, necesar perfecționării 
profesionale și culturale, creșterii și educării 
copiilor.

ÎNTRE A DA Șl A PRETINDE
— Majoritatea tinerilor dovedesc prin fapte, în activi

tatea de fiecare zi, că sînt pătrunși de obligațiile ce le revin 
față de societate. Intîlnim totuși cazuri de tineri care se mani
festă egoist, indiferent, în fața îndatoririlor sociale. Cum a- 
preciați asemenea comportări ? La această întrebare ne răs
punde tovarășul PAUL ROTARU, asistent universitar de la 
Universitatea București.Din cîte Înțeleg, întrebarea se referă la 

raportarea interesului social față de cel 
individual. Individul este supus, lucru cu- i noscut, unui ansamblu de influențe sociale modelatoare. In același timp, el se manifestă, în acest mediu și numai în raport cu el, ca o ființă avînd capacitatea de a opta.Este util a aminti aceste idei atunci cînd discutăm structuri de activități complexe și dinamice, precum sînt cele proprii vieții noastre sociale.Să ne referim, în primul rînd, la procesul de formare al tînărului. Se realizează permanent modificări în sensul formulării și adaptării pentru prezent a învățămîntului, atît ca activitatea de instrucție, cît și de educație. Dar dincolo de planurile de învățămînt, de programele tematice sau de metodele pedagogice, se manifestă viul relațiilor umane, al atitudinilor și comportamentelor.Tinerii sînt chemați a avea un rol tot mai însemnat, mai întîi, în cadrul acestui proces, și, în primul rînd, în atingerea o- biectivului esențial, integrarea învățămîntului cu producția și știința. în acest sens, problema modului de raportare a tînărului față de societate constituie un prim aspect, un prim compartiment de fenomene în care se manifestă raportul dintre interesele particulare și cele sociale. Se pune apoi problema acestui raport, în condițiile vieții sociale, după absolvirea unei forme de învățămînt, în exercitarea profesiei.Există, într-adevăr, cazuri de percepere deformată, atît a propriei activități în sine, cît și a răspunderilor care revin, în general, tînărului odată integrat ca producător de bunuri, de valori, în circuitul social. Apar încercări de justificare a a- cestor poziții, care decurg, în mare măsură, dintr-o pseudofilozofie a cazurilor negative întîlnite în viața socială. Explicațiile se pretind, de fiecare dată, în asemenea cazuri, originale, însă fondul lor nu ascunde decît grave neclarități și confuzii ale valorilor sociale și umane autentice, ale ierarhiei acestora. în fond, ele se

reduc fie la invocarea lipsei de fond a studiului în raport cu posibilitatea de valorificare a cunoștințelor, fie la o anumită pasivitate față de exigențele profesiei, față de imperativele sociale majore. Am întîlnit, de pildă, o serie de studenți care consideră pregătirea în facultate mai puțin „utilă“ viitoarei lor poziții sociale, decît cultivarea unor așa zise relații, și care, în loc să depună toate eforturile pentru a-și însuși în mod cinstit și firesc viitoarea profesie, își irosesc energia pentru a se strecura printre exigențe, pentru a obține — în mod nemeritat, însă cu orice preț — o diplomă. Se înțelege că, dobîn- dită astfel, ea nu poate constitui decît un prim pas în tranșarea intereselor generale, sociale. în defavoarea celor individuale.Indiferentismul sau ipocrizia se manifestă încă, asemenea tineri cer totul, fără a face mai nimic pentru a răspunde — printr-o firească generozitate socială — problemelor cu care este confruntată societatea. Există, în acest sens, încă numeroși tineri care, la locurile de muncă, acționează pe linia minimei rezistențe în îndeplinirea sarcinilor de producție. După cum am avut prilejul să întîlnesc pe alții care, confruntați cu inerente dificultăți, înțeleg să renunțe pe loc la marele efort pe care îl datorează soluționării intereselor colective, se închid într-un fel de „cochilie“, și nu mai acționează decît pentru satisfacerea unor nevoi individuale, e- goiste.Ce așteaptă de fapt acești tineri de la societate ? Ca ea să le „ofere“, fără nici o garanție, în cel mai fericit caz, în schimbul unei participări derizorii, aflată — în mod voit — cu mult sub posibilități, cît mai mult. Pe ce temei ? Desigur, pe nici unul!Oricît ar fi de puțin numeroase, nu putem rămîne indiferenți față de asemenea atitudini, privindu-le numai ca provenind din partea unor ființe... ciudate. Acestea trăiesc totuși printre noi, iar modul nostru de raportare față de acestea reprezintă, implicit, și o dimensiune a personalității noastre.
Redactori! rubricii : G. RUȚA, R. LAL, A BARSAN

INVITĂM pe cititorii rubricii de față 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.

Am încercat, la întreprinde
rea mecanică pentru utilaj teh
nologic din Buzău, să deslușim 
în ce mod se pregătesc tinerii 
să intîmpine adunările gene
rale ale salariaților, ce pro
bleme, ale lor, vor figura în 
cuvintul secretarului U.T.C. la 
adunarea pe întreprindere, în 
fine, care este mecanismul de 
selectare a principalelor pro
bleme care trebuie abordate și 
rezolvate cu această ocazie.

— Noi tinerii — ne spune 
ing. Dan Anghel, secretarul 
U.T.C. pe întreprindere — pri
vim aceste adunări ca pe un 
prilej de analiză critică și auto
critică a modului în care am 
muncit anul trecut, un prilej 
de a rezolva împreună cu în
treg colectivul o serie de difi
cultăți pe care le-am intilnit 
în munca de zi cu zi. „Tehnica“ 
de selectare a celor mai impor
tante probleme este simplă : ti
nerii înșiși, adunările U.T.C. 
care vor începe zilele următoare 
vor hotărî care dintre aceste 
probleme trebuie să figureze în 
dezbaterea adunărilor generale 
ale salariaților, pe secții, sau pe 
întreprindere. La adunarea pe 
întreprindere eu voi prezenta și 
angajamentul concret în întrece
rea utecistă, care se va definiti
va după o analiză temeinică a 
posibilităților fiecărei organi
zații.

Cunoscind îndeaproape uzina, 
am putut constata că tinerii 
sînt într-adevăr preocupați de 
perspectivele acestor adunări, 
că în discuțiile lor zilnice ideile 
deja s-au cristalizat. Nu demult 
întreprinderea a făcut obiectul 
unei reprofilări, în urma căreia 
a început să producă utilaj teh
nologic. Deci, asemeni tuturor 
fabricilor similare din țară, 
I.M.U.T. Buzău are ca sarcină 
de bază în 1974 respectarea ter
menelor contractuale privind 
livrarea produselor și executa
rea lor la parametrii și calitatea 
prescrisă. Vizind îndeplinirea a- 
cestor sarcini, obiectivele tine
rilor converg spre cîteva nece-

organizației
sități : îmbunătățirea calificării 
și a cursurilor de perfecționare, 
întărirea disciplinei de produc
ție și tehnologică, însușirea u- 
nor tehnologii noi etc. Legate 
de aceste probleme de producție, 
vor mai figura și probleme ale 
vieții și muncii tinerilor, cum 
ar fi : acordarea, în litera legii 
a categoriilor de salarizare, do
tarea unor secții cu utilaje me
nite să ușureze munca, aproba
rea construirii unui cămin de 
nefamiliști suplimentar.

Dar iată, în... avanpremieră, 
cîteva propuneri ce vor fi pre
zentate în adunările generale 
ale salariaților :

„Trebuie îmbunătățită dotarea 
cu scule a strungarilor și, în 
special, a celor în curs de ca
lificare. Altfel nu se poate în
suși o meserie cu toate tainele 
ei“. (Emilian Tabără, secretarul 
U.T.C., strungărie).

„Planul pe ’74 va fi cu circa 
30 la sută mai mare ca cel din 
’73, avem în secție 20 de tineri 
necalificați care ar vrea să ne 
ajute. Dorim să se organizeze 
neîntîrziat cu ei un curs de 
calificare. Pentru ceilalți, mai 
vechi, vrem să se îmbunătă
țească cursurile de perfecțio
nare pentru că, zilnic, ne izbim 
de produse noi, cu grad mare 
de tehnicitate, de metode noi 
pe care vrem să ni le însușim“. 
(Ene Gheorghe, locțiitor U.T.C, 
la Atelaje frînă).

,,Făcînd-■ bilanțul rezultatelor 
înregistrate in întrecerea ute
cistă, am observat că avem lip
suri în privința numărului — 
prea mare al rebuturilor și — 
prea mic — al cărților tehnice 
citite. Trebuie ca pe anul în 
curs fiecare organizație să-și ia 
angajamentele concrete pentru 
îmbunătățirea acestor indica
tori“ (Mircea Istrate, locțiitorul 
secretarului U.T.C. pe întreprin
dere).

„Nevoia și așa evidentă de a 
avea un cămin de nefamiliști, 
s-a accentuat prin faptul că nu
mărul tinerilor angajați va 
crește cu aproape 400. S-au fă-

cut pe lingă constructor demer
surile necesare pentru a se de
vansa termenul de predare cu 
un trimestru. Noi ne angajăm 
să executăm 40 la sută din vo
lumul total al lucrărilor de 
muncă necalificată, prin acțiuni 
de muncă patriotică“. (Dan An- 
ghel, secretarul comitetului 
U.T.C.). Iată, suficiente premise 
pentru o prezență activă la 
dezbateri pentru a spera intr-o 
lăudabilă contribuție din partea 
tinerilor la importantul act de 
stabilire a programului de mun
că pe acest an.

MONICA ZVIRJINSCHI

Propuneri am mai făcut, 
dar important 

este să fie și ascultate!

panou de onoare
DE TREI ORI 

„FLORICA“

^/X/X/X/X/X/* /X/X^X/XZX/V-

S Zeci de legături, sute de oameni, mii de fire. Iată ob- 
S servația cea mai firească pe care o poți face urmărind 
S drumul unui produs executat la întreprinderea de pa- 
S nouri și tablouri electrice din Alexandria. De-a lungul 
J acestui drum se nasc idei, ideile prind contur, se materia- 
Ilizează în realizări de înaltă competitivitate. Imaginile 

surprinse de noi sînt o dovadă elocventă a unui asemenea 
adevăr. Iat-o pe FLOAREA VOCHIN (foto 1) montînd, 
cu talent de bijutier, conductorii electrici. După „startul“ 
acesta, FLORICA GOGOANA adaugă tabloului de co
mandă instrumentele de măsură (foto 3). Operațiunea ur
mătoare, inscripția de conexiune a cablurilor, o îndepli
nește FLORICA IATAN (foto 2).

Așadar, dc trei ori „Florica“, pe un drum care afirmă 
o singură dorință — anul XXX la cele mai înalte cote 
ale calității.

LIDIA POPESCU
Foto : ȘT. WEISS

întreprinderea de motoare e- 
lectrice din Pitești, pentru că de 
ea este vorba, a traversat anul 
trecut o perioadă dintre cele 
mai dificile din istoria ei. „Re
cordurile" se înregistrau pe a- 
tunci doar la rebuturi, fluctu
ație, absențe nemotivate sau o- 
priri neprogramate ale utila
jelor. Conducerea întreprin
derii scăpase din mînă pîr- 
ghiile eficiente. A fost 
schimbată și s-au luat măsuri se
vere de redresare a situației. De 
la o lună la alta, nivelul pro
ducției a crescut în medie cu 
12 la sută. Totuși anul 1973 s-a 
încheiat cu nerealizarea la mai 
mulți indicatori. Sarcinile de plan 
pentru acest an sînt cu aproape 
30 la sută mai mari decît ni
velul realizărilor din anul tre
cut. Jumătate din acdst spor va 
fi obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Prima de
cadă a lunii ianuarie se încheie 
„foarte aproape de plan“, iar 
lupta pentru redresarea defini
tivă a situației continuă.

— Am pus mari speranțe în 
apropiatele adunări generale ale 
oamenilor muncii, ne spune Var- 
laam Balmuș, inginer șef al în
treprinderii. Se vor aduna de
sigur numeroase propuneri, mă
suri tehnice și organizatorice, 
oamenii vor veni cu soluții izvo- 
rîte din experiența proprie, din 
greutățile întîmpinate de fiecare, 
la locul lui de muncă.

Și am încercat să aflăm cu 
cîteva zile mai devreme ce pro
bleme vor ridica tinerii de la 
secția motoare electrice asin
crone, ce cred ei că trebuie fă
cut pentru a putea îndeplini fără 
dificultăți planul din acest an. 
Dar întrebările noastre au rămas

la început, fără răspuns. Și doar 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere ne recomandase 
mereu cei mai buni tineri din 
secție, care „au ce spune, vor 
face, fără îndoială, anumite 
propuneri“. O reținere de ne
înțeles, jenă chiar în fața invi
tației de a-și rosti cu anticipație 
„cuvîntul“ pe care îl vor lua la 
adunarea generală. Ce propu
nere ar face de pildă Floarea E- 
nache, una din cele mai pri-

îsitreprm- 
derea de 
motoare 
electrice 

din Pitești 
cepute bobinatoare din secție ? 
Răspunsul întîrzie. De ce ?

— Propuneri ar fi, le-am fă
cut și cu alte prilejuri, dar ce 
rost are să le mai spun cînd nu 
prea sînt luate în seamă ? Bună
oară acum. S-au deteriorat ma
șinile de confecționat bobine și 
primim bobine de proastă cali
tate. Chemăm maiștrii și reglo- 
rii, le arătăm care este situația, 
dar nu se rezolvă nimic.

Caz, din păcate, tipic pentru 
secția motoare electrice asin
crone. Tinerii cu care am stat 
de vorbă manifestă aceeași re
ținere.

— Eu unul, ne spune Tudor 
Voiculescu, lucrez pe o mașină 
de împachetat tole ; este un fel 
de a spune lucrez pentru că cel

puțin două ore din opt stau de
geaba. Ori este defectă, ori nu 
primesc tole de la atelierul de 
prese, rar se întîmplă să mun
cesc o zi întreagă din plin. Acum 
mi-a venit mașina de la repa
rații capitale și este mai stri
cată decît a plecat. Dacă ar 
fi mai multă bunăvoință din 
partea tuturor s-ar putea, 
cred, rezolva toate greutățile 
astea ale noastre. Aș dori 
să iau cuvîntul în apropia
ta adunare generală, dar dacă 
și acum propunerile mele vor 
rămîne pe hîrtie, nu știu ce o să 
mai zic.

După ce inginerul Gheorghe 
Bănică, șeful secției, ne asigură 
că „așteaptă cu mare interes a- 
dunarea generală a oamenilor 
muncii pe secție" aflăm tot de 
la dînsul că din cele 30 de mă
suri propuse în iulie anul trecut, 
pentru îndeplinirea planului pe 
1973 s-au finalizat pînă acum 
doar 11. Alte 12 sînt în curs de 
aplicare iar 7... vor fi trecute în 
planul de măsuri viitor.

De unde se vede că schimba
rea conducerii întreprinderii și 
a șefului de secție n-a însemnat 
încă peste tot și o modificare 
de mentalitate. Și asta în- 
tr-o întreprindere în care cum 
am arătat, marea majoritate a 
salariaților sînt tineri. în loc să 
fie ajutați să înțeleagă ce în
seamnă să participe efectiv la 
conducerea treburilor întreprin
derii, propunerile lor nu sînt 
luate în seamă. Se ignoră, astfel, 
una din pîrghiile esențiale ale 
creșterii eficienței economice, 
în situația de acum organizația 
U.T.C. împreună cu conducerea 
întreprinderii trebuie să pregă
tească foarte atent apropiatele 
adunări generale.

IUSTIN MORARU

Această nouă rubrică a zia
rului „Scinteia tineretului“ 
vă solicită contribuția prac
tică, directă la soluționa
rea unor probleme încă ne
rezolvate din cadrul lo
curilor dumneavoastră de 

muncă.

În aceste zile va intra 
în funcțiune la Întreprin
derea de aparataj electric 

auto Sf. Gheorghe, la întreaga 
capacitate, Centrala termică. Din 
păcate, aceasta nu va 
problema încălzirii 
întreprinderii. Tinerii 
de aici vor continua 
în hale în 
rile depășesc 
mita de 0°.

rezolva 
în secțiile 
muncitori 

să lucreze 
temperatu- 
puțin li- 

ce cau-

care 
cu 
Din __ __

ze ? Halele au fost proiecta
te pentru încălzire prin insufla- 
rea cu aer cald. „Necazurile pro
vin de la instalația de ventilație, 
mai precis de la acționarea ven
tilatoarelor tip V.A.H., fabricate 
de Întreprinderea „Metalul Roșu“. 
Conform proiectelor întocmite de 
specialiștii Institutului de proiec
tare Electrouzinproiect București 
au fost folosite la încercările de

V entilatoarele 
și transmisia

pînă
6 200 mm, fabricate de Întreprin
derea „Clujana“. Rezultatele au 
arătat că dimensiunile curelei 
sînt insuficiente pentru solicită
rile mari existente, astfel încît 
durata de viață a unei curele 
nu depășește cîteva zile. Pentru 
rezolvarea acestei situații — con
form constatărilor făcute după 
epuizarea tuturor posibilităților 
existente pe plan local — este 
necesară revizuirea soluției teh
nice folosite.

O soluție provizorie ar consti- 
tui-o livrarea unui număr mare 
de curele de transmisie de tipul 
prevăzut pentru a putea face fată 
uzurii mari. In această direcție 
se duc deja tratative cu între
prinderea din Cluj. Dar soluția 
definitivă o reprezintă redimen- 
sionarea judicioasă a transmisiei.

acum curele de transmisie Apelăm la conducerile institu
telor Electrouzinproiect București, 
ale întreprinderilor „Metalul 
Roșu“ și „Clujana“, la tinerii din 
organizațiile U.T.C. de aici pen
tru a ajuta la rezolvarea acestei 
probleme.

Contribuția lor la alegerea ce
lei mai potrivite soluții tehnice 
la elaborarea proiectului și la 
sprijinirea execuției noii transmi
sii este așteptată de tinerii din 
Întreprinderea de aparataj electric 
auto din Sf. Gheorghe unde, să 
nu uităm, iarna este departe de 
a fi blinda. Cine poate oferi o 
idee, cine dorește să contribuie 
la aflarea unei soluții cît mai 
eficiente poate obține detalii de 
la I.A.E.A. Sf. Gheorghe — ser
viciul tehnic.

JUNIE PETRE
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MIHAI PELIN:
TEATRU „0 fată imposibilă“

de VIRGIL STOENESCU

„Miorița nu s-a născut 
lingă stele“

Reportajele lui Mihai Pelin, 
din cartea sa Miorița nu s-a năs
cut lingă stele, vădesc prin ci- 
teta teme, o certă inspirație, 
chiar dacă autorul îți declină, la 
tin moment dat, resursele mai 
ample de fantezie („dacă aș a- 
vea mai multă fantezie decît 
știu că am", spune el la pag. 148, 
oscilînd între folosirea sau nu a 
unui cuvînt). Dar, firește, nu i- 
maginafia transfiguratoare este 
primul lucru cate ne interesează 
intr-un reportaj, ci, dimpotrivă, 
inspirația legată de alegerea și 
natura subiectelor. Un alt gen 
de inspirație, care constă în de
pistarea unor cazuri aflate atit 
de la îndeniînă, incit numai și 
simpla lor afișare este capabilă 
să trezească interesul incitant al 
noutății. Ar fi ceea ce se chea
mă în mod obișnuit „fler". Des
pre o asemenea perspicacitate 
inspirată, reclamînd neîndoielnic 
inteligență din partea reporteru
lui, e vorba, de pildă, în repor
tajul care dă titlul volumului. 
Ideea lui este cit se poate de 
simplă : refacerea, pas cu pas, a 
drumului Vitoriei Lipan în cău
tarea soțului ei și, implicit, com
pararea realității romanului sa- 
docenian cu realitatea de fapt 
a locurilor descrise. Cu acest 
prilej iese în evidență una din 
calitățile principale ale reporte
rului Mihai Pelin: răbdarea, 
meticulozitatea investigației, pur
tată pe mai multe plryiuri. Sînt 
străbătuți astfel Munții Tarcău- 
lui și ai Bistriței, cu toate cot
loanele lor, sînt scotocite și con
sultate cu migală arhive de tri
bunal și de jandarmerie, se vor
bește cu oamenii, dintre cure 
mulți l-au însoțit pe Sadoveanu 
în petreceri de vinătoare și de 
pescuit, se pătrunde în locuin
țele lor. Surpriza e de a recu
noaște mai pretutindeni lucruri 
și oameni parcă în clipa aceasta 
ieșite dintre paginile sadovenie- 
ne. Nu mai departe, casa unui 
llie Grosu, muntean de pe valea 
Tarcăului, e în esență similară 
cu aceea a Vitoriei și a Iui Ne- 
chifor, din roman, cu modifică
rile aduse de schimbarea vremu
rilor : „Dincolo de prispă, pe 
rafturi, alături de un pțți de piîță 
cenușiu și deasupra unei' cățe
lușe — aceleași coștei de bu
cățele de zahăr peste care se 
vor roti, vara, ca niște, albine 
care tot vor să împungă, muște
le, a căror viață la munte e 
scurtă. Deși e primăvară, nici 
fluturii încă nu s-au arătat. Cofe, 
pirostrii, ulcele, linguri de lemn, 
străchini și alte blide, ștergare, 
un băț de corn, un chimir afu
mat, un scăunaș cu trei picioare. 
Apoi fușalăii pentru scărmănat 
lină, un fierăstrău, ceaunele, 
scăfitele pentru brînză (în ace
lași timp recipiente și unități de 
măsură), sticle de-o litră, pentru 
rachiu de cel bun, gărăfioare 
verzi, într-un cui niște pinteni și 
cîțiva desagi, într-un alt cui o 
sabie care a servit într-un război 
uitat și eu care acum se despi
că surcele, într-un colț o ladă

plină cu șuruburi și fiare de 
sapă și, deasupra cuptorului, în- 
tr-o scîndură veche, șase cuvin
te : „Sănătatea e moi bună decît 
toate" — dintr-o vreme ‘n care 
slova, lucru de mirare, era rară 
printre ciobani. Toate învelin- 
du-se într-un miros persistent de 
fin, pe care gerurile iernii tre
cute nu au izbutit să-l înfrîngă, 
cel mult l-au primenit".

Dar, alături de aceste consta
tări, un alt fapt vine să se im
pună cu forța convingerii. Arhi
vele și amintirile investigate de

Născut in 1939, Vicov-Bu- 
covina. absolvent al Facul
tății de filozofie din Bucu
rești (1969). Volume apărute: 
Redactori și pianiști. E.P.L., 
1967. Inaderență. E.P.L.. 1968. 
Miorița nu s-a născut lingă* 
stele, Ed. Scrisul românesc, 
1973.

reporter demonstrează îndeajuns 
de clar că geografia umană din 
care s-a născut Baltagul era la 
fel de violentă ca și geografia 
fizică în mijlocul căreia se des
fășoară cu intensitatea torente
lor de munte. Oamenii trăiau in
tr-adevăr sub un cer cu stele 
reci și limpezi, dar pe un pă.- 
mint cu răsuflare fierbinte, pre
cipitată și tulbure. Evenimentele 
năpraznice din Miorița și Balta
gul nu erau aici gesturi singu
lare, ci oarecum în firea lucru
rilor, și multe întîmplări reale 
i-ar fi putut servi, lui Sadovea
nu, ca izvor de inspirație. Din 
păcate, însă, concluziile lui Mi
hai Pelin demarează cam greoi 
și stufos, cîteodată chiar în for
mulări confuze, precum urmă
toarea : „Baltagul, printre altele, 
este una dintre acele rare cărți 
în care nu depistăm nici plusuri 
nici minusuri — alura spiritua
lă a cărții fiind una dintre cele 
care stau bine romanului poli
țist, iar forma ca atare fiind de
rutantă, oarecum pășunistă, adică 
impusă de spiritul unui popor 
eminamente agricol atunci, și

nicidecum eminamente polițist'’ 
(pag. 58). Reportajul trăiește, 
mai cu seamă, din capacitatea 
reconstituirii, din priza la lucru
rile vechi.

Cele mai bune pagini ale cărții 
sînt cele legate de destinul Sa
linei. (S.O.S. — Salvați orașul 
Sulina I). Și 'n acest caz inspira
ția reporterului este salutară și în 
măsură să ne dea cheia modului 
său de lucru cel mai adecvat. Tot 
o comparație, ca și în precedenta 
descindere ghidată de coordona
tele lumii • lui Sadoveanu, stă la 
baza ideii reportajului: cum se 
prezintă astăzi orașul nemurit de 
Jean Bart în Europolis ? Senza
ționalul și pitorescul, proprii e- 
vocării reportericești, provin de 
astă dată, tocmai din absența 
surprinzătoare a acestor elemen
te. Autorul pornește metodic să 
străbată străzile și cheiurile u- 
nui oraș care pare să împărtă
șească soarta Brugesului. Pentru 
cine n-a cunoscut așezarea îna
inte de decăderea activității por
tuare, reperul devine descrierea 
lui Jean Bart, cu care se între
ține un sugestiv și continuu dia
log subteran. Puține indicații 
trasează, însă, o tristețe răzbă
tătoare pe care n-o pot avea de
cît cetățile moarte. Mai impre
sionantă, totuși, decît atmosfera 
locului este mărturia oamenilor, 
deloc resemnați, ci visînd și vi- 
zînd soluții: „De aici pleacă 
mulți... Populația Sulinei, chiar 
dacă statisticile nu lămuresc 
acest lucru, scade. Nu ați văzut 
cîte case au ferestrele bătute în 
scindări ?... Și asta încă e bine, 
pentru că, în ultimul timp, cine 
pleacă își demolează și casa... 
Sulina, înainte de război, mai era 
supranumită și Micul Pariș. 
Porto Franco I... . Alimentele și 
mărfurile erau deosebit de ief
tine. Prin anii ’30 existau în oraș 
mai multe hoteluri (printre care 
„Cambery" și „Cochino", al că
rui mozaic de la intrare se vede 
și acum cam pe unde e piața), 
patru cofetării, trei lăptarii, două 
bombonerii și citeva zeci de be
rării, 42, spun unii („Ea Cam
bery", „Ea Poeziga", „La Ner
eidă" etc.). peste treizeci de bru
tării. Dar cine mai era interesat 
să le numere ?1.î. Ce mai în sus 
și în jos, e un oraș care deca
de... Nimeni nu se gîndește să-l 
gospodărească mai cu cap și să 
profite de poziția lui geografică 
excepțională... Și e păcat..." (pag. 
151). La antipodul reportajelor 
festive, paginile lui Mihai Pelin 
conțin, totodată, acea doză de 
responsabilitate și curaj fără de 
care investigarea reporterului 
rămîne de multe ori la aspectul 
exterior al lucrurilor și proble
melor de viață.

Demonstrînd ochi ager, dar 
scrise într-un stil care poate, și 
trebuie, să fie cizelat, reportajele 
lui Miliai Pelin au cel mai ade
sea, calitatea adevărului minu
țios depistat și argumentarea 
unor mărturii demne de ținut 
minte.

DAN CRISTEA

La Teatrul „ION VASILESCU“
Nici iconoclaști de operetă ca 

în unele comedii, nici răzvrătiți 
vag pitorești și total recuperabili 
ca în unele drame: personajele 
tinere încep să apară în postura 
pînă acum inedită de sediu al 
virtuților — morale, civice. 
Schimbarea evidentă poate de
veni pozitivă cînd persona
jul tinăr și mentalitatea lui 
'actuală sînt revelator descrise, 
prin trăsături adevărate. Deci 
bine cunoscute, fiindcă simpatia
nu ajunge. Miza — ponderea te
mei — e în acest caz importan
tă, sinceritatea tipurilor, obliga
torie. Virgil Stoenescu, dramaturg 
care a dovedit totdeauna simpa
tie pentru personajul tinăr, revi
ne vrînd să probeze acum interes 
pentru probleme intr-adevăr spe
cifice, actuale — integrarea tine
rilor în profesie, în societate, asu
marea din start a unor multiple 
răspunderi. Autorul vrea tot
odată să prezinte — justificat 
— meritul tinerelor personaje 
printr-o sumă de însușiri (carac
teristic fiind aliajul de spirit lu
cid cu elanul romantic). Însușiri 
frumoase, demonstrate perma
nent activ, în relații sociale ji 
umane certe. Deși demonstrația 
e poate apăsată, conflictul cu
noscut, desfășurarea previzibi
lă, motivul demonstrației rămî
ne în toate acestea generos : un 
mănunchi de tineri inimoși se 
luptă într-un sat îndepărtat cu 
adversitățile, cu apatia, cu difi
cultăți de tot felul. Și înving, de 
partea lor fiind curajul, energia 
fructuoasă, inițiativa. Ideea este 
cum spuneam, generoasă, tinerii 
par aproape ideal alcătuiți, com
plet opuși celorlalți, cantonați fie 
în inerție (profesorul Bătrîneanu) 
fie, și mai rău, intr-o colecție 
de defecte (directorul școlii) dar, 
ciudat, ultimii sînt mai credibili 
decît primii. De unde rezultă că 
virtutea — chiar instalată în me
diul tinăr — nu convinge întru 
totul cind se desfășoară prea 
ostentativ și în ritm excesiv de 
voios. „Fata imposibilă", piesă 
agreabilă, senină, eu toată aura 
ei de romantism, cu toate 
intențiile de valorificare etică a 
ideii principale, rămîne totuși în 
primul rind o comedie. Teatrul 
„Ion Vasilescu", colectiv care 
face turnee în tot județul Ilfov, 
a procedat bine alegînd piesa 
pentru valorile ei educative, atras 
însă, cel puțin egal — Și 
vizibil — de factura comică a 
textului. Regizorul Călin Florian, 
fără a eluda sensurile educative 
ale piesei, a vădit predilecție 
mai ales pentru umorul ei, pus 
în evidență pe tot parcursul spec
tacolului. Astfel, pe scena din 
șoseaua Ștefan cel Mare, „Fata 
imposibilă" e o reprezentație în 
linii mari vioaie, simpatică, 
bine jucată de actori apre- 
ciați pentru talentul și mo
destia lor. Protagonista, Mihaela 
Dumbravă a evoluat, ca întot
deauna, ca o foarte bună actriță, 
capabilă să portretizeze divers, 
firesc, inspirat. In rolul unui tî- 
năr medic (nejustificat de stu
pid), un alt actor dotat al tea
trului, George Bănică, desfășoară

o largă gamă de aptitudini comi
ce. Sanda Maria Dandu se inte
grează cu distincție unei partituri 
neînsemnate, Ica Molin e o opă
rite discretă. Iulian Marinescu una 
bonomă, Ion Niciu, alta eficientă; 
timiditatea și simțirea aleasă a 
arheologului sînt bine expri
mate de Sorin Gheorghiu. Eugen 
Petrescu s-a ferit cu abilitate de 
șarjă, evitîndu-l pe domnul Vu- 
cea în rolul învechitului director, 
prin modalități de exprimare

austere. Oropsita victimă a tira
niei belferilor, bătrinul profesor, 
a fost cu integrală înțelegere în
truchipat de Mircea Constanti- 
nescu-Govora. In rolul Victoriței, 
înrudită cam anacronic cu fetiș
cana din „Afkmgiu", Adina Pa
pesca, veselă, sprintenă, isteață 
(deși adesea prea mult din toate) 
are cele mai multe aplauze la 
scenă deschisă.

VIORICA TANASESCU
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(Urmare din pag. I)

date odată pentru totdeauna. 
Un studiu asupra fenomenului 
„In mers“ al literaturii, în mod 
firesc trebuie să stea sub sem
nul deschiderii. Nu ne îngăduie 
spațiul să ne oprim, apoi, mai 
îndelung asupra lipsei accentu
lui pe continuitate, asupra ne
glijării caracterului determinant 
al unei unități de gindire și de 
referință care ne îndreptățesc 
să afirmăm cu mindrie univer
sul inconfundabil, de „școală 
românească“ al literaturii noas
tre. Nu sintem partizanii com- 
paratismului cu orice preț,, dar 
intr-un manual sintetic, dedicat 
ultimei clase de studiu, caracte
rul istorist al unei culturi nu 
poate să nu fie prezent. Ca și 
încadrarea ei în fluxul mondial 
al culturii și civilizației, cu de- 
limitările și sincronismul care 
o așează printre contribuțiile de 
seamă ale României la această 
cultură și civilizație.

Ceea ce îi lipsesc acestui 
manual sint deci stilul și con
cepția și lucrul este cu atit mai 
grav cu cit acești tineri — din
tre care numai un număr foar
te mic vor urma cursurile fa
cultății de litere — sint viitorii 
cititori și beneficiari ai litera
turii noi, contemporane, socia
liste. Manualul și studiul lite
raturii în această ultimă clasă 
de liceu nu ii familiarizează 
însă cu datele fundamentale al« 

“’ăeestei literaturi, cu caracteris-

ticile, direcțiile ei de dezvolta
re și — de ce nu ? — cu minu
surile ei. Din această pricină, 
mai precis spus și din această 
pricină — se poate accentua un 
anume divorț, o anume îndepăr
tare a cititorului de literatura 
română contemporană. Profeso
rul Alexandru Piru cerea autor 
unic — de acord, cind autorul

daugă Arghezi, Blaga, Barbu 
chiar — deși partea cea mai 
mare de activitate acești mari 
scriitori, ca și Sadoveanu, au 
desfășurat-o înainte de '44, ni se 
pare a se impune de la sine 
studiul direcțiilor de dezvoltare, 
studiul detaliat al modalităților 
de expresie — exemplificat prin 
scriitorii care le-au impus, stu-

PATRIOTISM
Șl CULTURĂ

posedă o incontestabilă autori
tate, un mare prestigiu și o la 
fel de mare pasiune pentru în
treprinderea de a scrie un ma
nual școlar. Dar, pentru acest 
studiu al ultimei clase, poate că 
autorul unic nu mai este ne
cesar. Elevul este înarmat cu 
capacitatea de a citi critică li
terară. sau ar trebui să fie. Cri
tică literară diferită, și chiar di
vergentă. Esențialul este cum 
gindim studiul literaturii con
temporane.

Tn acest sens, cu excepțiile 
semnalate, la care firește se a-

diul unor sisteme de gîndire 
poetică sau dramaturgiei, stilul 
prozei românești contemporane, 
diversitatea unghiurilor de in
vestigare, în locul unor mono
grafii fatal fortuite, fatal incom
plete, sau fatal părtinitoare. In 
locul acelor scurte articole, 
scurte capitole introductive 
„dezvoltarea poeziei“ sau „dez
voltarea prozei“ — acestea ar 
trebui să constituie, practic, 
corpul manualului de clasa a 
douăsprezecea. Esențialul este să 
înarmăm viitorul cititor cu cu
noașterea jaloanelor și a efer-

vescenței literaturii contempora
ne, esențialul este să-l cîștigăm 
de partea acestei literaturi. Or, 
aceasta o putem face numai dacă 
ii facilităm cunoașterea organi- 
cității acestei literaturi, numai 
dacă îi semnalăm realele ei iz- 
bînzi, modul nou. dinamic. în 
care sensibilitatea la nou și la 
adevăr a scriitorului contempo
ran, prinde pulsul epocii sale, îl 
face să vibreze in esență, in artă. 
Am vrea să adăugăm la cele 
spuse că indiferent de calitatea 
manualului — în sensul bun, în 
sensul unei eventuale și nece
sare îmbunătățiri — rolul pro
fesorului de literatură în ulti
mul an de studiu crește foarte 
mult. Figura cadrului didactic 
rămas la ceea ce a învățat în 
facultate — acum cinci, zece, 
sau douăzeci de ani, figura ca
drului didactic ce se rezumă 
numai la cartea școlară și nu 
citește nici revistele de specia
litate. nici studiile de ultimă 
oră. nici chiar literatura de ul
timă oră, care este incapabil de 
a stabili filiații, repere și deci 
de a emite judecăți de valoare 
personale, este nu numai desue
tă. dar de-a dreptul nocivă.

El. profesorul, trebuie înainte 
de toate că fie un specialist in
format, care să înțeleagă, să pre- 
țuiască și să discearnă valoarea 
în paleta fără precedent a lite
raturii, trebuie să fie un virtual 
critic avizat, capabil de a re
cepta și comunica, la cea mai 
înaltă temperatură.

Descoperirile arheologice din 
ultimii ani din R. P. Chineză 
prezentate, selectiv, la Muzeul 
de artă al R. S. România aduc 
precizări substanțiale in mult 
mai multe domenii decit bănuim 
la prima vedere. Ele completea
ză un patrimoniu artistic tradi
țional. îmbogățind imaginea 
noastră despre o străveche și 
prestigioasă cultură, dar com
pletează totodată numeroase /la
cune în domeniul istoriei tehni
cilor de construcție și obținerii 
aliajelor metalice, istoriei me
dicinii și chimiei, istoriei mili
tare și sociale, ș.a.m.d. Aceste 
descoperiri interesează in egală 
măsură un istoric și un filolog, 
un cercetător al artei și al isto
riei științei și tehnicii. In ge
neral e greu de imaginat as
pecte materiale sau spirituale 
ale vechii civilizații chineze pe 
care aceste descoperiri să nu 
le implice și recomande studiu
lui. în vechile morminte au fost 
depozitate, conform unui riguros 
și îndelung practicat ritual, o- 
biecte casnice și de cult, arme, 
mătăsuri, parfumuri, fructe, 
piese de mobilier, costume, mo
nede. creind o ambianță simbo
lică și totodată precis nomina
lizată, a vieții.

Mitologiile antice chineze nu 
promiteau Cimpiile Elizee dar 
nici nu amenințau cu Hades-ul. 
ideea răsplății și a frustrării 
fiind, pe scara unei istorii mi
lenare, de dată relativ recentă, 
asimilată ca influență exterioa
ră și neomogen difuzată in toa
te mediile (budism, taoism). 
Sanctuarele funerare sint, sim- 
plificind lucrurile, locuințe. Așa 
se și explică, de pildă, miraco
lul de a fi astăzi în posesia u- 
nor delicate și fragile piese de 
porțelan sau jad executate a- 
cum citeva mii de ani. Elie 
Faure nu făcea probabil o meta
foră cînd afirma că trei sferturi 
din producția artistică a atîtor 
generații de vechi artizani chi
nezi se află incă sub pămînt. 
Realitatea o confirmă cu priso
sință, legitimîhd, în același timp, 
atenția acordată in ultimii ani 
cercetării arheologice în China 
populară, concepută ca acțiune 
de masă, pe plan național, ce 
antrenează deopotrivă specia
liști, muncitori, țărani, soldați.

Expoziția prezintă numai o

parte — și in unele cazuri nu
mai sub formă dé copie — din 
obièctele descoperite recent în 
ruinele și mormintele de pè te
ritoriul a 16 provincii, extrem 
de diferențiate ca epocă (sec. al 
V-lea î.e.n.—sec. al XVII-lea),

Vasele de bronz, teracotă sau 
lemn lăcuit, de cult sau cu sim
plă destinație cotidiană, țesătu
rile, figurinele, uneltele și 
ustensilele evocă publicului nos
tru cite ceva din amploarea și 
specificitatea unei expresii ar
tistice unice, de o remarcabilă 
originalitate. Ele ii creează însă 
și firești dificultăți in apreciere.

Marea majoritate a vechii pro
ducții artistice chineze este, ar
tizanală, dezvoltată și aplicată 
asupra obiectelor de uz curent. 
Sub aspectul autonomiei func- 
țional-estetice obiectele de artă 
sint diferite chiar de ceLe pro
duse in lumea Europei antice și 
feudale. Pictura sau sculptura 
nu sint concepute ca scop in 
sine. Nici măcar ca gen. Pictura, 
grafica sint de regulă comenta
rii prin imagini ale poeziei, ele 
se citesc așa cum se citesc ie- 
roglifele alfabetului chinez și 
nu intimplător primii pictori au 
fost poeții. Pictura, muzica, arta 
în general era cultivată într-o 
accepțiune etică, de desăvîrșire 
spirituală a omului într-un, sens 
mai direct și mai copleșitor de
cît o concepe spiritul european, 
accepțiune ce se substituie sau 
mai degrabă constituia însăși 
substanța conceptului de fru
mos.

Originalitatea stilizării, în
drăzneala unor soluții plastice, 
Uimesc mai ales prin lipsa unor 
repere intermediare In evoluția 
lor, repere pierdute probabil în 
timp. Marii gînditOri și reforma
tori chinezi s-au manifestat mai 
ales ca păstrători intransigenți 
ai tradiției, pe care o restabi
leau în perioada de criză. Crea
ția artistică se confundă cu ca
ligrafierea modelului, operație 
săvîrșită adesea de artizani ge
niali. Esența lucrurilor nu poate 
fi surprinsă, enunța pictorul 
Hsie Ho (sèc. al V-lea) autorul 
celebrului tratat de pictură 
„Șase principii“, decit copiind. 
Analiza nu presupunea descom
punere și repetarea experiențe
lor individuale, ciclic, ci refa
cerea exactă a ansamblului de

către nesfîrșite generații, ce 
trebuiau să se înalțe succesiv 
la înțelegerea fenomenului.

Arta chineză este în bună 
măsură figurativă, ea oferă o 
abundență de subtile și ascuțite 
observații de ordin realist. Nu 
este atit o artă de reprezenta
re, cit de evocare figurată, disi
mulată a stării, a sentimentu
lui după un cod perfecționat și 
inteligibil odată ce-i cunoști ci
frul. A picta o pasăre sau un 
pin înseamnă a configura de 
fapt o poveste, cu o anume va
loare afectivă. Aici simbolul 
guvernează viața. S-a observat, 
pe bună dreptate că la vechii 
chinezi, ideea generală pare an
terioară studiului obiectiv al 
lumii și progresele abstracției 
s-au oprit brusc, de îndată ce 
o lege morală capabilă de a 
menține legătura socială i-a 
apărut filozofului și artistului, 
într-un fel, imaginea nu are 
nimic comun cu obiectul repre
zentat. Asemănarea este o 
capcană în care intră de regulă 
europeanul cind se apleacă asu
pra vechii picturi chineze. Poe
tul și filozoful Su Tong-Po 
(1037—1101) spune că „dacă ob
servațiile unui critic se limitea
ză la problemele de simplă ase
mănare, puterea sa de pătrun
dere poate fi comparată cu aceea 
a unui copil“. Tot așa cum eu- 
ritmia și expresivitatea strict 
plastică nu sint' suficiente sufle
tului chinez. Arta sa este măr
turia unei distanțări de obiect 
în care materia se supune voin
ței spirituale. Culorile, temele, 
atitudinile, ornamentele chiar 
sînt în primul rind simbolice. 
Strania liniște, severa cumințe
nie a operei plastice e rezulta
tul unei lungi deliberări, al unui 
efort pe care numai il intuiești 
și presimți. întreaga povară a 
acestei păci stă in sufletul ar
tistului, al cărui perpetuu scop 
este echilibrarea antitezelor, a 
impulsurilor contrare. Fastul și 
prețiozitatea sa nu stau in risipă, 
în abundență, în fantezie debor
dantă, in orgoliu deci, ci in re
dundanța motivelor, in tran
scrierea lor meticuloasă, cu mi
nuție de giuvaergiu, în valoarea 
muncii și patosului adăugam 
timpului încremenit.

C. R. CONSTANTINESCU

Două din exponatele aflate la Muzeul de 
artă al republicii, argumente ale străvechii 

culturi și civilizații chineze

VAI, 
SĂRMANII 
MAFIOTE..

„întîmplări cu Cosa Nostra" 
producție italiană regizată de 
Steno — care se numără și prin
tre cei trei semnatari ai scena
riului — este o comedie cine- 

-matografică ce are ambiția de 
a ne smulge rîsul in fața unor 
evenimente legate de o organi
zație a cărei activitate trezește 
deobicei oroare.

Recent, pe micul ecran, a fost 
reluat un film cu Alberto Sordi 
în rolul principal, „Omul Mafiei“ 
unde ne era prezentat un caz 
criminal din cele multe pe care 
le are la activul său tenebroasa 
organizație cunoscută în Italia 
Sub numele de „Mafie“ iar in 
varianta nord-americană, „Co
sa Nostra“. Un excelent tră
gător de tir era trimis — după 
că fusese șantajat cu „argu
mente“ care mergeau de la bani 
la amenințarea cu răpirea soției 
și a copiilor — tă lichideze fizic 
un șef de bandă din S.U.A. 
Acum în „întîmplări cu Cosa 
Nostra" situația este inversată. 
Unealta, un biet lucrător la o 
stație de benzină este trimisă 
din America in Italia pentru a 
ucide pe un conducător local. 
Rivalități mafiote care nu cu
nosc altă rezolvare decit, după 
cum se știe, omuciderea. Dec* 
nimic nou, nimic neobișnuit 
pentru un asemenea mediu. Re
gizorul a încercat să dea tur
nură comică unui conflict des
tul de grav. Nu a reușit decit 
să realizeze citeva secvențe de 
observație psihologică, ceea ce 
este desigur bine dar a reușit și 
sâ apară în fața spectatorilor in 
postura unui fel de „conciliant“ 
intre mafioții arătați ca niște 
persoane cumsecade, atente, 
loiale, și puțin cam nervoase 
și o realitate ce dezminte cate
goric o asemenea prezentare idi
lică. Mai mult, a vrut să n« 
convingă cu argumente ieftine 
că mafia italiană este un fel de 
societate de binefacere a cărei 
reputație este stricată de acti
vitatea gangsterilor americani, 
cei italieni pățind niște oameni 
pașnici puși în situația legitimei 
apărări. De aici, de la asemenea 
„ințeiegere“ a temei subiectul pe 
alocuri antrenant devine pină la 
urmă de-a dreptul penibil.

Singurele lucruri bune ale fil
mului, singurele lui momente 
care amintesc de tradiția cine
matografului italian sint doar 
acelea in care apare Vittorio de 
Sica, interpretind un avocat ex- 
croc ce trăiește de pe urma 
unor șantaje. Are un loc al său 
unde mimează sinuciderea, 
undeva, acolo unde orașul Nea- 
pole se intilnește cu albăstri- 
mea Mediteranei, găsește mai 
intotdeauna — vocația lui — 
martori miloși ce-1 scapă morții, 
ce-1 ințeleg și-l ajută apoi cu 
bani... Un extraordinar recital 
actoricesc pe un spațiu cinema
tografic de vreo patru cinci sec
vențe. un moment de artă în
tr-un film căznit și inutil.

Ar mai trebui totuși amintită 
și Pamela Titfin ale cărei re
surse comice au depășit cu 
mult dalele sărace ale rolului. 
Actrița poate ți socotită în rîn- 
dul marilor comedieni ai ecra
nului chiar dacă se pare că ii 
lipsesc rolurile pentru care ta
lentul său o recomandă.

TUDOR STANESCU

_ • în cursul acestui an, „Aria 
Grafică“ din București va în
cepe tipărirea unor lucrări as 
teptate cu viu interes. O reali- | 
zare interesantă o constituie 
mapele cu reproduceri de artă 
pe mătase. Cu sprijinul Muzeu
lui de Artă al Republicii Socia
liste România au fost selectate 
o serie de picturi, majoritatea 
apartinind artei noastre plastice 
și transpuse pe suporturi texti
le. în condiții grafice excelente. 
Tot în domeniul lucrărilor de 
artă se înscriu și albumele cu 
reproduceri după Picasso. Ma
fiile, Țuculescu, a căror apari
ție este programată pentru acest 
trimestru. în curînd. frescele de 
la Voroneț, Sucevița. Moldovi- 
ța. Agapia și de la alte vechi 
și remarcabile edificii, vor fi 
înmănuncheate într-un album 
de artă intitulat : „Pictura mu
rală în mănăstirile din nordul 
Moldovei“.

în luna martie — o surpriză 
pentru cei ce străbat meleagu
rile românești : „Ghidul turis
tic al României“ în 3 limbi, ur
mat in luna aprilie, de „Calen
darul manifestărilor folclorice". 
Tot in acest domeniu se înscrie 
și editarea ..Atlasului geografic 
general românesc“.

Nici micii cititori n-au fost 
uitați. Pentru ei va apare o edi
ție monumentală ilustrată „Gul- 
liver“, și una „Fram, ursul po
lar“ a căror prezentare grafică 
de ținută a fost apreciată și 
peste hotare.

-J»f
CIDUL : Sula Palatului (orele 

1«; 20).
CAPCANA : Patria (orele 9 ; 

11.1» ; 13,30 ; 1« ; 18.15 ; 20.30), Mo
dern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Capitol (orele 9.15 ; 
11.30 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 : 20.45), Fa
vorit (orele 8,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20.30).

INSULA MISTERIOASA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 
18,30: 21). București (orele 8.30;
11; 13,36: 16: 18,30; 21).

VERONICA SE ÎNTOARCE ! 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30). Volga (orele R.30; 
10.30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,30: 20.;>0), 
Arta (orele 10.30; 15.30: 18; 20).

JUDO ; Festival (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Lumina (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18.15: 20.30).

ALBA CA ZAPADA $1 CEI 
ȘAPTE PITICI ; Doina (orele 11;

13,30; 18), Lira (orele 16; 18; 20).
RASCOALA : Doina (orele 8,45; 

16).
PROGRAM DE DOCUMENTA

RE : Doina (ora 20).
JOE KIDD : Scala (orele 9; 

11,15; 13.30; 16: 18.30; 21). Excel
sior <orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20 30), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 20.45)

LEGENDA LUI RUSTAM ; Tim
puri Noi (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18 15 20,30).

MARELE VALS : Grivița (orele 
9; 12,30; 16; 19,30). Gloria (orele 
9; 12.30; 15; 19.30).

„VILA“ NOASTRĂ DE VA
CANȚĂ : ^Drumul Sâni (orele 
15,30; 18; 20. 5).

ANATOMIA DRAGOSTEI : F1O- 
reâsea (orele 15,30; 18; 20.15).

Fapt dive? s în prima pa
gină : Buzeș 1 (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20.3Q). Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30).

întîmplări di Cosa Nos
tra : Victoria 'orele 9; 11.15;
13,30; 16: 18.15: 20.30.. Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20 15),

PROGRAMUL I

Flacăra (orele 9,11; 1130; 13 45;
16; 18.15; 20.30).

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

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Bucegi (orele 15,30; 
18; 20.15), Cotroceni (orele 13,45; 
16; 18.15; 20.30), Moșilor (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

DECOLAREA : Crîngași (orele 
16; 18).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : în
frățirea (orele 15,30; 18: 20.15), Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20,15).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
Viitorul (orele 15.30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADTS : Viitorul (ora 20).

TORINO NEGRO : Dacia (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERIt 
Progresul (orele 15.30; 18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Giu- 
le$ti (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Popular (orele 10; 15,30;
19).

VIS DE DRAGOSTE ; Vitan 
(orele 15,30; 19).

VAGABONDUL : Cosmos (orele 
10.30; 15,30; 19).

GHEPARDUL (orele 14,30) ; AN
TOLOGIA ANULUI 1922 ȘI A 
ANULUI 1933 (orele 18.43) ; FUN
DĂTURA (orele 20.45) rulează la 
Cinemateca ,.Union",

PROGRAMUL III

9.00 — Știri ; 9.05 — ,,l.ncognito;*
— program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei : ,.Pentru
orice băiat“ de V. Veselovschi ; 
10,00 — Divertis-club : 11.00 —
Profil pe portativ : Maria Pău- 
nescu : 11.30 — Pentru prietenii 
magnetofonului : pagini wches- 
trale din opere : 12.00 — Știri : 
12.10 — Invitație în fonotecă ;
12.55 — Melodia zilei ; 13.00 — în
chiderea emisiunii de dimineață : 
17,00 — știrile după-amiezii : 17.05
— Alo, Radio I — muzică ușoară

la cererea ascultătorilor ; 18.00 — 
Șapte zile, șapte arte. Cinema ; 
18.10 — Muzică de cameră : 18.55 
— Melodia zilei ; 19,00 — în di
rect... din Studioul 6. Formația de 
muzică ușoară .Roșu- și Negru“ ; 
19.3C — Știri ; 19.35 — Casa de 
discuri „Supraphon“ ; 20,00 —
Teatru radiofonic : ..Joc Întrerupt“ 
de Cristian Munteanu ; 20,50 —
Valsuri de concert ; 21,00 — Ra- 
dio-super-top Muzică ușoară ro
mânească ; 22.00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport ; 22.30 
•— Melodia zilei : 22.35 — Vedete
ale muzicii ușoare ; 23,15 — Poe
tica. „Rîul, ramul...“ ; 23.20 —
Muzică din opere ; 23.55—24,00 —
Ultimele știri.

16.00—17,00 — Teleșcoală : Știin
țe sociale (consultații : Eficiența 
economică a activității produc
tive) ; Fizică (anul III) : Produ
cerea tensiunii electromotoare 
alternative ; 16.35 — Matematică : 
Funcția exponențială logaritmi- 
că (în prijirfeul candidaților la con
cursul de admitere în învățămîn- 
tul superior) ; 17.30 — Telex ; 17,35
— Curs de limbă germană ; 18,05
— Teleglbb : Emiratele Arabe 
Unite 18.âo — Aplauze pentru 
români ; 18,45 — întrebări și răs
punsuri ; 19.30 — Telejurnal. La 
cotele anului XXX : 20,00 — Seară 
pentru tineret : ..Turneul emble
melor“ — itinerar patriotic pen
tru tineret ; 21.05 — .,De joi plnâ 

joi“ : 21.10 — Acolo unde té aș
teaptă oamenii. Reportaj de Ma
rin Stănescu ; 21.20 — Floarea din 
grădină — emisiune-cohcurs pen
tru tineri soliști de muzică popu
lară ; 22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor Emil Simon. Solist Ranky 
Deszd (Ungaria). In program : 
..Muzica per orchestra“ (primă 
audiție) de Emil Simon ; Concer
tul nr. 2 în La major pentru pian 
și orchestră de Franz Liszt ; Pre
ludiu și Moartea Isoldei din òpe
ra „Tristan și Isolda“ de Richard 
Wagner. Solistă Magdalena Cono- 
novici ; Uvertură la opera ..Ma
eștrii cîntăreți din Ntirenberg“ de 
Richard Wagner. în pauză : Te
lex. Muzee șl expoziții ; 21.45 —
Sociorama Personalitatea gene
rațiilor ; 22.10 — Film documen
tar : ,,Vărăritul“.
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COMUNICAT
cu privire la dezvoltarea relațiilor 

de colaborare economică, cooperare 
industrială și tehnico-științifică 

intre Republica Socialistă România 
și Republica India

La invitația Guvernului In
dian, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. Manea Mănescu, a făcut 
o vizită oficială in India intre 
8 și 15 ianuarie 1974.

în cadrul convorbirilor oficia
le dintre delegația română, con
dusă de Manea Mănescu și dele
gația indiană, condusă de D. P. 
Dhar, ministrul planificării, s-a 
relevat importanța deosebită pe 
care a avut-o vizita in India a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
recenta vizită în România a 
președintelui Indiei, dr. Vara- 
hagiri Venkata Giri, eviden- 
țiindu-se rezultatele pozitive 
obținute în dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări, pre
cum și posibilitățile de lărgire 
și diversificare a colaborării 
economice și cooperării indus
triale și tehnico-științifice intre 
Republica Socialistă România și 
Republica India, pe baza prin
cipiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

în timpul șederii sale în In
dia. vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România și președintele 
Ci, iiietului de Sfat al Planifi
cării. Manea Mănescu, a fost 
primit de președintele Republi
cii India, dr. Varahagiri Venka
ta Giri.

Tovarășul Manea Mănescu a 
avut o intilnire de lucru eu 
primul ministru și președintele 
Comisiei de Planificare a Repu
blicii India, Indira Gandhi. în 
eursul convorbirii au fost evo
cate bunele relații dintre Româ
nia și India, rezultatele obținute 
în dezvoltarea colaborării eco
nomice și perspectivele eu pri
vire Ia lărgirea cooperării in
dustriale și tehnico-științifice. 
Au fost abordate probleme ac
tuale ale vieții internaționale 
care interesează ambele țări.

De asemenea, a purtat con
vorbiri cu ministru! afacerilor 
externe. Swaran Singh, minis
trul de finanțe. Y. B. Chavan, 
ministrul dezvoltării industriale, 
științei și tehnologiei. C. Subra- 
manian. ministrul petrolului și 
chimiei. D. K. Borroah, minis
trul industriei grele, T. A. Pai 
și cu alti membri ai guvernului 
indian. La discuții au participat, 
de asemenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
New Delhi, Petre Tănăsie și am
basadorul Republicii India la 
București. V. K. Ahuja.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
sinceritate și completă înțelegere.

Delegația română a vizitat o- 
biective economice și institute 
de cercetări științifice, luind cu
noștință de progresele econo- 
mice-industriale și tehnico- 
științifice. De asemenea, a avut 
intilniri cu oameni de afaceri 
din domeniile industriei, agri
culturii și funciar-bancar.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au apreciat că în co
laborarea între Republica Socia
listă România și Republica In
dia s-a acumulat o experiență 
pozitivă, concretizată in cons
truirea rafinăriei de la Gauhatl 
și a termocentralei de la Singa- 
reni, în livrarea de instalații 
pentru rafinăriile de la Barauni 
și Haldia și pentru industria 
materialelor de construcții, pre
cum și în cooperarea în produc- 
y de tractoare. Această expe- 
l.ertță constituie o bază sigură 
pentru lărgirea și diversificarea 
în continuare a relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări.

Pe baza hotărîrii celor doi șefi 
de state, părțile au semnat do
cumentele pentru constituirea 
Comisiei mixte permanente gu
vernamentale româno-indiene 
de cooperare economică, tehnică 
și științifică.

Cele două părți consideră că 
crearea comisiei reprezintă o e- 
tapă importantă în evoluția re
lațiilor economice bilaterale, ex- 
primîndu-și convingerea că a- 
ceasta va contribui la intensifi
carea colaborării economice, co

operării industriale și tehnice, 
precum și a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Avînd în vedere interesul co
mun pentru asigurarea unor 
resurse de materii prime și alte 
produse necesare dezvoltării ce
lor două economii naționale, 
părțile au evidențiat posibilită
țile colaborării și cooperării pe 
termen lung în domeniul mi
nier, al cercetărilor geologice și 
extracției petrolului, inclusiv în 
livrarea de echipamente petro
liere, in domeniile siderurgiei, 
construcției de mașini, industriei 
chimice și petrochimice, indus
triei energetice, agriculturii cît 
și a cooperării pe terțe piețe.

In acest context, cele două 
părți au căzut de acord asupra 
principiilor care trebuie să stea 
la baza acordului privind coope
rarea economică, industriai! și 
tehnico-științifică pe o perioa
dă de perspectivă îndelungată 
(10—15 ani).

Convorbirile au prilejuit, tot
odată, efectuarea unui schimb 
reciproc de informații asupra 
principalelor probleme privind 
perfecționarea conducerii și pla
nificării economiilor naționale 
ale celor două țări aflate în curs 
de dezvoltare, cit și asupra prin
cipalelor direcții și obiective ale 
programelor lor de dezvoltare 
economico-socială.

La încheierea convorbirilor, 
conducătorii celor două delega
ții au semnat un document cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare economică, coope
rare industrială și tehnico-știin
țifică' între Republica Socialistă 
România și Republica India. Do
cumentul se referă la prospec
tarea și explorarea de țiței, li
vrarea de echipament și utilaje 
petroliere, inclusiv cooperarea 
pe terțe piețe ; cooperarea in 
construirea de unități de cracare 
catalitică și cocsare : livrarea 
de echipament și utilaje, 
proiectare și asistență teh
nică în exploatarea de cărbune; 
producerea de mașini unelte, 
piese turnate, echipamente elec
trice și electrotehnice : coopera
rea în ce privește specializarea 
în producția oțelurilor aliate și 
laminatelor din oțel ; livrarea 
de echipamente pentru centrale 
electrice, asistență tehnică în 
construirea și întreținerea cen
tralelor electrice, proiectare și 
cercetare, instruirea specialiști
lor și personalului tehnic : co
operarea în fabricarea de aceti- 
lenă din gaz natural și coopera
rea in tehnologia unor plante 
tehnice și în zootehnie.

Cele două delegații au sem
nat, de asemenea, un acord în
tre organismele de planificare 
din cele două țări, de cooperare 
și înființare a unui grup de ex- 
perți pentru studii, schimb de 
experiență în metodologia pla
nificării și informații pentru i- 
dentificarea de posibilități de 
cooperare in domeniile econo
mic, științific și tehnic.

în documentele semnate se 
face mențiunea expresă ca ac
țiunile de cooperare în domenii
le convenite să fie studiate în 
detaliu, astfel incit aranjamen
tele concrete să fie realizate în 
cel mai scurt timp posibil. De 
asemenea, în documentele con
cretizate se stipulează promova
rea de noi forme de cooperare 
pe termen lung prin înființarea 
de societăți mixte, în avantajul 
reciproc. în domeniile produc
ției și distribuției, precum și co
operarea în promovarea de ast
fel de aranjamente pe terțe 
piețe. Totodată, sint prevăzute 
extinderea și diversificarea co
merțului intre cele două țări, 
în așa fel ca volumul schimbu
rilor comerciale dintre ele să a- 
jungă Ia cel puțin 1 miliard 
rupii pînă în 198«.

Vizita in India a vicepreședin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Manea Mănescu, 
și convorbirile avute cu acest 
prilej, care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
înțelegere reciprocă, constituie 
încă o expresie a dezvoltării 
relațiilor prietenești și de cola
borare dintre Republica Socia
listă România și Republica 
India.

Miercuri dimineața a plecat 
la Viena tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Aus
tria.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R. și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

★
Pe aeroportul Schwechat, erau 

de față Franz Hager, membru 
al Biroului Politic al P.C. 
din Austria, activiști ai P.C.A., 
precum și Gheorghe Florescp, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Viena, și membri 
ai ambasadei.

Miercuri la amiază, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Părții române în Co
misia economică mixtă româno- 
americană, a avut o intilnire de 
lucru cu delegația firmei „Ge
neral Electric“, condusă de Do- 
nald Macinnes și Paul Laptev, 
directori pentru Europa de Est 
ai acestei firme care face o vi
zită in țara noastră.

în cadrul convorbirilor s-a 
analizat stadiul actual al rela
țiilor de cooperare dintre în
treprinderile românești de spe
cialitate și firma ..General Elec
tric“ și s-au evidențiat o serie 
de posibilități pentru extinderea 
colaborării în producția indus
trială.

La convorbiri, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială. au participat Constantin 
Băbălău, ministrul energiei elec
trice, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, cadre din conducerea 
Ministerului Comerțului Exte
rior. Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii și Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară.

A fost de față Robert Martens, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Statelor Unite la Bucu
rești.

CEL MAI BUN TEREN APLICATIV
în ultima vreme, prin rivna 

unită a pionierilor și uteciștilor, 
curțile școlilor, ale liceelor, 
s-au împodobit, văzind cu och'i. 
cu diferite amenajări aplicati
ve și terenuri sportive.

înscriindu-se în această rod
nică și amplă activitate, con
cursul „Cel mai bun teren apli
cativ''. inițiat și lansat de revis
ta „Educația pionierească". în 
colaborare cu comisia sport- 
turism a C.N.O.P.. și-a propus 
stimularea, cu precădere, a dez
voltării terenurilor aplicative, 
dedicate îndeplinirii în condiții 
cit mai bune a programelor A<» 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

Cea mai îmbucurătoare con
cluzie prilejuită de desfășurarea 
întrecerii o constituie, fără în
doială, puternicul ecou stîrnit 
de această „chemare“ în rindul 
pionierilor și uteciștilor — *- 
lustrat, prin ce altceva mai con-' 
cludent, decit prin bilanțul rea
lizărilor. Astfel, numai la faza 
republicană a concursului, au 
sosit, în urma selecționării rea
lizate pe plan județean, de că
tre U.T.C., C.J.O.P., Inspectora
tul școlar și C.J.E.F.S., 103 do
cumentații ale unor terenuri a- 
plicative — ceea ce reprezintă 
o foarte mică parte din totalul 
de terenuri construite în vede
rea acestui concurs. E grăitor 
de arătat, de asemenea, că ma
joritatea premiilor — 8 din 12 — 
au fost cîștigate de școli din 
mediul sătesc : din județele 
Dolj, Constanța, Alba, Teleor
man, Olt, Mureș etc. în al doi
lea rînd, s-a remarcat o deose
bită preocupare pentru realiza
rea unor piste aplicative com
plexe (34 de obstacole la Cotu- 
Văii, Constanța!) trainic con

în vizita pe care o întreprind 
în țara noastră, membrii delega
ției Frontului' Național pentru 
Eliberarea Angolei, au fost oas
peții municipiului și județului 
Brașov. Delegația a avut intil
niri cu tovarășul Constantin 
Drăgan. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., precum și 
cu reprezentanți ai Consiliului 
Popular al Orașului Codlea.

.Delegația a vizitat, de aseme
nea, întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, Cooperativa 
agricolă de producție Codlea. 
I.A.S. Prejmer, precum și sta
țiunea turistică Poiana Brașov.

Delegația economică a Repu
blicii Burundi, condusă de Ba- 
rakamfitye Demian. ministrul 
economiei, comerțului exterior 
și interior, care a participat la 
lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-burundeze de cooperare 
economică și tehnică, a părăsit, 
miercuri dimineață. Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, președintele 
părții române în comisia mixtă, 
Nicolae Ghenea, adjunct al mi-- 
nistrului afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Havana, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Dionisie Balint, 
secretar al C.C. al U.T.C., ca
re, la invitația Uniunii Tine
rilor Comuniști din Cuba, 
va face o vizită în această 
țară.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni. delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

struite, amplasate judicios. în 
al treilea rînd — și nu în mai 
mică măsură — bucură și satis
face ingeniozitatea amenajări
lor și construcțiilor, calitate 
care, se știe, constituie garanția 
cea mai sigură a funcționali
tății lor. a „șanselor" de solici
tare a lor. cu atît mai mult 
cînd e vorba de copii și tineri.

Iată. in sprijinul spuselor 
noastre, citeva imagini.

Mai întîi, două din cele 13 
„obstacole" construite „cu se
riozitate“ (foto 1 și 2) la Școala 
generală nr. 11 Pitești, unde 
s-au mai amenajat : un teren 
de handbal, unul de tenis, pa
tru mese de ping-pong, o pistă 
de alergări, s-au plantat ți 100 
pomi ornamentali — un gră
unte în plus de frumusețe nu 
strică — și s-a amenajat un 
gard viu de 500 arbuști — 
toate acestea necesitînd peste 
1 000 ore muncă patriotică, prin 
participarea pionierilor și a ute
ciștilor — cum consemnează, în 
raportul lor. către juriu, profe
sorii Nicolae Costea și Mihai 
Georgescu. Adică treabă, nu 
glumă ! Iată, mai departe, un

PENTRU 
TINERET

• In cursul anului trecut 
formații ale Teatrului de 
Operetă au prezentat pe sce
na Centrului Special de per
fecționare profesională a ca
drelor de la Crevedia 12 spec
tacole, cu un repertoriu bo
gat fi la un nivel artistic cu 
nimic mai prejos de cele de 
la sediu. „Am considerat ca 
o obligație morală a noastră 
de a aduce la cunoștință a- 
ceastă atitudine demnă de 
toată prețuirea, pe care colec
tivul artistic o manifestă cu 
un înalt simț al datoriei ori 
de ette ori a avut prilejul să 
prezinte spectacole artistice 
în fața lucrătorilor de pe 
ogoare“. Am citat din scri
soarea adresată de condu
cerea Centrului, Comitetului 
pentru cultură și educație so
cialiști, adăugind și felicitări
le noastre, colectivul teatru
lui continuă să-și onoreze 
contractul cu Uzina „Vul
can“, privind spectacolele 
solicitate de muncitori, la 
„Tricodava“ și alte întreprin
deri, în școlile din sectorul 
VI, etc.

Studii eficiente
La „Emailul Roșu“ din Me

diaș. prin inițiativa ca fiecare 
inginer să realizeze în afara 
obligațiilor de serviciu un stu

obstacol al pistei Școlii gene
rale Cotu-Văii, județul Constan
ța (foto 3), după care urmează 
o punte nărăvașă pentru iubi
torii bicicletei, la Goești, jude
țul Dolj (foto 4). Ceea ce ve
deți în fotografia 5 (Școala ge
nerală nr. 2 Tuglui, Dolj), e un 
ingenios teleferic, foarte dis
tractiv, cu care se iau primele 
lecții de zbor. Aici (foto 6) o nu 
mai puțin ingenioasă instalație 
prilejuiește plonjeurile vitejești 
din imagine.

Copiii, tinerii, pionierii și u- 
xteciștii, înțeleg din ce în ce mai 
mult că cele mai trainice 
bucurii provocate de practica
rea sportului, mișcării, exerci- 
țiilor aplicative în aer liber, 
sint acelea pe care și le prile
juiesc ei înșiși.

...Bucurii care trec cu mult 
dincolo de circumstanțele unui 
concurs... Ceea ce ne Îndeamnă 
să afirmăm că am consemnat 
actul final al unei foarte valo
roase acțiuni de masă, al unui 
concurs tineresc care ar trebui 
mereu, mereu repetat !

ILIE TRAIAN 

diu aplicabil, doar șase măsuri 
aplicate din cele propuse, au 
determinat, in 10 luni, economii 
în valoare de 1 275 000 lei, ceea 
ce echivalează cu economiile 
prevăzute pentru un an întreg. 
Măsurile ulterioare vizează îm
bunătățirea obiectelor de uz cas
nic, realizarea unor emailuri cu 
calități superioare. creșterea 
productivității muncii etc.

A. VELEA

Colecția de semințe și plante 
a Grădinii botanice din Bucu
rești s-a îmbogățit de curind cu 
noi specii, primite de la 40 in
stituții similare din lume. Pri
mele probe de semințe de plan
te ale anului 1974 au sosit din 
Essen, iar din Brazilia o colec
ție de semințe de palmieri. Du
pă cum ne-a relatat tovarășul 
Vasile Diaconescu, biolog bota
nist al Grădinii botanice din 
București ne vom plimba prin-

Casa de cultură la dispoziția 
mecanizatorilor

Acțiune a Comitetului județean Teleorman al U.T.C. și a 
Consiliului culturii și educației socialiste, „Casa de cultură la 
dispoziția mecanizatorilor“ se bucură de mult interes din partea 
celor aproape 5 000 de mecanizatori din Cimpia Burnazului. Sîm- 
bătă, Casa de cultură din Alexandria a avut ca oaspeți pe me
canizatorii de la S.M.A. Nanov. 150 de mecanizatori împreună 
cu familiile lor. Au discutat despre profesia lor, despre noută
țile în meserie, despre căile sporirii rodniciei pămintului și au 
participat la un bogat program cultural artistic și sportiv. Au 
vizionat filmul documentar „Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa“ și filmul artistic „Parașutiștii“, s-au între
cut la tenis de masă și șah. ciștigători fiind Iulian Vasile și, 
respectiv, Voicu Scumpieru ; iar concursul „Cel ma talentat so
list de muzică populară“ a avut ca principali protagoniști pe 
mecanizatorii Nicolae Stănilă. Tudor Puricei, Florea Barbu și 
Constantin Statie. Seara, după vizionarea spectacolului artistic 
susținut de formațiile Întreprinderilor industriale din Alexan
dria, a avut loc balul mecanizatorilor. A doua zi, mecanizatorii 
au pornit, cu autocarele, in excursia de documentare' la Uzinele 
de mașini agricole din București și Brașov. (G. F.)

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE FOTBAL
• ROMANIA IN GRUPA 

A IV-A
’ Miercuri, la Paris, a avut loc 
tragerea la sorți pentru stabili
rea celor 8 grupe preliminarii 
ale celui de-al 3-lea campio
nat european de fotbal (Cupa 
Henri Delaunay). Selecționata 
României a foșt repartizată să 
joace in grupa a 4-a alături de 
echipele Spaniei, Scoției și Da
nemarcei. Iată componența gru
pelor : grupa 1 : Anglia. Ce
hoslovacia. Portugalia. Cipru ; 
grupa a 2-a : Ungaria, Aus
tria. Țara Galilor, Luxemburg ; 
grupa a 3-a : Iugoslavia, Sue

baschet: Două victorii splendide
O sală plină pînă la refuz, 

3 000 de spectatori entuziaști — 
între care, o notă bună, mulți 
elevi și studenți.

S-au jucat două meciuri pentru 
„Cupa cupelor“ — prestigioasă 
competiție europeană inter-clu- 
buri. în primul, fetele de la 
I.E.F.S. au confirmat pronosticu
rile intrecind cu mare dezinvol
tură pe Hapoel Tel-Aviv, după 
ce câștigaseră și partida din de
plasare (83—64). Scorul de ieri, 
94—46, ne scutește de comenta
rii.

în partida vedetă, Steaua a 
întîlnit o cunoscută și valoroasă 
reprezentantă a baschetului 
cehoslovac. Sparlak Zbrojovka 
Brno, in fața căreia pierduse 
meciul tur la 11 puncte diferen
ță (85—96). Pentru a recupera 
handicapul, sportivii antrenați 
de prof. Vasile Popescu au 
luptat cu o admirabilă dăruire 
din primul pînă în ultimul mi
nut de joc. Meciul a fost ex
trem de dîrz, de mare luptă, 

tre palmieri peste cîțiva... ani. 
Deocamdată ei sint crescuți și 
studiați în serele grădinii.

GABRIELA MIRCESCU

„MEDA" nou tip de 
mobilă

La Covasna, odată cu anul 
nou, s-a născut și un nou pro
dus, asimilat recent de colecti
vul Fabricii de mobilă — su
frageria „Meda“. Ea a fost pro
iectată de un colectiv de spe
cialiști condus de inginera Ște- 
fania Telea și încredințată spre 
execuție unei echipe de munci
tori îndrumată de maistrul Bodi 
Francisc. Primele garnituri se 
vor expedia peste citeva zile, 
urmînd ca noul tip de mobilă 
să fie prezentat și unor firme 
străine.

A. VELEA

dia. Irlanda de Nord. Norvegia ; 
grupa a 4-a : ROMÂNIA, Spa
nia. Scoția, Danemarca ; gru
pa a 5-a : Italia, Olanda, Po
lonia. Finlanda ; grupa a fi-a : 
U.R.S.S.. - Turcia, Elveția. Irlan
da ; grupa a 7-a : Belgia, R.D. 
Germană. Franța, Islanda ; 
grupa a 8-a : R.F. Germania, 
Bulgaria. Grecia. Malta. întil- 
Hirile preliminare se vor juca 
tur-retur intre 1 august 1974 și 
31 ianuarie 1975.

Paralel se va desfășura și 
campionatul european de fotbal 
rezervat echipelor de tineret. 
La această competiție participă 
24 de echipe. Echipa României 
a fost desemnată să joace in 
grupa a 4-a împreună cu for
mațiile Scoției și Danemarcei.

De asemenea, au fost stabili
te prin tragere la sorți, jocurile 
din cadrul sferturilor de finală 
ale cupelor europene (întilniri- 
le se vor juca tur-retur la 6 
și respectiv 20 martie).

constituind insă și prin nu
meroasele reușite tehnice ale 
jucătorilor din ambele tabere 
o bună pledoarie pentru 
baschet. După ce conduceau 
la pauză cu 10 puncte, steliștii au 
forțat detașarea încă din primele 
minute ale reprizei secunde. 
Dar deși au condus cu 15 sau 
chiar 17 puncte (min. 34) jucă
torii bucureșieni au dat, totuși, 
emoții spectatorilor pînă în ul
timul minut cînd, în urma unor 
greșeli, oaspeții se apropiaseră 
la un singur coș și se aflau în 
atac. Numai dîrzenia extraordi
nară cu care s-a luptat în acele 
ultime secunde ale meciului a 
făcut ca echipa militară să ciș- 
tige cu diferența minimă nece
sară pentru a i se atribui cele 
două puncte în dubla confrun
tare cu prestigioasa sa adver
sară. Excelent — asigurînd dis
ciplină și cursivitate jocului — 
arbitrajul prestat de A. Popovici 
(Bulgaria) și D. Davidjan 
(U.R.S.S.).

„MAGAZIN ISTORIC"
nr. 1/1974 
din cuprins :

• „...cel dinții dintre principii 
lumii" : Ștefan cel Mare • File 
din zbuciumata cronică a luptei 
pentru unirea Moldovei cu Mun
tenia • Istoria românească la 
universitățile din New York și 
Illinois • Moscova, Kremlin, 14 
iulie 1918 : nouăzeci de minute 
in cabinetul lui Lenin • Mu
safiri nedoriți : octombrie 1940, 
trupele hitleriste pătrund in 
România • Un Bonaparte al Ar
gentinei : José San Martin • 
Studenți și profesori timișoreni 
împotriva fascismului • Cru
ciadă în Europa : memoriile de 
război ale lui Dwight Eisenho- 
wer • Eudoxiu Hurmuzaki — 
un pionier al istoriografiei ro
mânești • Dramaticul proces al 
filozofului atenian Socrate • 
David Livingstone .prin Africa 
necunoscută.

A apărut revista
„LUMEA"

Astăzi a apărut revista „Lu
mea“ nr. 4. Problematica secu
rității europene este reflectată 
intr-un comentariu pe marginea 
recentei cuvîntărl a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fața parti- 
cipanților la Seminarul interna
țional „Studenții și securitatea 
europeană" și intr-o corespon
dență transmisă de la Geneva, 
cu prilejul redeschiderii lucră
rilor conferinței general-euro- 
pene.

Noul turneu al secretarului 
de stat Henry Kissinger în 
Orientul Apropiat și proclama
rea unirii Libiei cu Tunisia fac 
obiectul unor articole și docu
mentare. Apărut sub titlul 
„Puncte de reper în dezvoltarea 
relațiilor de colaborare ale 
României", un grupaj de cores
pondențe și articole transmise 
din străinătate, tratează despre 
evoluția relațiilor întreținute de 
țara noastră cu India, Egipt și 
Peru.

Diplomația japoneză in căuta
rea materiilor prime, criza pe
trolului și substratul ei monetar 
sint două din temele, de Studiu 
consacrate de revistă penuriei 
occidentale de energie.

Pregătiți umbrelele

în jumătatea de est a ță
rii vremea se va menține 
friguroasă, geroasă noaptea 
și dimineața, cu cerul varia
bil, mai mult senin, iar nin
sorile vor fi slabe și izolate, 
în celelalte regiuni vremea 
se încălzește ușor cu cerul 
mai mult noros, vor cădea 
precipitații temporare, la 
început sub formă de nin
soare, apoi, in vestul țării, 
sub formă de lapoviță și chiar 
ploaie. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit, cu intensifi
cări în zona de munte și ves
tul țării. Minimele vor fi cu
prinse între —20 și —12 gra
de în jumătatea de est. mai 
coborîte în estul Transilva
niei și nordul Moldovei, iar 
in celelalte regiuni intre —12 
și —2 grade. Maximele osci
lează intre —10 și zero gra
de, exceptînd Banatul și Cri- 
șana, unde vor urca pînă la 
+ 3, +4 grade. Local se va 
produce ceață și chiciură.

în continuare, pătrunderea 
unui transport de aer mai 
cald în Europa Centrală va 
determina încălzirea ușoară 
a vremii, mai întii în Banat, 
Crișana, Transilvania și Mol
dova, unde cerul va prezen
ta innourări mai accentuate, 
euprinzind și celelalte zone. 
Ne așteptăm, in următoarele 
zile la temperaturi maxime, 
la nivelul țării, in jur de 
+ 4 și +5 grade.

Redactorul rubricii :
VASILE RĂVESCU
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CENTRALA 
INDUSTRIEI 

TRICOTAJELOR
ANGAJEAZĂ IN CONDI

ȚIILE LEGII NR. 12/1971, 
pentru activitatea de ex
port - economiști și absol
venți de școli medii cu cu
noștințe de limbi străine, en
gleză, germană, franceză, 
rusă și contabili.

Informații 'la telefon 
31 57 70/106; 31 18 07 și la 
sediul Centralei din str. Ale
xandru Moghioroș nr. 25, 
sector 6, masinsr 68, 73, 105, 
118 - stația TRICODAVA.

■

cursuri solicitanți fe- 
bărbați în vîrsță de 
ani avînd stagiul mi
litar satisfăcut.
timpul școlarizării

■

Pe 
cursanții beneficiază de in
demnizație.

Solicitanții se pot adresa 
la Biroul Invățămînt din str. 
dr. Grozovici nr. 4, secto
rul 2 - tramvaiele : 4, 24, 

■26, 27 - Telefon: 121930 
interior 187 sau 122414.

B 
B

■

■

B

l.C.S. VICTORIA
str. Academiei nr. 2, sector 4 

ANGAJEAZĂ DE URGEN
ȚĂ absolvenți ai școlii gene
rale de 7-8 ani, sau ai liceu
lui, cu o vechime de cel pu
țin 5 ani în comerț, pentru 
funcția de șef raion IV.

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI UZINE DIN 

INDUSTRIA ELECTRONICĂ Șl 
ELECTROTEHNICĂ ELECTROUZINPROIECT

Bd. Kalinin nr. 18 sectorul 1 București

ANUNȚ
Angajează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu 

conform legii nr. 12/1971, următoarele categorii de 
personal :

- ingineri proiectanți în specialitățile :
- tehnologia construcțiilor de mașini
- mașini și aparate electrice
- electrotehnică
- instalații
- mecanică
- utilaje
- chimie industrială

- Traducători limba rusă
- Dactilografe limba rusă
- Muncitori matrițeri categ. IV-V1 pentru machete de 

uzine, instalații.

Relații suplimentare la sediul institutului, Biroul personal 
sau telefon 33 39 29 sau 33 00 90, int. 245, 247.

TiRGUL DE IARNĂ
în aceste zile, în întreaga țară se desfășoară o largă acțiune 

comercială : Tirgul de iarnă.
Fină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu

cere de pînă la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și incălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleurl cu 
pantaloni, rochii și tuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din (esături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contexturi groasă pentru adulți, ciorapi și 
șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotate din p.n.a., stofe 
groase, precum și cizme și ghete din înlocuitori de piele, 
mănuși căptușite cu tricot și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundență cu mărfuri de sezon, cunosc in aeeste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună calitate, realizând totodată im
portante economii.

Avînd în vedere faptul că Tirgul de iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 I—24 II, s-au luat măsuri ca 
magazinele cooperalivelor de consum să fie permanent apro
vizionate eu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la prețuri reduse.

LA MAGAZINELE
COOPERAȚIEI DE CONSUM

B
B
B
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de peste notare
Ilustrare a relațiilor

Imagine din Viena, capitala Austriei.Produse românești apreciate
ORIENTUL APROPIAT

prietenești 
romàno-arabe

Ziarul iordanian „Al Doustour“ a publicat un articol consa
crat relațiilor economice, în continuă dezvoltare, între Româ
nia și țările arabe. Articolul evidențiază creșterea conside
rabilă a exporturilor de mărfuri românești, de importanță 
deosebită pentru economia țărilor arabe, cum ar fi : ciment, 
cherestea, instalații petroliere, vehicule auto, echipamente 
speciale, produse alimentare etc. „Al Doustour“ relatează 
că, în 1974, exporturile românești în țările arabe vor spori 
în continuare, contribuind la acoperirea unor necesități ale. 
acestora. Se relevă, de asemenea, sprijinul tehnico-științific 
acordat de România unor țări arabe, unde numeroși specia
liști români lucrează la construirea și darea în funcțiune a 
unor obiective industriale și agricole. Ziarul iordanian con
sideră dezvoltarea comerțului și a cooperării economice româ- 
no-arabe drept o ilustrare a relațiilor prietenești existente 
între România și țările arabe.

in țările arabe TINERETUL LUMII

Generația tinără-puternică 
forță a progresului 

in lumea contemporană
Reluăm publicarea noii anchete a „Scînteîi tineretului". Redacția noastră a adre

sat unor conducători ai organizațiilor de tineret din diferite țări următoarele întrebări :
J. Care este, după părerea dumneavoastră, rolul generației tinere in lumea contem

porana, contribuția sa la lupta forțelor progresiste ?
2. Care sînt preocupările actuale cele mai importante ale organizației dumneavoastră ? 

.. . 1 C“m Wr,?.ci«H contribuția pe care U.T.C., tineretul României socialiste, o aduc la în-
a“ colaborări? j?1 păci? 7*' 8e^e^e',,, ,n lup,° P°Poe,relor pentru o lume mai dreaptă, o lume

» ANCHETA NOASTRĂ > ANCHETA NOASTRĂ » ANCHETA NOASTRĂ •

Energia tinereții trebuie
consacrată cauzelor juste

!

Produsele industriei chi
mice românești sînt tot mai 
solicitate pe piețele țărilor 
arabe din Orientul Apropiat, 
în decurs de trei ani, vo
lumul importurilor acestor 
mărfuri românești s-a du
blat în Liban, Kuweit și 
Iordania.

în prezent, România ex
portă în aceste țări îngrășă
minte chimice, lacuri și vop
sele, diluanți, anvelope, fi
bre și fire sintetice, rășini 
sintetice etc. Anul trecut, au 
fost desfăcute, pentru prima 
oară, pe piețele respective 
unele tipuri de fibre și fire 
sintetice, lacuri și vopsele de

în 
solieită- 

Liban 
de

producție românească, 
acest an, conform 
rilor, se exportă în 
și însemnate cantități 
cauciuc sintetic.

Calitatea produselor 
dustriei chimice din 
noastră este foarte 
tă în țările arabe, din Orien
tul Apropiat, o dovadă în 
această direcție constituind-o 
faptul că, încă de la înce
putul lunii ianuarie, planul 
de contracte pe 1974 al socie
tăților românești de comerț 
exterior specializate in do
meniul respectiv, cu parte
nerii din zonă, era realizat 
în proporție de peste 50 la 
sută.

in- 
țara 

aprecia-

SEMNE ÎNCURAJATOARE PRIVIND 
DEZANGAJAREA MILITARĂ LA SUEZ

Căutările politice
de la Ankara

într-o 
sei după 
tiirk i-a acordat, din nou, marți 
seară, mandatul de premier, 
președintele Partidului Republi
can al Poporului, Bulent Ecevit, 
a subliniat că „cele trei luni de 
criză guvernamentală nu au 
constituit doar o pierdere din 
punct de vedere politic, ci au 
permis totodată constatarea 
chestiunilor care trebuie solu
ționate cu prioritate“.

După cum s-a mai anunțat, 
guvernul pe care îl va forma 
liderul P.R.P. va fi format din 
membri ai propriului său par
tid și ai Partidului Salvării Na
ționale, cu care P.R.P. a înche
iat o alianță guvernamentală, 
în baza acordului, intervenit la 
14 ianuarie, intre cele două for
mațiuni politice, Partidului Sal
vării Naționale îi vor reveni 
șapte din cele 18 portofolii ale 
cabinetului, între care cele ale 
comerțului exterior, justiției, a- 
facerilor interne și industriei.

declarație făcută pre
ce președintele Korü-

„DISCUȚII
FRUCTUOASE..."

Aprecieri 
după recentele 

convorbiri 
româno-indiene
Sub titlul „Discuții fruc- 

tuase de cooperare“ — ziarul 
indian „Național Herald“ pu
blică un editorial consacrat 
cooperării economice româ- 
no-indiene, în care scrie : 
Nu de mult, președintele In
diei, V. V. Giri, și președin
tele României, Nicolae 
Ceaușescu, au subliniat în- 
tr-un comunicat comun nece
sitatea unei largi cooperări 
internaționale în vederea 
eliminării barierelor din re
lațiile economice interstata
le, care au afectat negativ 
eforturile de creștere econo
mică ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Comunicatul no
ta, de asemenea, dorința 
ambelor țări de a lărgi și de 
a diversifica colaborarea e- 
conomică dintre ele.

Apreciind drept fructuoase 
recentele convorbiri econo
mice româno-indiene de la 
Delhi, ziarul scrie : „în ceea 
ce privește India, rezultatele 
acestor tratative sînt confor
me cu politica sa tradiționa
lă de cooperare economică 
cu toate țările, pe baza ega
lității și avantajului re
ciproc“.

• NOUL ministru tunisian 
de externe, Habib Chatti, a de
clarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că „hotărîrea de prin
cipiu asupra creării uniunii din
tre Libia și Tunisia este irevo
cabilă“, dar a menționat că refe
rendumul privind aprobarea a- 
cesteia va avea loc la o dată 
ce va fi stabilită in conformi
tate cu dispozițiile constituțio
nale din cele două țări — trans
mit agențiile United Press In
ternational, Associated Press și 
France Presse. „Președintele 
Geddafi — a spus el — înțe
lege că, potrivit constituției 
noastre, un referendum popular 
nu poate avea loc decît peste 
cîteva luni, deoarece este nece
sară înscrierea principiului re
ferendumului în legea supre
mă“. Totodată, Chatti a arătat 
că, intre cele două părți vor a- 
vea loc, în următoarele zile și

Henry Kissinger, secretarul 
de stat al S.U.A., și-a încheiat, 
miercuri, vizita întreprinsă la 
Tel Aviv. El a conferit — cu 
primul ministru Golda Meir, cu 
vicepremierul Ygal Allon, cu 
ministrul de externe, Abba 
Eban, precum și cu minis
trul apărării, generalul Mos- 
he Dayan. în cadrul aces
tor convorbiri, secretarul de 
stat american a prezentat părții 
israeliene hărțile precum 
contrapropunerile avansate 
Egipt cu privire la detaliile 
dezangajării trupelor egiptene 
și israeliene la Canalul Suez.

în cadrul unei conferințe de 
presă la Tel Aviv, Kissinger a 
declarat, că discuțiile avute cu 
oficialitățile israeliene au fost

Noi măsuri represive
în Coreea de Sud

In Coreea de Sud a fost proclamată starea de urgență. Pak 
Cijan Hi, conducătorul regimului de la Seul, încearcă să facă 
față unei crize politice care se amplifică.

Noile măsuri represive luate în Coreea de Sud au ca obiec
tiv contracararea valului crescînd de proteste antiguverna
mentale. Se prevede, in conformitate cu „constituția“ din 1972 
și legea marțială din 1971, arestarea imediată, fără mandat, 
și condamnarea pînă la 15 ani închisoare a oricărei persoane 
ce se opune regimului. In consecință, au fost create „curți 
marțiale de urgență“ subordonate Ministerului de război, iar 
Agenția centrală de investigații sud-coreeană (K.C.I.A.) a 
primit misiunea să urmărească aplicarea noilor măsuri. O 
știre transmisă ieri de agențiile de presă relevă că după re
centa adoptare, în Coreea de Sud, a măsurilor de urgență 
în scopul reprimării oricărei critici la adresa actualei „con
stituții“, pe teritoriul sud-coreean au fost efectuate numeroa
se arestări in rindul liderilor opoziției. Alți militanți ai opo
ziției au devenit obiectul unei supravegheri polițienești fă
țișe.

Deci, Ia Seul climatul politic s-a inăsprit din nou. Actuala 
„stare de urgență“ se adaugă măsurilor represive luate în 
1972 după instaurarea legii marțiale. „Scurta pauză care a 
existat — nota corespondentul ziarului francez LE MONDE 
— n-a avut nici un efect asupra crizei regimului care 
zguduie Coreea de Sud“.

După cum se știe, largi forțe politice revendică democra
tizarea vieții publice, abrogarea stării de urgență, garanta
rea libertăților individuale, scoaterea economiei țării de sub 
controlul monopolurilor străine, reforma învățămîntului, 
crearea condițiilor în vederea reunificării independente și 
pașnice a țării. Grevele și demonstrațiile studențești de la 
sfirșitul anului 1973 au fost considerate drept cele mai im
portante mișcări antiguvernamentale din Coreea de Sud din 
perioada actualului regim. „Această mișcare — nota ziarul 
francez LE FIGARO — care a căpătat de la începutul lui 
octombrie o nouă amploare, a făcut să apară mai clar difi
cultățile și tensiunea politică de sub poleiala de -ordine» pe 
care o menține cu duritate dictatura lui Pak Cijan Hi“, Iar 
revista vest-germană DER SPIEGEL adăuga ; „Regimul lui 
Pac Cijan Hi a ajuns vizibil la strîmtoare, sub presiunea pu
ternicilor acțiuni studențești Îndreptate împotriva sa“.

Pronunțindu-se impotriva „puterilor excepționale“ pe care 
autoritățile de la Seul și le-au atribuit prin încălcarea de
mocrației, chiar și exponenți ai bisericii sud-coreene au a- 
vertizat regimul că nesocotirea voinței poporului nu poate 
duce decit la o criză dintre cele mai grave. în acest context 
politic, „Consiliul național pentru salvarea democrației“ a 
publicității o declarație prin care dezvăluie că „regimul 
Pak Cijan Hi trece in prezent prin cea mai acută criză 
istoria sa, atît pe plan intern cit și extern. Acesta este 
rezultat natural al crimelor comise împotriva patriei și

dat 
lui 

din 
un

_ ...______  „____  T_ na
țiunii“. Dificultățile încep să se agraveze chiar și în sinul 
„Partidului democrat republican", prezidat de Pak Cijan Hi. 
Recent, au avut Ioc o serie de demisii de răsunet din rîndu- 
rile acestui partid. Astfel, Ciun Ku Yun, fost președinte al 
„Partidului democrat-republican“ și înainte de demisie, con
silier al lui Pak " — — . .
neral al aceluiași 
protest impotriva 
de Sud.

Represiunile Ia „ _______,__ __________ ___
înăbuși lupta maselor populare. Forțele progresiste și demo
cratice din Coreea de Sud. sînt hotărite să-și continue — în 
pofida oricăror măsuri de intimidare luate de Pak Cijan Hi 
— lupta pentru înlăturarea regimului antidemocratic și rea
lizarea dezideratului major al întregii națiuni coreene — 
reunificarea pașnică, democratică și independentă a țării sale.

Cijan Hi și Ye Ciun Ho, fost secretar ge- 
partid, și-au explicat demisiile ca fiind un 
sugrumării libertății cetățenești în Coreea

care recurg; autoritățile de la Seul nu pot

GH. SPRINȚEROIU

Și 
de

„îndelungate, detaliate și con
structive“. Divergențele care 
existau în momentul sosirii 
mele în Israel — a spus el — 
s-au redus substanțial și sper 
că, atunci cînd mă voi reîntoar
ce la Tel Aviv, ele vor fi și 
mai mici. „Noi toți sperăm, de 
altfel, că negocierile actuale 
vor conduce la un acord ce va 
constitui un punct de cotitură 
în situația din Orientul Apro
piat. în ceea ce mă privește, 
consider că unul din cele mai 
încurajatoare semne este spiri
tul de corectitudine și dreptate 
care a caracterizat ambele părți, 
precum și maniera pozitivă în 
care ele au căutat să ajungă la 
o înțelegere asupra importantei 
probleme a separării forțelor. 
Dacă acest spirit va fi menținut 
se poate spera că Orientul 
Apropiat va cunoaște, in sfirșit, 
pacea“.

Sosit, miercuri, la Assuan, în 
cadrul celei de-a treia vizite în
treprinse în Egipt !în mai puțin 
de o săptăminâ, Henry Kissin
ger a fost primit de președin
tele. R.A.E., Anwar Sadat, cu 
care a avut două runde de con
vorbiri consacrate înfăptuirii a- 
cordului de separare 
egiptene și israeliene

Cu prilejul acestor
— relatează agențiile
— secretarul de stat american a 
prezentat părții egiptene punc
tul de vedere israelian privind 
contrapropunerile avansate de 
Egipt. în legătură cu aceasta, a- 
genția Associated Press — re- 
luind surse oficiale ale delega
ției americane — menționează 
că discuțiile au avut loc pe 
marginea unor hărți israeliene 
revizuite, înmînate personal se
cretarului de stat al S.U.A. de 
către ministrul israelian al apă
rării, Moshe Dayan, și care con
cretizează poziția Israelului 
ceea Ce privește realizarea 
cordului de dezangajare.

• Sprijin politicii 
președintelui 
Venezuele!

Tineretul Revoluționar De- 
mocrat-Creștin (C.O.P.E.I.) a 
dat publicității, la Caracas, 
un plan de acțiune în vede
rea sprijinirii politicii pro
movate de președintele Cal- 
dera față de atacurile puter
nicei Federații Venezuelene 
a Camerelor și Asociațiilor 
de Comerț și Producție 
(F.E.D.E.C.A.M.A.R.A.S.) —
informează agenția Prensa 
Latina.

în ultimele zile „F.E.D.E.
C.A.M.A.R.A.S.“ a dezlănțuit 
o amplă campanie de presă 
impotriva noului Cod al 
muncii, primit cu simpatie 
de sectoarele sindicale din 
țară. De asemenea, organiza
ția patronală și-a exprimat 
împotrivirea față de na
ționalizarea întreprinderilor 
electrice și din industria 
laptelui, anunțată de pre
ședintele Caldera in mesajul 
său de Anul Nou.

1. Cred că rolul cel mai important al tine
retului este acela de a sprijini evoluțiile pro
gresiste. Energia tinereții trebuie consacrată 
cauzelor juste. Tinerii doresc să trăiască în- 
țr-o lume în care oamenii să aibă încredere 
în ei și să fie luați în considerare, o lume a 
dreptății.

2. în Sri Lanka, 65 la sută din populația cu 
drept de vot are sub 25 de ani. Ponderea ti
neretului este, deci, deosebit de mare. Liga 
noastră se preocupă de organizarea acestei 
mase mari de tineri, de promovarea intere
selor lor. Preocuparea principală este aceea 
de a ciștiga sprijinul tineretului pentru pro
gramul guvernului. Fără îndoială, acest lucru 
se poate obține prin măsuri efective care să 
dea tinerilor certitudinea că problemele lor 
își găsesc o reală soluționare. Cea mai 
toare dintre aceste probleme este cea a 
rilor de muncă.

3. I-am cunoscut pe tinerii români și i-am 
găsit entuziaști, preocupați nu numai de pro-

arză- 
locu-

ANURA BANDARANAIKE
responsabil al Ligii tineretului a partidului 

„Sri Lanka Freedom Party'

blcmele tării lor, ci și de cele ale lumii. îmi <
amintesc că la Brașov, la o adunare studen- <
țească, am stat de vorbă cu tinerii și am , 
avut plăcuta surpriză de a constata că urmă- ’ 
resc atent evenimentele din întreaga lume, * 
că manifestă un mare interes fată de ceea <
ce se petrece chiar în țări Îndepărtate cum <
ar fi Sri Lanka. Tineretul român și-a ciști- (
gat o largă prețuire prin modul in care ac- <
ționează în mișcarea internațională de tine- <
ret, prin solidaritatea sa cu tineretul și po- <
poarele angajate pe calea progresului. (

& ri?/ important ia lupta 
generală a oamenilor muncii

I
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a trupelor 
la Suez, 
convorbiri 
de presă

Conferința
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• Conferința 
studenților indieni
în localitatea Kochin (sta

tul Kerala) se desfășoară lu
crările celei de-a XlX-a 
Conferințe naționale â Fe
derației Studenților din în
treaga Indie. Conferința își 
desfășoară activitatea sub 
lozinca participării studenți
lor la lupta pentru înfăptui
rea dezvoltării economice a 
Indiei, pentru progres și 
pace. La dezbateri asistă 
700 delegați, din toate centre
le universitare indiene, pre
cum și invitați dintr-o serie 
de țări.

europeană a O. I. M

Cuvîntul șefului delegației române
La Geneva au 

miercuri, lucrările 
doua Conferințe regionale eu
ropene a Organizației Interna
ționale a Muncii. Luînd cuvîn
tul în cadrul dezbaterilor, tova
rășul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia a spus, intre altele : U- 
niunea Generală a Sindicatelor 
din România apreciază că tema
tica raportului directorului ge
neral al Biroului Internațional 
al Muncii tratează o problemă 
de mare însemnătate, aceea a 
țelurilor politicii sociale ce se 
desfășoară pe plan european. 
Analizind principalele probleme 
de ordin economic și social și, 
legat de aceasta, relațiile profe
sionale care privesc, în primul 
rind, pe oamenii muncii din ță
rile continentului, raportul reu
șește să sesizeze în bună mă
sură aspectele esențiale ale po
liticii sociale la nivel european. 
Raportul scoate în evidență fap
tul că în Europa au avut loc în 
ultimul sfert de veac profunde 
schimbări în domeniul econo
mic și social, s-au făcut și se 
fac eforturi pentru dezvoltare, 
pentru creșterea și securitatea 
veniturilor, pentru o mai mare 
umanizare a raporturilor profe
sionale, pentru îmbunătățirea 
mediului înconjurător și altele. 
Asemenea probleme constituie, 
după cum se știe, preocupări 
față de care' întreaga mișcare 
sindicală europeană manifestă 
un interes major.

Apreciind ca principala tră-

continuat, 
celei de-a

sătură pozitivă a raportului Di
rectorului general faptul că este 
străbătut de ideea necesității 
dezvoltării cooperării la nivelul 
întregului continent și în condi
ții de deplină egalitate, repre
zentantul sindicatelor române a 
spus :

Considerăm a doua Conferin
ță regională europeană tocmai ca 
o expresie a noii orientări spre 
înțelegere, ca o afirmare a do
rinței de cooperare și credem că 
problema valorilor umane și a 
politicii sociale poate să ne o- 
fere un bun prilej de conlucrare 
constructivă, prin care să con
tribuim la eforturile generale 
pentru transformarea continen
tului nostru într-o zonă a păcii, 
securității și colaborării, în in
teresul tuturor popoarelor euro
pene. în acest 
să subliniez ca 
cursului pozitiv 
mirea în O.I.M. 
ne și să felicit 
țări care participă pentru prima 
dată la Conferința O.I.M.

Sindicatele pot juca un rol 
deosebit de important în reali
zarea dezideratelor Conferinței 
la care participăm. După păre
rea noastră, mișcarea sindicală 
din Europa, care, din păcate, 
continuă să acționeze divizat, ar 
putea să-și unească eforturile în 
înfăptuirea unei veritabile po
litici sociale, corespunzătoare in
tereselor celor ce muncesc, și 
care poate fi realizată eficient 
numai în condițiile consolidării 
păcii și securității pe continent.

context, aș dori 
un exemplu al 
din Europa pri- 
a R. D. Germa- 
delegația acestei

membru al conducerii centrale a Tineretului 
Socialist din Japonia

1. Dacă apreciez in general, pot spune că 
prin poziția sa in societate și prin energia 
pe care o posedă, tineretul trebuie să fie o 
forță de șoc a noului. Nu am vizitat toate 
țările dar exemplul Japoniei arată că tine
retul acționează pentru schimbări sociale. 
Tinerii joacă un rol important în lupta ge
nerală a oamenilor muncii. Nu mă refer doar 
la organizațiile de tineret, ci și la secțiile de 
tineret ale sindicatelor. Tendințele progre
siste s-au dezvoltat foarte mult în rindurile 
tineretului. Firește, există și tineri căzuți în 
plasa diversiunilor marelui capital. Sarcina 
noastră este aceea de a orienta tinăra gene
rație în direcția cea mai bună.

2. Preocupările 
Japonia 
viață și 
tinerilor 
condiții

în ultimul an accidentele de muncă au costat 
viața a 5 500 tineri. Intensificarea peste mă
sură a muncii pune in pericol sănătatea ti
nerilor, chiar viața lor. Lupta pentru apăra
rea intereselor tinerilor muncitori se împle
tește cu efortul pentru ridicarea conștiinței 
lor de clasă, cu acțiunile menite să ducă la 
apărarea democrației și păcii. Educăm și or
ganizăm pături importante ale tinerelului 
spre a participa activ la confruntarea cu ma
rile monopoluri, reacțiunea și imperialismul.

3. Legăturile dintre Tineretul Socialist din 
Japonia și Uniunea Tineretului Comunist din 
România se dezvoltă. Recent o delegație a 
organizației noastre a vizitat România la in
vitația C.C. al U.T.C., avind posibilitatea să 
constate cu bucurie succesele de seamă ale 
construcției socialiste din țara dumneavoas
tră, creșterea vertiginoasă a forței economice 
a României. Apreciem mult poziția Partidu
lui Comunist Român, contribuția României 
la întărirea păcii în lume, la cauza socialis
mului. Prezența activă a tineretului român 
și a U.T.C. în mișcarea internațională de ti
neret este bine cunoscută și o prețuim în 
mod deosebit. Modul cald, prietenesc, în 
care tovarășii noștri au fost primiți în Româ
nia reflectă bunele relații dintre organiza
țiile noastre, relații pe care le vom dezvolta 
in continuare.

săptămini, negocieri pentru cre
area în comun a instituțiilor 
noului stat.
• REUNIȚI, miercuri, la Lon

dra în cadrul unei conferințe 
extraordinare, convocată luna 
trecută pentru lansarea campa
niei împotriva săptămînii de

sub limitele stabilite în cadrul 
fazei a treia a programului gu
vernamental antiinflaționist, a 
fost deja respins de premierul 
Heath.

• SUB titlul „Anul Europei“ 
ziarul „Borba“ inserează un edi-

ba de probleme ale securității 
militare, fie ale colaborării eco
nomice, politice sau culturale.

Dilemele vechi, afirmă ziarul, 
în legătură cu calea de urmat 
— de menținere a echilibrului 
(de bloc) sau de democratizare 
a relațiilor — apar și la incepu-

argumentele în favoarea rezol
vării in afara blocurilor a secu
rității și colaborării europene 
Actualele împrejurări militare 
și politice impun pur și simplu 
continuarea luptei împotriva în
gustării conferinței și a încercă
rilor de a se impune limita de 
bloc.

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

lucru de trei zile, liderii a peste 
100 de uniuni sindicale britanice 
au aprobat cu o mare majori
tate de voturi planul de regle
mentare a crizei prezentat gu
vernului de centrala sindicală 
— T.U.C. Acest plan, care re
clamă un tratament special 
pentru mineri în schimbul unor 
garanții privind situarea reven
dicărilor ce urmează a fi pre
zentate de alte uniuni sindicale

torial în care scrie, printre alte
le : .Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa nu ar 
trebui să fie pusă pe linia blocu
rilor și preocupărilor de echili
bru ale blocurilor. Astfel, este 
necesar să se facă totul pentru 
ca această conferință să consoli
deze cauza tratativelor în spiri
tul egalității în drepturi între 
țări suverane pe temeiuri în a- 
fara blocurilor, fie că este vor-

t.ul fazei a doua a conferinței de 
la Geneva a celor 35 de țări eu
ropene, la care urmează să se 
formuleze documentele pentru 
faza a 3-a, hotăritoare, de la 
jumătatea anului. Concluziile pe 
bază de compromis de la Hel
sinki au lăsat deschisă această 
dilemă. Trebuie subliniat însă, 
relevă ziarul, că tocmai eveni
mentele petrecute de ■ curînd pe 
scena internațională au întărit

e MIERCURI, au fbst publi
cate, la Sofia, rezultatele oficia
le ale alegerilor in Consiliile 
populare din Bulgaria. Un co
municat al Consiliului de Stat 
precizează că pentru cei 52 429 
de deputați au votat peste 99,57 
la sută din 6 257 145 alegători 
care s-au prezentat în fața 
urnelor.

Dintre noii aleși 51,32 Ia sută 
sînt membri ai P.C. Bulgar. 18,87 
Ia sută — membri ai Uniunii 
Populare Agrare, 36,38 la sută 
femei.

zilele noastre, esențial mi se pare

PATRICK OJONG
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din 
de 
ale 
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Tineretului Socialist 
sînt determinate de condițiile 
de luptă ale tinerilor, in special 
muncitori. Mulți tineri- trăiesc

proaste. Statisticile arată că numai

secretar al Comitetului Central al Ligii 
Tineretului Congresului Național al Poporului 

din Sierra Leone

putem îi indiferenți ia ceea ce
în lume...se petrece

1. în zilele noastre, esențial mi se pare 
faptul că forțele tineretului trebuie angaja
te in lupta impotriva colonialismului, ncoco- 
lonialismului, a rasismului, pentru consoli
darea independenței naționale, pentru ca să 
fie înlăturate obstacolele din calea progresu
lui uman. Există condiții pentru ca rolul ti
neretului să crească neîncetat. Generația ti- 
nără se identifică cu nobila cauză a popoare
lor dornice de libertate și pace, cu lupta an- 
țiimperialistă. Noi, tinerii Africii, nu putem fi 
indiferenți la ceea ce se petrece in lume. Lup
tăm pentru eliberarea Africii, dar susținem cu 
toate energiile noastre lupta antiimperialistă 
care se poartă pe toate continentele.

2. Sierra Leone cunoaște la ora actuală o 
evoluție pozitivă. Țara mea este una din 
din cele mai bogate din Africa pe planul ză
cămintelor — diamante, minereu de fier, aur, 
platină, crom, bauxită — în cantități mari și 
cu calități superioare. Cu toate acestea, după 
170 de ani de dominație britanică, am rămas 
printre statele mai puțin dezvoltate. Este o 
consecință a epocii colonialiste precum și a 
faptului că, în primii ani ai independenței 
politica vechiului guvern a avut o orientare 
de dreapta, care a îngăduit exploatarea în 
continuare a resurselor naturale in interesul 
capitalului străin. Sub conducerea Congresu
lui Național al Poporului, condus de Siaka 
Stevens, am acționat pentru o politică nouă, 
pentru schimbări politice și economice 
profunde. Partidul nostru este conștient de 
faptul că îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale poporului nu se poate realiza decît în 
condițiile unei depline independențe politice 
ca și economice. Transformările economice au 
vizat în primul rînd industria extractivă. Na
ționalizarea imediată și totală nu era posi
bilă datorită penuriei de capital național și 
de forță de muncă calificată. Statul și-a asi
gurat, însă, controlul deținînd 51% din acest 
sector vital al economiei. In timp ce se afla 
la putere, dreapta a concesionat pentru 100 
de ani resursele miniere. Guvernul a anulat 
acest acord care prejudicia interesele națio
nale și a creat o societate minieră națională, 
aparținind statului. Autoritățile au luat o se
rie de măsuri pentru dezvoltarea celor mai 
importante domenii ale economiei potrivit cu 
interesele poporului nostru. In agricultură se

încurajează munca în comun a țăranilor. 
Luptăm cu moștenirea grea a analfabetismu
lui. Se construiesc școli în întreaga țară. 
Va fi introdus învățămintul primar gratuit. 
Copiilor nevoiași li se vor asigura burse.

In toate programele de dezvoltare, tinere
tul joacă un rol de cea mai mare importanță, 
fiind solicitat să-și dedice întreaga capaci
tate propășirii țării. Este semnificativ că din 
cei 97 de membri ai parlamentului aproape 
30 sînt tineri. în guvern, în corpul diploma
tic, in cele mai însemnate funcții publice pot 
fi intilniți tineri. Faptul reflectă Încrederea 
în forțele generației tinere. In ceea ce ne 
privește, ne străduim să justificăm această 
încredere. Organizația noastră a inițiat o 
largă campanie de muncă voluntară pentru 
construcția de poduri, drumuri, spitale, pen
tru irigații. Luăm parte la combaterea anal
fabetismului.

3. Sînt fericit că mă aflu a doua oară la 
București. Cele văzute mi-au demonstrat con
tribuția importantă pe care tineretul o arc 
la construcția socialistă. Progresele economi
ce, succesele obținute de industria româ
nească ne bucură pentru că tinerii României, 
tinerii din țările socialiste, ne sînt prieteni 
adevărați, sinceri. Realizările voastre ne 
încurajează in lupta pe care o ducem pentru 
consolidarea independenței naționale și pen
tru progresul țării. Dorința noastră sinceră 
este de a dezvolta legăturile cu U.T.C., con
vinși fiind că prin cooperarea tineretului din 
România și Sierra Leone vom aduce propria 
contribuție Ia întărirea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele și țările noastre.

Anchetă realizată de 
EUGENIU OBREA
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