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DUPĂ PRELUAREA INIȚIATIVEI

Pe urmele Inițiativei tinerilor 
de la uzina bucureșteană „Tim
puri Noi“, inițiativă cu larg ecou 
în organizațiile U.T.C. din între
prinderi în momentul apariției 
ei, am ajuns la Galați, investi- 
gînd nu atît modul cum a fost 
primită, ci ceea ce s-a înfăptuit 
pînă în prezent, materializarea 
ei practică, posibilitățile folo
site și, eventual, modificările a- 
duse pe parcursul realizării sale 
La comitetele U.T.C. din trei în 
treprinderi am aflat următoa 
rele :

Inițiativa organizației U.T.C 
de'la „Timpuri noi“ a fost pre
luată imediat. Pînă în prezent, 
s-a realizat și predat școlilor 
generale nr. 5 și 18 pe care le 
patronăm primul lot de scule 
format din ciocane, dălți, șuru
belnițe, cadre de fierăstrău, dor
nuri, punctatoare etc. Toate a- 
cestea au fost executate de ti
nerii muncitori de la noi în a- 
fara orelor de program, deci

prin muncă voluntară. Luna vii
toare, vom prelua un nou lot 
de scule, (GH. IGNAT, secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
I.S.C.L. Galați).

— Pentru atelierul Școlii gene
rale nr. 25 din Galați tinerii de 
la Uzina mecanică navală au și 
confecționat primele seturi de 
scule. Elevii de acolo lucrează 
acum cu scule confecționate de 
noi. Ei ne vizitează adeseori u- 
zina. De curtnd, mal multor e- 
levi de la această școală primiți 
în rîndurile organizației de pio
nieri li s-au prins cravate la 
gît de către muncitorii comu
niști, în fața monumentului din 
curtea uzinei. A fost o acțiune 
emoționantă. Avem certitudinea 
că în felul acesta ne aducem și 
noi o contribuție la educația lor 
muncitorească (ION BEZNEA, 
secretar al comitetului U.T C. 
de la Uzina mecanică navală).

— Am predat școlilor generale 
nr. 1 și nr. 2 din Galați, 22 cio-

cane, 37 echere, 17 cadre de fie
răstrău, 20 dornuri și multe alte 
scule executate de tinerii mun
citori de la noi. Sîntem pregă
tiți să răspundem la orice soli
citare a acestor școli (ing. 
C. TANASE, membru al comi
tetului U.T.C. de la Șantierul 
naval Galați).

Cum nu e tn intenția noastră 
să realizăm un bilanț total, sub
liniem promptitudinea cu care 
s-a trecut la acțiune, fapt hotă- 
rîtor în obținerea primelor re-

ION CHIRIC

TINERI LA TRIBUNA ADUNĂRILOR 
GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Angajamentul tuturor:

PRODUCȚIE
RITMICĂ, CALITATE

IREPROȘABILĂ
Ne face plăcere să consem

năm, fapt semnificativ și îm
bucurător, că la tribuna dezba
terilor din secția de aparate de 
măsură și regulatoare de la 
întreprinderea „Electromagne
tica“ din Capitală, cuvîntul ti
nerilor, al uteciștilor a fost cel 
care a dat tonul în ceea ce pri
vește abordarea critică și auto
critică a problemelor, nici unul 
dintre ei neacordînd rabat indul
genței, lipsei de răspundere și, 
dimpotrivă, făcîndu-și un punct 
de onoare de a nu ignora sau 
escamota adevărul, luînd hotă- 
rît atitudine împotriva neajun
surilor semnalate în 1971, pro- 
punînd modalități concrete de e- 
liminare în 1972.

— Aș vrea să mă opresc — 
spune muncitorul Mircea Turcu 
— la un aspect ce împiedică 
menținerea unui puls normal de 
fabricație și anume : nesincroni- 
zarea sosirii pieselor In vederea 
ansamblării lor. Este de ajuns 
ca, de pildă, fie și o piuliță să 
sosească mai tîrziu cu două ore, 
cum din păcate se întîmplă_ a- 
deseori, pentru a determina

strangulări, încetinirea tactului 
benzilor și chiar oprirea lor de
finitivă. Solicit, de aceea, condu
cerii secției să nu uite că In 
atribuțiile sale stă și asigurarea 
locurilor de muncă cu piesele și 
subansamblele necesare — un 
avans minim de trei zile, orice 
neglijență la acest capitol re- 
percutîndu-se direct asupra pro
ductivității.

— Și nu numai asupra el — 
se simțea datoare să adauge El- 
vira Ganea — ci și asupra cali
tății. Avînd un plan lunar ce se 
cere îndeplinit cu rigurozitate, 
în condițiile în care zile întregi 
sîntem obligați să stăm „în aș
teptare“ atunci oînd, în sfârșit, 
primim tot ce ne este de trebu
ință pentru a finisa aparatele, 
ne vedem nevoiți să-i dăm zor, 
să muncim în asalt. Or, se știe 
prea bine, puteți vedea chiar 
scris pe panourile din secție 
„Beneficiarul preferă produse 
de calitate". Așa Incit mă con-

GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a 11-a)

în interesul
eri au fost publica
te în presă Comu
nicatul cu privire 
la Consfătuirea din 
25 și 26 ianuarie a 
Comitetului Politic

Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, precum . și declarațiile a- 
doptate cu acest prilej în pro
bleme internaționale de strin
gentă actualitate : securitatea 
europeană și situația din Indo- 
china.

Prilejuind un schimb de ve
deri asupra problemelor la care 
se referă cele două declarații 
adoptate, ca și asupra altor 
probleme internaționale de inte
res comun. Consfătuirea — la 
care au luat parte conducă
torii de partid și de stat ai 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, României 
Ungariei și Uniunii Sovietice 
— a reliefat preocuparea ță

rilor participante pentru pro
movarea destinderii, securită
ții, păcii și colaborării în 
Europa, și în întreaga lume. 
Consfătuirea, care s-a desfășu
rat într-un spirit de prietenie 
frățească și colaborare, a rele
vat, încă o dată, posibilitatea ca 
prin discuții tovărășești, purta
te în spiritul stimei, receptivi
tății și înțelegerii reciproce 
să se ajungă la hotărîri comu
ne menite să servească unității 
si solidarității internaționaliste, 
luptei pentru întărirea păcii, 
pentru biruința cauzei securită
ții în Europa și în lume.

Așa cum este bine cunoscut, 
politica externă a Partidului 
Comunist Român, a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
reflectînd'interesele fundamen
tale ale poporului nostru, mani- 
festînd o înaltă responsabilitate 
față de cauza păcii și socialis
mului, este îndreptată cu con-

DRUMUL 
RĂSPUN

DERII
La rafinăria Ploiești, unde 

lucrează în prezent 350 de 
uteciști, discutam zilele a- 
cestea cu GHEORGHE CER
GA, locțiitor de secretar al 
comitetului U.T.C., căutînd 
împreună, printre secretarii 
celor 12 organizații U.T.C., 
personajul portretului de față.

— Foarte bun ar fi Alexan
dru Apostol, de la distilație 
— un băiat liniștit, dar cu 
multă pricepere organizatori
că. Are de muncit mai mult 
decît cei din alte organizații 
cu cîțiva tineri cam slab pre
gătiți profesional. Cred că se 
va descurca ji cu aceștia, așa 
cum s-a întîmplat în anii tre- 
cuți cu alții... La „ulei-1“ 1a 
fel de potrivit ar fi CON
STANTIN MOȘULEȚ. A 
mai fost secretar, urmează a- 
cum și școala tehnică de 
maiștri. 11 cunosc toți tinerii, 
are personalitate, nu cred că 
e vreunul care să nu-l ascul
te. Organizația lui a ocupat 
primul loc la întrecerea pen
tru colectarea de metal vechi: 
20 tone într-un trimestru. În
seamnă mult, mai ales la o 
instalație tehnologică, așa cum 
e a lor.

— Dar ceilalți ? Cum sînt, 
ar merita să se scrie despre 
ei? — am întrebat.

ION TRONAC
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Activitate de laborator...
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LA INSTITUTUL DE PETROL 

DIN PLOIEȘTI

| Prima I
I promoție I 
I de absolvenți I

I
La In

Ploiești

I
 dedicată primei promoții de 

absolvenți — ingineri specia
lizați în mașini și utilaj pe-
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Institutul de petrol din 
.ia avut loc. joi, o a. 

dunăre festivă, manifestare
I
I
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trolier.
Cu acest prilej prof. dr. ing. 

Stelian Dumitrescu, rectorul 
institutului, a subliniat dez
voltarea pe care a cunoscut-n 
institutul ploieștean, arătind 
că, de la 50 de studenți cîți 
avea in anul înființării, 1967. 
el este urmat, în prez.ent. de 
peste 400 de tineri, iar pînă 
la sfârșitul cincinalului se 
prevede ca numărul acestora 
să se tripleze.

Primul secretar al Comite
tului județean Prahova al 
P.C.R., Ilie Cîșu, a felicitat 
călduros pe absolvenți.

Intr-o atmosferă entuzias
tă, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, In care se 
spune, printre altele:

„Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pro
moția noastră va răspunde 
unanim la chemarea de a «e 
prezenta integral la posturi, 
contribuind, astfel, la trans
punerea în viață a obiecti
velor planului cincinal. Ne 
vom pune întreaga capaci
tate de muncă și avtntul ti
neresc în slujba ridicării pa
triei noastre pe culmile cele 
mai înalte ale progresului 
și civilizației".
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CUVÎNT DE ORDINE
DIALOGUL DIRECT

CU STUDENTUL
— Tovarășe Ion Sasu, au tre

cut două luni de la Plenara 
Consiliului U.A.S. din Centrul 
universitar București; tot de a- 
tunci sinteți și președinte al 
consiliului. Ce a preocupat în a- 
cesț răstimp Consiliul U.A.S., a- 
sociațiile, pe dv. personal, ca 
președinte ?

Convorbire cu tovarășul

— Cred Că realitatea îmi dă 
dreptul să afirm că s-a renun
țat la un stil de muncă birocra
tic în care mai importante erau 
hîrtiile și bifarea activităților, 
indiferent de calitatea lor, și s-a 
trecut efectiv la muncă. Plena
ra a adoptat un bun program de 
măsuri, iar acesta n-a fost pus 
în sertar; sarcinile concrete și 
răspunderile directe începînd de 
la C.U.A.S. al Centrului, pe co
misii și oameni, au fost stabili
te avînd punct de reper acest 
program.

Perseverăm pentru instaura
rea unui stil de muncă colectiv 
bazat pe o ritmică informare re
ciprocă la nivelul biroului, pe o 
cunoaștere mai bună a pulsului

rupte

pedagogie a amenzilor
Grija deosebită pe oare partidul și statul o acordă tineretului 

in țara noastră, este o realitate mult prea bine cunoscută pentru 
a insista, aici, asupra ei... Ne vom opri totuși, puțin, asupra con
dițiilor oferite tinerilor care urmează o școală profesională. 
Pentru a încuraja această formă de învățămint, pe lingă însuși
rea absolut gratuită a meseriei, elevilor li se asigură întreți
nerea completă (cămin, masă), îmbrăcăminte, rechizite școlare, 
o sumă de bani pentru orele de practică... In felul acesta, șco
lile profesionale ușurează mult sarcina părinților cu mai mulți 
copii și dau posibilitatea oricărui tînăr — chiar lipsit de mij
loace bănești — de a învăța o meserie, fără a se mai izbi de 
probleme materiale.

Dar, pentru ca lucrurile să se desfășoare in mod normal, așa 
cum au fost gîndite, este neoesar ca persoanele însărcinate cu 
gospodărirea fondurilor alocate de stat să fie și foarte pricepute 
și foarte bine intenționate.

Ceea ce, așa cum vor arăta rîndurile de mai jos, nu se întîm
plă, din păcate, întotdeauna. Dar să dăm cuvîntul faptelor :

cauzei
secvență spre întărirea prieteni
ei și alianței cu toate țările so
cialiste frățești, spre promo
varea țelurilor destinderii, secu
rității și colaborării internațio
nale. De altfel, întreaga e- 
voluție a evenimentelor a con
firmat justețea politicii externe 
a României socialiste, clarvi
ziunea ei, capacitatea de a 
răspunde cerințelor esențiale 
ale realității contemporane.

Țările participante la Consfă
tuire ou constatat, așa cum se 
arată în „Declarația privind pa
cea, securitatea și colaborarea 
în Europa" că au fost obținute 
noi progrese în promovarea pă
cii și cooperării pe continentul 
european, că în prezent în Eu
ropa s-a creat un asemenea ra
port de forțe care permite să se 
înfrîngă acțiunile de împotrivi
re ale adversarilor destinderii, 
dacă se merge unit și consec
vent pe calea consolidării pă-

ION SASU, 
președinte 

al Consiliului V.A.S. 
din Centrul Universitar 

București

vieții studențești, pe integrarea 
fiecărui activist al nostru în pro
blemele concrete ale institutelor 
de învățămint superior

în fiecare săptămînă, întregul 
colectiv al C.U.A.S. și șefii de 
comisii informează asupra obiec
tivelor realizate, asupra proble
melor ivite pe parcurs, și aces
tea sînt rezolvate operativ. Ți
nem la această operativitate, iar 
informarea reciprocă favorizea
ză conjugarea acțiunilor comi
siilor care devin, astfel eficien
te, unitare. Ne dăm seama, din 
contactul cu institutele, cu aso
ciațiile de aici, că în unele fa
cultăți — de la Universitate, in-

stitutele de artă, de pildă — 
avem cadre de asociație care 
nu au ' , ... .1.2.
cru, aoționînd încă greoi. Aces
tea sînt însă excepții — carac
teristica generală este entuzias
mul, spiritul de inițiativă, emu
lația.

— Cred că ar fi util să indi
cați în ce elemente concrete se 
constituie acest stil de muncă 
mai operativ, mai practic, mai 
responsabil...

— Fiecare comisie, după în
tregirea activului, și-a consti
tuit un colectiv lărgit de cola
boratori din fiecare institut; cu 
ajutorul acestora, se urmărește 
cunoașterea dorințelor, propu
nerilor și problemelor pe care 
le ridică fie studenții indivi
duali, fie colectivitățile studen
țești. Prin stabilirea unor con
tacte de lucru pe domenii cu 
vicepreședinții de resort din in
stitute se urmărește comunica
rea sarcinilor

cadre de asociația ___
adoptat acest stil de lu-

și îndeplinirea lor
CALIN

(Continuare
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COLEGII
de NICOLAE ȚIC

păcii
cii. Mutațiile pozitive interveni
te în Europa, larga afirmare a 
ideilor conviețuirii pașnice în
tre state aparfinînd unor siste
me social-politice diferite, con
vingerea tot mai larg răspîndită 
a necesității depășirii divizării 
artificiale a continentului, în
mulțirea contactelor între dife
ritele state, favorizează 
cesul 
nent. 
Consfătuire 
fia — își 
gerea că 
este deosebit 
întru totul posibil să se realizeze 
acțiuni colective, comune ale 
statelor europene în direcția 
consolidării securității europene. 
Tn legătură cu aceasta, ele se 
pronunță în favoarea organiză-

în urma unor sesizări primite 
de ziarul nostru de la părinții 
unor elevi ai Grupului școlar 
nr. 2 al Direcției generale a 
industriei locale, am făcut o 
vizită la sediul școlii, din Bucu
rești, șoseaua Chitilei nr. 128. 
La fața locului, sesizările s-au 
adeverit : în trei ani, elevii a- 
nului III strungărie au primit 
o singură uniformă, rechizitele 
cerute la clasă s-au dovedit cu 
totul altele decît cele primite 
de copii la începutul anului...

„Da, e adevărat — recunoaște 
directorul adjunct Durlea Petre 
— dar să știți că nimeni nu și-a 
însușit nici un ban ; DACĂ A- 
DIJNĂM TOT CE LI S-A DAT 
ELEVILOR IN TREI ANI SO
COTEALA IESE PINA LA UL
TIMA CENTIMA".

Contabilicește vorbind, da, 
tovarășe director ! Observați 
însă, cît de corectă e adunarea 
cînd copiilor li se dau caiete de 
matematică și li se cer dictan
do, li se dau maculatoare și li 
se cer blocuri de desen... 
fine, cînd Ii se cere să vină 
brăcați în uniformă și li se 
part pijamale ?

„Dar dacă suma iese, 
seamnă că totul e în regulă !' 
Chiar așa să fie ? Profesorii

în 
îm- 
îm-
tn-1«

școlii nu sînt deloc de aceeași 
părere și — neînduioșați de 
scuzele întemeiate ale elevilor
— pretind caietele care pe drept 
cuvînt le sînt necesare la clasă 
și susțin că ținuta reglementară 
e uniforma.

Situația se poate rezolva în 
două moduri, în funcție de ati
tudinea pe care înțeleg părin
ții s-o adopte :

• „Ii cumpărăm noi și uni
formă și rechizitele de care are 
nevoie — îmi spune o 
Dar mi-e milă, zău, de 
zvîrllți de școală pe 
ăsta de maculatoare...".

• „Nu-i cumpăr nimic, se a- 
rată mai intransigent un tată
— scrie în contract să-i dea re
chizite ? Să scrie pe ălea de 
i le-a dat !“ Și SA UMBLE CU 
UNIFORMA AIA, AȘA CUM 
S-A FĂCUT".

în primul caz tucrurile s-au 
aranjat... în cel de al doilea, 
refuzul părinților de a îmbogăți 
o listă prost întocmită, dez
lănțuie represaliile. Dar nu îm
potriva celor care ar trebui să

MONICA ZVIRJINSCHI

mamă, 
banii 

teancul

prost ' întocmită, d_ez-

(Continuare în pag. a Ill-a)

f
pro- 

destinderii pe conti- 
,.Statele participante la 

— relevă Declara- 
exprimă convin- 

în etapa actuală 
de important și

EM. RUCAR

(Continuare în pag. a IV-a)
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A DOUA
ÎNTÎLbIIRE
de CONSTANTIN GHIMBEU

și OCTAVIAN GOGA
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După douăzeci de ani de la încheierea studiilor, cole- (. 
gii șe întîlneau, bucuroși de revedere. Cinci profesori uni- v 
versitari, profesori emeriți, medici, ingineri, tehnicieni, doi <! 
actori. Cînd s-a făcut apelul s-a constatat că trei dintre 
foștii colegi invitați în repetate rînduri lipseau. Unul, mari- L 
nar de cursă lungă, trimisese o telegramă. Ceilalți doi \

— nici o vorbă, nici un rînd. Ceilalți doi nu îndrăznise- (. 
ră să vină. Nu îndrăzniseră nici să dea vreun semn de <. 
viață. După douăzeci de ani avuseseră probabil un mo
ment de jenă, cum să dea ochi cu foștii colègi ? Primul 1. 
își lăsase meseria și se apucase de băut. Trăia din cîsti- 
gul modest al soției, din cîștigul și mai modest al fiului. C

Cel de-al doilea trecuse prin unsprezece instituții, încă 
nu-și găsise locul, de vină erau alții, mereu alții, el — J 
niciodată. Alții, care îl dușmăneau, alții care îl vorbeau z 
de rău și-i căutau pricina. Spera să-i vină și lui rîndul la > 
vreo funcție, ceva. Anunța proiecte mari, anunța și ziua z 
cînd șe va apuca de lucru. Tot așa pînă cînd toți s-au Z 
lămurit cu el și nimeni nu i-a mai acordat nici un fel de z 
credit. Cum să mai stea față în față cu foștii colegi ? Ar J 
fi trebuit să explice, în primul rînd să-și explice lui însuși, Z 
cum se face că ceilalți izbutiseră, iar el nu?! Tntîlnirile, du- z 
pă ani cu foștii colegi de școală înseamnă un examen, z 
uneori neașteptat de exigent. Rămîi surprins de fuga anilor z 
și-ncepi să te-ntrebi cum i-ai cheltuit. Anunțăm proiecte > 
în tinerețe (asta-i ceva plăcut, face și impresie, uneori) pe $ 
urmă le amînăm de la douăzeci — la treizeci de ani, de \ 
la treizeci la patruzeci, iar pe la cincizeci simțim nevoia j 
unor explicații, a unor justificări. Se pot găsi destule ex- \ 
plicații și justificări numai că ele nu pot să ne dea satis- \ 
facțifle pe care ni le-ar fi dat împlinirile la care am rîv- \ 
nit. Cei dirr jur nu ne judecă după justificări, ci duoă fapte. \ 
Sînt numai cîțiva ani de cînd proaspeții absolvenți ai unui C 
institut din București s-au angajat toți, să-și ia în primire C
posturile (nici unul în București) și să-și facă meseria con- S
știincios, în ciuda multor greutăți pe care le prevedeau. C

Despre cîțiva dintre ei a început să se vorbească în S
presă. Nu pentru că ar fi făcut ceva deosebit, ci pentru z 
strădania de fiecare zi; pentru că nu au abdicat de la > 
un legămînt. Asta nu înseamnă că ceilalți, despre care nu J 
s-a vorbit, ar fi abdicat. Poate că fiecare dintre ei ar avea J 
multe de spus. Deocamdată, foștii colegi au treburi mai im- 5 
portante decît să acorde interviuri, și-apoi, nici reporterii nu f 
ajung peste tot. Foștii colegi își scriu, se ajută, se încura ? 
jează. Tinerețe, entuziasm, prietenie — dar cît o s-o țină așa? z 
ar întreba scepticii. E de ajuns s-o țină cît e nevoie : pînă z 
cînd prind rădăcini în locurile unde își practică meseria, Z 
pînă cînd se formează ca oameni adevărați. Pe urmă, Z 
chiar dacă o să-și scrie mai rar, dacă n-o să se vadă cu z 
anii, o să le fie mai ușor să se descurce. z

Există momente critice, mai ales în primii ani de mese- C 
rie, greu de depășit de unul singur, fără încurajarea prie- C 
tenilor. Se pare că foștii colegi despre care vorbeam au c 
trebuit să dea, în numai cîțiva ani, multe examene în con- ? 
fruntarea cu greutăți de tot felul. Au satisfacția de-a fi C 
trecut aceste examene cu fruntea sus. Nici unul lipsă la r 
apel. Oameni căliți pentru un drum lung. ?
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR- 
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri, au pri
mit din partea tovarășilor MAO TZEDUN, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Chinez și 
CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, următoarea telegramă :

Ținem să vă exprimăm mulțumiri sincere pentru telegra
ma prin care ați binevoit a prezenta oandoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului Cen I.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE 
MAURER, a primit din partea 
primului ministru al Republicii 
Arabe Egipt, AZIZ SEDKI, ur
mătoarea telegramă :

Profund mișcat de mesajul 
cordial de felicitări pe care ați 
binevoit să mi-1 adresați cu 
ocazia numirii mele în funcția 
de prim-ministru, rog pe Exce
lența Voastră să primească sin
cerele mele mulțumiri. Folosesc 
această ocazie pentru a vă asi
gura că voi avea grijă ca legă
turile cane unesc cele două țări 
ale noastre să se întărească și 
mai mult.

Joi după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R., s-au încheiat 
convorbirile dintre delegația 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Congelez 
al Muncii.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie militantă.

Joi seara, vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Pe- 
terfi, reprezentant personal al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, la funeraliile 
regelui Frederik al IX-lea al Da-

PRODUCȚIE 
RITMICĂ

(Urmare din pag. I)
sider îndreptățită să cer condu
cerii secției de a stabili respon
sabilități precise dispecerilor în 
ceea ce privește aprovizionarea 
tehnico-materială, responsabili
tăți a căror nerespectare să a- 
tragă după sine penalizări se
vere.

Păstrindu-se în perimetrul a- 
celeiași probleme dar abordîn- 
d-o din alt unghi, mai mulți 
vorbitori, printre care Elisabeta 
Miriuță, se refereau nu numai 
la defectuoasa asigurare cu pie
se și subansamble dar și la în
săși calitatea lor.
. — Nu este normal — preciza 
vorbitoarea — ca atelierele pre
lucrătoare să omită un fapt: 
noi lucrăm cu microni. Orice a- 
batere de la cotele stabilite șe 
materializează în secție fie prin 
imposibilitatea confecționării u- 
nui anumit tip de aparat — 
cînd eroarea este în minus, fie 
prin aceea că ne solicită să a- 
pelăm, deși nu e de datoria 
noastră, Ia pilă pentru a le re
media cum ne pricepem, sau 
mai bine-zis cum nu ne price
pem. în cele din urmă pe lîngă 
timpul pierdut consumat cu ast
fel de operații se înregistrează 
și derogări de la parametrii teh
nici, foarte exacți, ai aparatelor. 
Și dacă este adevărat că la a- 
pariția acestui fenomen vina cea 
mai mare o poartă sectoarele de 
prelucrare — adunarea gene
rală a oamenilor muncii pe în
treprindere trebuie să intervină 
pentru a repune și acolo lucru
rile pe făgașul lor firesc — nu 
mal puțin adevărat este că o 
parte din răspundere revine și 
maiștrilor noștri care, pe ce cri
terii ?, acceptă să primească și 
să repartizeze piese necorespun
zătoare.

De o atenție deosebită s-a 
bucurat în cadrul dezbaterilor 
calificarea și perfecționarea pro
fesională a muncitorilor.

— încă de anul trecut există 
o lege în virtutea căreia această 
preocupare devine obligatorie 

nemarcei, s-a înapoiat în Capi
tală.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Stoian 
a fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Congo, în locul tovarășului Ale
xandru Tujon.

Joi, s-au încheiat la Bucu
rești lucrările consfătuirii pre
ședinților organizațiilor coope
ratiste meșteșugărești din Re
publica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Populară 
Mongolă, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară.

Timp de trei zile, partici- 
panții la consfătuire au făcut 
un larg schimb de experiență 
și au dezbătut probleme pri
vind dezvoltarea și adîncirea 
colaborării și cooperării în a- 
cest sector de activitate.

La sfîrșitul lucrărilor, pre
ședinții organizațiilor coopera
tiste meșteșugărești din țările 
participante au semnat un 
protocol.

în toate întreprinderile — re
marca tovarășul Dan Bideac, 
secretarul comitetului U. T. C 
Mai știu însă că aici, în secția 
noastră aplicarea ei este practic 
nulă. Deși majoritatea rebuturi
lor se explică prin insuficienta 
pregătire, mai ales a tinerilor, 
deși, adeseori, lacunele în instru
ire se soldează cu neîndepliniri 
de normă Consider, de aceea, 
că, fără întîrziere, conducerea 
secției are datoria de a-și în
scrie pe ordinea de zi rezolvarea 
acestei probleme, în cel mai 
scurt timp treeîndu-se la aplica
rea legii despre care aminteam, 
asimilarea noilor produse prevă
zute în plan impunînd urgența.

— Aș dori să fac o precizare 
— relua ideea muncitoarea Ma
rin Vasilica Atît cursurile de 
calificare cît și cele de specia
lizare să nu funcționeze numai 
pe hîrtie scontînd pe,faptul că 
de bine, de rău, dacă eu știu o 
operație iar colega mea mă roa
gă să i-o arăt o voi face indi
ferent de sînt sau nu convinsă 
că o cunosc perfect. Este ne
cesar ca lecțiile să fie ținute de 
oameni capabili. într-un timp 
destinat special lor, urmărin- 
du-se consecvent atît conținutul 
cît și frecventarea acestora.

Paleta bogată a intervențiilor 
din adunarea salariaților secției 
aparate de măsură și regula- 
toare-indicatoare nu permite re
porterului să se oprească pe 
larg asupra tuturor, ci cel mult 
să le enumere. Ceea ce dorim 
însă a fi reținut este că fără 
nici o excepție, toate problemele 
ridicate, toate propunerile fă
cute în acest cadru profund de
mocratic de decizie și condu
cere colectivă a activității au 
purtat pecetea profundei cu
noașteri a stărilor de lucruri 
existente, a responsabilității față 
de bunul mers al producției, 
competența și participarea activă 
la dezbateri concretizîndu-se în 
îmbogățirea planului de măsuri 
tehnico-organizatorice prezentate 
de conducerea secției

TREI GEMENI
Recent, Marla Rotaru. soție 

de miner din Teliuc, în vîrstă 
de 22 de ani, a adus pe lume, 
sub asistența competentă a me
dicului Elena Mureșan de la 
spitalul din localitate, trei ge
mem, toți băieți : Cătălin. Lau- 
rențiu și Sorin. In prezent în 
familia Rotaru sint cinci băieți 
și o fată. Adresăm tinerei 
mame felicitările noastre (prof. 
IOAN VI.AD).

FILATELIE
RODUL PASIUNII

O expoziție filatelică cu un 
conținut inedit și original a fost 
Inaugurată în localul sălii de 
spectacole a Casei Centrale a 
Armatei. Ea cuprinde mărci 
poștale românești cu tematică, 
cu autografe ale unor persona
lități. Pot fi văzute exemplare 
cu semnăturile autografe ale 
unor oameni de știință și cul
tură ca Henri Coandă, Athana- 
se Joja, Horia Hulubei, Elie 
Carafoli, Grigore Motsll, Ion 
Jalea, Dumitru Ghiață, Henri 
Catargi, ale artiștilor Costache 
Antoniu, George Calboreanu, 
Nicolae Herlea, Ludovic Spiss 
șa. precum și ale unor oaspeți 
de peste hotare ale căror nume 
aînt bine cunoscute publicului 
larg românesc : Andre New- 
wara, David Oistrah, Antonyo 
de Almeida, Carlo Tecchi, Vit- 
torio de Sica. Această expozi
ție, o noutate în domeniul fila
telic, reprezintă rodul unei pa
siuni de ani de zile a colecțio
narului Ioan Dogaru. (prof. 
C. FLOREA).

NIMIC
NU SE ARUNCA...

Ce facem cu deșeurlle t Din 
considerente economice dar șl din 
dorința de a limita poluarea me

producție a studiourilor americane 
Cinemascop-color

Regia : CAROL REED
| La cinematografele SCALA și BUCUREȘTI

din CapitalăI

diului, pretutindeni în lume se urmărește reintroducere« lor In 
circuitul Industrial sau refolosl- 
rea acestor mase uriașe de rezi
duuri. Publicam acum cîteva zile 
rezultatele obținute de cercetă
tori de la Universitatea craiovea- 
nă tn utilizarea cenușilor de ter
mocentrale. Iată acum o nouă știre privind valorificarea deșeurilor 
rezultate din producția de alumi
niu : un cercetător american a pus 
la punct tehnologia obținerii de 
oxid de aluminiu, fluorură de na- 
triu și criollt din căptușelile uzate 
ale băilor electrolitice. Din 40— 5Q 000 t. deșeuri se pot obține 
12 000 t. criollt și alte produse.

O centrală electrică dă 140 000 
kw. va fl construită la Kazan, pe 
Volga. Particularitatea el — ca 
sursă de căldură vor fi utilizate 
gazele emise de motoare uzate de avion. (TU-104). Au fost realizate 
amortlzoare de zgomot și filtre pentru purificarea gazelor, astfel 
că acest tip de centrală va putea 
fl Instalat chiar în perimetrul o- 
rașelor. Se află în faza de proiectare centrale mobile, montate 
pe camioane, vase fluviale, vagoa
ne de cale ferată ce vor folosi tot 
motoarele de avion uzate.

După cum se vede, în moduri 
diferite, tehnicienii sînt tot mal mult preocupați de folosirea Inte
grală a produselor civilizației In
dustriale.

STAND PENTRU 
PROBAREA FRÎNELOR

Defectarea în parcurs a insta
lației automate de frînare de Ia 
locomotivele Diesel-electrice, re
prezintă un pericol pentru si
guranța circulației. Mare parte 
din robinetele de frînă defecte 
deveneau inutilizabile datorită 
lipsei posibilității de a verifica 
calitatea reparației. Ștandul de 
probă a instalației de frînare, 
realizat de maistrul Vasile Vi- 
șan, de la Depozitul C.F.R. Pi
tești, permite controlarea modu
lui în care au fost remediate 
defecțiunile. De tip portabil, 
ștandul este utilizat atît la lo
calizarea defecțiunii, cît și la ve
rificarea calității reparației.

Sub aceeași semnătură a fost 
înregistrată de curînd și o altă 
inovație privind montarea gea
murilor frontale la L.D.E. Ba
lustrada realizată tn acest scop 
oferă posibilitatea montării de 
3 ori mai repede a geamurilor 
în greutate de 20 kg, în condiții 
de deplină securitate a muncii. 
(I. V.)
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TIMP FRUMOS
LA SAPPORO

La Sapporo continuă să so
sească delegațiile sportive ale 
țărilor participante la Jocurile 
Olimpice de iarnă. închis marți 
după-amiază din cauza unei 
ninsori abundente, aeroportul 
Kitose din Sapporo a fost re
deschis traficului, ceea ce a 
permis delegațiilor R.F a Ger
maniei, Angliei, S.U.A., Norve
giei, Elveției, Finlandei să so
sească la locul de desfășurare 
al întrecerilor și să-și ocupe 
locuințele rezervate în satul 
olimpic.

Pină in prezent au sosit In 
satul olimpic 1 275 de sportivi 
și oficiali din 26 de țări, prin
tre care și România. După cum 
se știe, sportivii români vor 
lua parte la Întrecerile de bob, 
biatlon, schi alpin și patinaj 
artistic.

în orașul Jocurilor de iarnă, 
după zile de furtună și zăpadă, 
tipipul a devenit din nou fru
mos.

SIMBATA Șl DUMINICA 
IN SALA FLOREASCA 
INTERNAȚIONALELE 
DE IUDO (TINERET) 
ALE ROMÂNIEI

Sala Floreasca din Capitală 
va găzdui la sfîrșitul acestei 
săptămîni cea de-a treia ediția 
a campionatelor internaționale 
de judo — (tineret) ale Româ
niei. La această competiție • 
și-au anunțat participarea spor
tivi din Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, U.R.S.S., Italia, Po
lonia, Ungaria și România. în
trecerile se vor disputa sîmbătă 
dimineața cu începere de la 
ora 9,30 și după-amiază de la 
ora 16,00, Iar duminică de la 
ora 10,00.
• Sîmbătă șl duminică, cu 

începere de la ora 19,00, pati
noarul acoperit „23 August“ 
din Capitală va găzdui dubla 
lntilnire amicală de hochei pe 
gheață dintre reprezentativa 
României care se pregătește 
pentru campionatul mondial de 
hochei (grupa B) și selecționata 
de juniori a U.R.S.S. dețină
toarea titlului de campioană 
europeană, tn deschidere, selec
ționata de juniori a României 
va primi replica echipei simi
lare a Bulgariei.

• Continuindu-și turneul In 
Brazilia, selecționata de fotbal 
a Ungariei a jucat cu formația 
Curitiba. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 2—0 
(0—0) prin golurile înscrise de 
Helio Pires în minutele 57 și 
63.

PRIMELE REZULTATE
(Urmare din pag. 11 

zultate. La chemarea tinerilor 
de la „Timpuri Noi“ au răspuns 
prin fapte organizațiile U.T.C. 
din 9 întreprinderi gălățene, 
care au confecționat și confec
ționează scule și dispozitive 
pentru atelierele școlare a 12 
școli generale din municipiul 
Galați. Dotarea actuală a ate
lierelor din aproape toate cele 
12 școli generale constituie o 
mărturie elocventă.

Pe de altă parte, tot pe sca
ra valorilor pozitive, aici tre
buie să se acorde o notă în 
plus pentru...

SPIRIT DE INIȚIATIVA 
FAȚA DE... INIȚIATIVĂ

Adică, pentru străduința ca 
această acțiune să fie în mod 
eficient îmbogățită.

Relatăm pe scurt un fapt:
Cu cîtva timp în urmă, în- 

tr-o dimineață, 15 elevi de la 
Grupul școlar „Al. I. Cuza“ din 
Galați, fiecare purtînd în brațe 
eîte un pachet, au pășit pe 
poarta Școlii generale nr. 16 
din localitate, fiind întîmpinați 
de conducerea școlii, de profe
sorii, de pionierii și uteciștii 
de aici Peste o clipă, cînd toți 
cei prezenți cîntau „Tricolorul“ 
sînt aduse drapelele patriei și al 
Organizației de pionieri. Cîteva 
clipe de încordare apoi cei 15 
elevi de la Școala profesională 
înmînează cele 15 pachete con- 
ținînd truse de scule elevilor 
de la Școala generală nr. 16. 
Unul dintre oaspeți, elevul Con
stantin Radu Dănuț, rostește e-

TINERI ÎN UNIFORME MILITARE

TAIORUL
Așa i se spune în subuni

tate. Așa îi spun și cei mai 
apropiați prieteni: „Agitato
rul“. Renumele, pentru că, 
într-adevăr, este vorba de un 
renume — nu-1 supără pe 
soldatul Ciolacu Ilie. Dim
potrivă. „înseamnă că oa
menii mă cunosc, îmi cunoso 
misiunea și așteaptă de la 
mine să fiu un adevărat a- 
gitator. Și poate, sînt... dacă 
mi se spune așa“.

Există un secret al acestei... 
reputații? întrebarea l-a de
rutat nițel pe comunistul 
Ciolacu Ilie: „Secret? Știu 
eu... S-ar putea să existe. 
Dar ar fi vorba, în acest caz, 
de un secret arhicunoscut: 
pasiunea. Ca in orice treabă, 
pentru a fi un bun agitator 
nu trebuie să muncești nu
mai din obligația de a înde
plini o sarcină sau alta pri
mită din partea organizației 
de partid Este nevoie și ds 
un pic de pasiune. Altfel... 
Altfel n-ai cum să trăiești 
acea satisfacție, deosebită, 
cînd simți că oamenii te as
cultă cu interes, că te înțe
leg, că vorbele tale — călău
zite de cuvîntul partidului — 
sc metamorfozează în con
vingeri politice, etice...*

Mai sînt și alte „secrete*? 
„Bineînțeles! zîmbește sol-

moționat : „Am dori ca o dată cu 
piesele dăruite, executate de 
noi, pentru atelierul dv. școlar, 
să vă transmitem ceva și din 
dragostea și pasiunea noastră, a 
elevilor de la școala profesio
nală a Grupului școlar „AI. I. 
Cuza", pentru muncă. pentru 
meseriile alese, meserii de re
ală utilitate socială. Prcgătin- 
du-vă în orele de atelier, foarte 
mulți dintre voi veți descoperi 
frumusețea unei meserii și vom 
fi bucuroși ca, după absolvire, 
să vă numărați printre cei ce 
se vor prezenta la examenul de 
admitere în școala noastră“.

După cum se vede, inițiativa 
tinerilor de la Uzina „Timpuri 
Noi“ din Capitală, nu a fost 
preluată mecanic aici, la Galați, 
ci creator, ea fiind lărgită, fapt 
care permite valorificarea unor 
noi resurse de dotare cu scule 
și dispozitive a atelierelor de la 
școlile generale. Fiindcă se știe 
că, cel puțin în primul an, la 
școlile profesionale se execută 
lucrări simple de lăcătușerfe, 
ceea ce presupune executarea 
unor piese constituind deocam
dată, necesarul minim ateliere
lor de la școlile generale. în a- 
nii trecuți aceste scule și dis
pozitive, poate nu realizate per
fect, dar totuși bune, nu-și gă
seau, în cele mai multe cazuri, 
nici o întrebuințare. Folosin- 
du-se și această resursă, iniția
tiva tinerilor de la „Timpuri 
Noi“ privind dotarea atelierelor 
școlare prin contribuția organi
zațiilor U.T.C. se îmbogățește 
vizibil. Merită să subliniem și 
faptul că astfel se stabilesc și 

datul Ciolacu Ilie. în primul 
rînd agitatorul trebuie să 
aibă un carnfețel al său, per
sonal, intim, dacă se poate 
spune așa, în care să-și no
teze: ce are de făcut, cum 
trebuie să facă, și, mai ales, 
omul, sau oamenii, de care 
trebuie să aibă grijă în mod 
deosebit“

Mi-a încredințat timp de 
cîteva minute, acest carnețel. 
Notații obișnuite. Șl totuși...

„Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenară 
(3—5 noiembrie a. c.): etică I 
echitate! Ce facem noi? Sîn- 
tem la înălțimea acestor ce
rințe comuniste? Soldatul 
Cluculescu Alex.i Chiar șl 
soldatul Cioclu Nic.i N-au 
nici un motiv să încalce nor
mele de conviețuire milita
ră. Deci...*

Mai departe :
„Există o predilecție pen

tru genuri ușoare: romanul 
de aventură sau polițist, ro
manul de dragoste. Prea pu
țini au luat de ia bibliotecă 
„Șoseaua Nordului“, „Face
rea lumii*, „ȘI a fost ora H*, 
„Dulce oa mierea e glonțul 
patriei*. Trebuie să le vor- 
beso militarilor despre aces
te cărți. „Dulce ca mierea...*, 
n-am citit-o nici eu. Trebuie 
a-o citesc. Neapărat. Vorbeș- 

legături trainice între școlile 
firofesionale și cele generale, 
egături deosebit de Importante 

pentru realizarea orientării pro
fesionale și a educației munci
torești.

Numai că aici, la Galați, tre
buie să se acorde și o notă tn 
minus pentru...

UN PARADOX 
CARE NU ONOREAZĂ, 

paradox care constă în aceea că, 
deși acțiunea a fost extinsă, ea 
se prezintă totuși mai restrînsă. 
Cum ?!

— Nu, nu acordăm și asistență 
tehnică, ne declară tov. Ion Bez- 
nea de la Uzina mecanică na
vală. Am fi putut, desigur că 
am fi putut, doar avem tineri 
meseriași foarte buni. Și nici nu 
e așa greu să meargă 2—3 ore 
pe săptămînă, prin rotație, 'a 
atelierul-școală și să-i învețe pe 
copii să țină pila tn mină, să 
le explice, să le vorbească des
pre uzină, dar...

Acest „dar" a apărut și la 
Șantierul naval, și la I.S.C.L., ți 
la Uzina de fabricație, reparație 
și montaj tn agricultură (aici, 
în plus, nu s-a confecționat nici 
o sculă pină în prezent, secre
tarul comitetului U.T.C., Dumi
tru Cornea, declarîndu-ne că „ar 
fl trebuit să se ocupe cineva* 
— cine oare ?), a apărut cu in
sistență, urmat fiind de lungi 
tăceri meditative, apoi de gră
bite justificări. Aceeași linie (o 
excepție : la Uzina mecanică 
navală) au urmat răspunsurile 
la întrebările privind demon
strațiile practice, acțiunile co

♦e doar de viața noastră...*
Și notițele continuă.
Am discutat îndelung cu 

soldatul Ciolacu Ilie. Ml-a 
spus multe lucruri Interesan
te despre munca lui de agi
tator. A ocolit, însă cu pre
meditare, un amănunt: e- 
xemplul personal al agitato
rului. Nu, însă, pentru că nu 
l-ar fi convenit să abordeze 
și acest aspect. Soldatul Cio
lacu este un militar destoi
nic, fruntaș în pregătirea de 
luptă și politică, cu un pro
fil moral demn de urmat de 
toți ceilalți militari din sub
unitate. De fapt, pe pieptul 
lui, în partea stîngă, strălu
cește bareta medaliei „A 
50-A ANIVERSARE A 
P.C.R.*.

în încheierea discuției 
l-am rugat să-și exprime o 
dorință. N-a stat mult pe 
gîndurl: „Aș vrea ca foștii 
mei tovarăși de muncă, de la 
I.M.A. Rimnicu Vilcea, sec
ția a 10-a Mlhăești, să știe 
că nu-i făc de rușine aici, în 
armată și că, de asemenea, 
atunci cînd mă voi reîntoar
ce printre el, voi fi, pe lîn
gă un harnic meoanlc agri
col, și un bun agitator*.

Maior 
GRIGORE TOLOACA

mune cu organizația U.T.C. din 
școală. însă justificările au re
levat și în acest caz că inter
locutorii noștri cunosc destul de 
vag în ce constă chemarea or
ganizației U.T.C. de la Uzina 
„Timpuri Noi“ Ei au reținut de 
la o instruire desfășurată la co
mitetul municipal U.T.C., în de
cembrie 1971, un singur obiectiv 
— confecționarea de scule și 
dispozitive pentru atelierele șco
lare — și nu au apelat direct 
la chemarea publicată, pentru a 
se discuta în organizații, pentru 
a cere părerile tinerilor, suges
tiile lor. Or, esența inițiativei nu 
constă doar în realizarea aces
tei dotări a atelierelor școlare, 
ci și în stabilirea unor legături 
trainice între organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi și cele 
din școli, cu contribuția directă 
a tinerilor muncitori la reali
zarea unei educații muncitorești 
a viitorilor lor colegi de muncă.

Desigur, e prematur să tragem 
concluzii definitive. Această ini
țiativă presupune o acțiune de 
durată, complexă, care să mo
bilizeze tot mai mult pe tineri la 
înfăptuirea ei. La Galați s-au și 
obținut unele rezultate merito
rii, pe care le-am subliniat mai 
sus, dar s-au manifestat și u- 
nele minusuri tn preluarea ini
țiativei, minusuri care acum a- 
par evidente. E de datoria co
mitetului municipal U.T.C. și a 
Consiliului tineret muncitoresc 
(care pină acum a stat în espec- 
tatlvă) să la măsurile ce se im
pun, astfel îneît acțiunea să ca
pete amploarea și eficiența pre
văzută inițial.

In ziua aceea mohorîtă — dimineața devreme începuse o ploaie 
deasă ți rece — la judiciar era tevatură mare. Inspectorii erau 
prezenți cu toții, lucru ce se intimplă destul de rar, în cele două 
birouri care comunică între ele printr-o ușă capitonată.

In centrul discuției, de la care nu se abținea nimeni, se afla 
evadarea cu o seară înainte a lui Gheorghe Petrescu și a lui 
Adrian Aldea zis „Păunașul“. Din întreaga adunare unul părea 
a fi destul de nervos. Aprins la față, gesticulând violent, maiorul 
Teodor Eftimescu nu semăna deloc tipului de inspector flegmatic 
descris in romanele de aventuri. Fire bătăioasă, ambițioasă — se 
știe că pe vremuri a fost boxer — corpolentul Eftimescu deschi
sese supapele și firea-i impulsivă se manifesta în toată plenitudi
nea. Stătea în mijlocul grupului format ad-hoc ți explica cum 
s-a produs evadarea. Cu tot vocabularu-i bogat fi viu colorat, nu 
găsea termeni destul de tari să califice neghiobia celor ce î» 
scăpaseră pe cei doi de sub supraveghere.

Se știa bine cît munciseră, anul trecut, Eftimescu și colegul său 
Barbu pină să-i prindă pe infractori șt să-i depună acolo de unde 
nu mai puteau face rău societății. Dacă ar fi avut cineva timp 
să socotească nopțile nedormite, grijile și alergătura lor ar fi văzut 
cît a fost de greu și, desigur, că i-ar fi dat, pe loc, dreptate in
spectorului să fie necăjit.

Problema prinderii lui Petrescu ți a lui Adrian Aldea se punea 
în același timp și într-un alt birou, în care se aflau trei ofițeri: 
șeful inspectoratului județean, unul din locțitorii săi și șeful judi
ciarului. La urmă, colonelul Constantin Ivănoiu a concluzionat 
cele discutate • „Să așteptăm. O să vedem, pe măsură ce vom 
primi ceva informații, dacă trebuie și cum trebuie să acționăm“.

Colonelul avea dreptate Nimeni n-ar fi putut spune unde se 
aflau cei doi infractori și în ce direcție se duceau. Fuseseră dați 
în urmărire pe țară și, cine știe, poate că aveau să fie prinși 
pe undeva.

Cu aceasta, o vreme, cazul a fost închis. Peste vreo zece zile 
însă o informație lapidară le-a oferit, maiorului Eftimescu și loco
tenentului major Barbu, prilejul să acționeze. Un student din Iași 
fusese atacat, seara tîrziu, și jefuit. După modul de operare se 
bănuia că ar fi vorba de Petrescu fi complicele său. Cu trenul 
de noapte, cei doi inspectori s-au îndreptat spre Iași.

Cei de la miliția locală acționau pentru prinderea infractorilor. 
Dar cercetările mergeau greu. Semnalmentele celor doi fuseseră 
date tuturor milițienilor. Sectoriștii făceau investigații în cartiere 
pentru a afla dacă tîlharii apăruseră pe undeva. Nu se obținuse 
insă nici un rezultat.

Aflînd toate acestea, maiorul Eftimescu rugase colegii din Iași să 
le aranjeze o discuție cu victima. Studentul Dan Cojocaru era un
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tinăr înalt, slăbuț. Purta ochelari de vedere. Un păr lung, cu fir 
subțire și rar îi încadra fruntea înaltă. Relatarea lui era tare săracă 
în amănunte. In noaptea aceea venea de la niște colegi care 
locuiau la cămin. Să fi fost orele douăsprezece fără ceva. Cînd a 
dat colțul străzii pe care locuia s-a pomenit nas în nas cu doi 
inși. N-a apucat să facă nici o mișcare, că s-a fi trezit pocnit în 
cap și n-a mai știut nimic. Cînd și-a revenit era fără palton ți 
fular, îi lipseau portmoneul cu acte, banii și ceasul de la mină.

— Paltonul era nou ? — a întrebat maiorul.
— Nu, era destul de purtat. De altfel și ceasul era vechi. 11 

aveam de la tata. Era, ca să zic așa, o amintire de familie. Nu 
aveam la mine decît vreo optzeci de lei.

Eftimescu a mormăit ceva și s-a uitat la Barbu. Acesta îfi nota 
totul, conștiincios, în carnețelul de buzunar.

— O ultimă chestiune • care-i adresa dumitale ?
— Locuiesc pe strada Fîntînilor 16, apartamentul S, etajul I. 
Maiorul l-a mai privit o dată pe cel din fața lor.
— Vă mulțumim, tovarășe Cojocaru. Cred că n-o să te mai 

deranjăm.
în timp ce tînărul părăsea încăperea, maiorul și-a îmbrăcat 

paltonul și amîndoi ofițerii au părăsit clădirea inspectoratului.
Ningea mereu. Milițienii pășeau agale. Nu schimbau nici o 

vorbă, stăpîniți de ginduri. S-au pomenit în camera de hotel 
aproape fără să-și dea seama cînd au ajuns. Maiorul s-a așezat pe 
pat, pufnind pe nări cum îi era obiceiul. Barbu s-a oprit în fața 
oglinzii, exammîndu-se cercetător. Din cadrul ei îl privea un 
bărbat tinăr, de vreo treizeci de ani, brunet, cu ochi căprui ți 
păr ondulat, tuns scurt. Un chip serios fi puțin tras din cauza 
oboselii.

— Ascultă, Barbule, de ce crezi că l-au jefuit pe studentul 
ăsta ? Pentru un palton pe care nu-l pot vinde ușor ți nici lua 
prea mulți bani, un ceas vechi fi un fular ? — s-a auzit glasul 
maiorului.

Barbu s-a așezat pe patul celălalt ți a răspuns cu o voce 
înceată :

— Sînt în jenă financiară. Ea i-a făcut să iasă din nou la dru
mul mare.

Maiorul și-a cuprins capul între palme fi a stat așa cîteva clipe.
— Vezi, asta mă frămîntă. De ce să jefuiască tocmai un stu

dent. Aveau intr-adevăr mare nevoie de bani sau de actele lui ?
— Poate și de bani fi de acte /
In încăpere s-a așternut tăcerea. De pe coridor venea zvon de 

pași fi uși trîntite. La un moment dat, maiorul a dat iar glas 
gîndurilor:

— De fapt, pe străzi, prin localuri, n-au fost văzuți. Milițienii
2 

au supravegheat cu atenție, îndeosebi locurile aglomerate, dar nu 
i-au semnalat nicăieri. Totuși, sînt In oraș. Au dat ți o lovitură. 
Stau închiși undeva... Dar unde ?

S-a ridicat de pe pat ți ți-a vMt adine mîinile In buzunare.
— Ascultă, Barbule, a mai zis el, pUmbîndu-se prin cameră, 

lnchipuiește-ți că ne găsim în situația lor. Sîntem obligați să 
stăm în casă. Mai gîndește-te că nu cunoaștem bine orașul ți 
totuși trebuie să dăm o lovitură. Cum am proceda ? Sau mai bine 
zis unde am da' lovitura ?

Barbu a sărit în picioare, ca electrizat:
— Aveți dreptate I Cum de nu ne-am gîndtt mai devreme ? 

Unde altundeva decît foarte aproape de casa unde locuim ? Doar 
știm că sîntem urmăriți și ne temem să nu fim văzuți I

S-au privit unul pe altul zîmbind. Doi oameni ca ei, obișnuiți 
să acționeze, aveau acum o pistă.

— Mergem ? a zis Barbu.
Maiorul avea deja paltonul pe el. Au coborît scările In fugă, au 

aruncat cheia portarului fi s-au îndreptat cu pași repezi spre 
strada Fîntînilor.

★
Au ajuns chiot la capătul străzii, la încrucișare, acolo unde se 

comisese tîlhăria. Au examinat casele de pe o parte și de pe 
cealaltă a ambelor străzi.

— Eu pe dreapta, dumneata pe stingă — a răspuns Eftimescu, 
alegtnd strada învecinată.

Au luat-o din casă în casă. „Nu vă supărați, n-aveți în gazdă 
doi tineri sosiți de curînd ?“ suna de fiecare dată întrebarea.

Se înnoptase. Ninsoarea contenise. Ferestrele erau luminate, iar 
trecătorii tot mai rari. Întrebarea nu găsea nicăieri răspuns pozi 
tiv. Barbu a ajuns la o cast! așezată pe fundul unei curți lungi, 
înguste, mai mult o ulicioară. A bătut la poartă, dar nu i-a răspuns 
nimeni. O lumină pîlpîia la una din ferestrele casei. Milițianul a 
împins poarta, care s-a deschis greu fi a pășit ușor, prin stratul 
de zăpadă. A bătut în ușa unei marchize din lemn fi iar nu i-a 
răspuns nimeni.

A bătut mai puternic și a deschis ușa. Atunci ți-a făcut apariția 
un bătrîn. Acesta s-a apropiat tirșind niște pantofi vechi. Barbu 
i-a pus întrebarea. Și-a simțit inima bătînd ceva mai repede cînd 
bătrînul i-a răspuns :

— Am doi tineri la mine de cîteva zile. Sînt studenți. Stau 
numai în casă, cu ușa încuiată, învață pentru examene.

— Care e camera lor ?
— Aceea, din fund.

(VA URMA)
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Cu puțin timp în urmă, Mihai 
Hegyi din Tg. Mureș, scria re
dacției despre nedreptatea făcu
tă fiului său, căruia conducerea 
I.A.P.L.-„Mureșul", i-a desfăcut 
contractul de muncă. Fără să fi 
avut vreo abatere în cei doi ani 
de cînd lucrează, apreciat pen
tru buna comportare de către 
șeful unității, din cauza cîtorva 
absențe, și acelea motivate, 
preciza tatăl, s-a luat măsiira 
aspră a îndepărtării sale din 
servici. Citind aceste rînduri, 
nu se poate să nu te întrebi : 
e posibil oare ? Aveam să aflăm 
răspunsul după cercetarea situa; 
ției relatate. Intr-adevăr, lui 
Mihai Hegyi-fiul, i s-a desfăcut 
contractul de muncă. Dacă s-a 
procedat legal sau nu, rîndurile 
ce urmează sînt edificatoare. 
M. H. a fost angajat, ca ajutor 
de ospătar, la restaurantul „Mu
reșul“. spre sfîrșitul anului 1969. 
Intrase în mijlocul unui colectiv 
apreciat pentru activitatea sa, 
pentru bunele rezultate obținu
te. Era de așteptat, deci ca in; 
tegrarea în muncă a tînăruiui 
absolvent să nu pună probleme. 
Dar nu s-a întimplat așa. După 
numai un an, intră pentru pri
ma oară în conflict cu regula
mentul disciplinar, pe care, dacă 
e nevoie să o mai spunem, avea 
datoria să-1 respecte întocmai. 
Nu ține cont de dispozițiile os
pătarilor în subordinea cărora 
lucra, iar reproșurile făcute de 
șeful de sală sau de unitate, la 
adresa muncii sale, nu au nici 
ele efectele așteptate. Primește 
desigur, avertismente verbale, e 
criticat în ședințele de producție. 
Fără nici un rezultat. Urmarea : 
datorită repetatelor abateri e 
trecut să lucreze, pe timp limi
tat, la Grupul de repartizare a 
mărfurilor, ce funcționează pe 
lingă unitate Notăm deci o pri
mă sancțiun'' care contrazice, 
din capul Iodului, pretinsa com
portare ireproșabilă, afirmată de 
tatăl său și susținută cu atita 
vehemență în scrisoarea trimi
să redacției. Ii urmează apoi, o 
altă incorectitudine. De data 
aceasta însă, mult mai gravă. 
Detașat să lucreze în perioada 
verii anului trecut, în stațiunea 
■iovata-Băi, după cîteva zile, fără 
nici o aprobare, părăsește locul 
de muncă. Stă acasă 15 zile li
niștit și revine apoi, senin de 
parcă nimic nu s-ar fi întimplat, 
considerînd probabil că unitatea 
trebuie să funcționeze după un

.NOTE DE LECTOR
ION BUJOR PĂDUREANU:

DISCUȚII
DIN PRIVIRI

Trebuie să recunoaștem că nu 
multe din cărțile de călătorie 
publicate azi se ridică la acea 
valoare, pe care o exprimă tacit 
nu un critic dar fiecare cititor 
luat în parte. Pentru că și unul 
și celălalt au depășit demul* 
faza descriptivismului geogra
fic și chiar a detaliilor picante, 
exotice. Sîntem tentați să cău
tăm în astfel de cărți altceva.

Ion Bujor Pădureanu ne-a o- 
ferit de curînd cîteva „False 
note de călătorie". El nu ne des
crie, pur și simplu, locurile prin 
care trece și nici nu o face cu 
adevărat ci, peste tot unde pri
virea fizică și privirea viitoare 
de memorialist îl poartă, el dea
pănă cu o nostalgie crudă, lu
cidă, aproape mitică și de aceea 
foarte realistă, complexul (dez) 
integrării. încă o lămurire : au
torul nu secționează sufletul ce
lui care călătorește, impregnat 
de imaginea prezentului închis 
în clipă, ci a celui care are o 
țărină și un trecut in memoria 
Iui originară. Această din urmă 
ipostază, suprapusă celei dinții 
ne deschide dintr-o dată o altă 
perspectivă : spiritul nostru se 
integrează sau nu unui peisaj 
uman-geografic străin și, dacă 
ar fi așa, pînă unde poate să 
meargă această integrare ? Răs
punsul îl putem căuta pretutin
deni în paginile cărții lui — și 
acolo unde Louvre devine o pa
noramă alegorică a lui Celebri- 
tas, descoperit prin prisma unor 
gînduri proprii despre glorie, și 
la Limoges, unde sărutul pare 
cel mai lung de pe Terra, și la 
Amiens, unde speranța ia pro
porții mitice în sînul unei fami
lii care așteaptă, de ani. să in
tre brusc în odaie ucigașul — 
din război — al unicului lor fiu, 
clădind cu înverșunare, ură și 
asteptind. Nu-1 găsim în între
gime nici în „Discuții din pri
viri- _ o patetică povestire 
care dă titlul cărții șl care al- 
cătuie o alegorie sociologică a 
gloriei efemere a pictorului săr
man autor a — cine știe cît de 
geniale?! — tablouri făcute pe 
asfalt pentru mila de un franc a 
trecătorului... îl găsești — acest 
răspuns — într-o oarecare mă
sură la „Verdun", simbol al du
rerii istorice a războiului, al 
marilor sacrificii omenești, care 
unifică sub acest unghi condiția 
umană ; 11 găsești, sugerat. în 
„Ceas de veghe", discuție aprin
să, neiertătoare cu Domnul 
Glnd. Dar el. răspunsul la ma
rea căutare a mitului contem
poran al călătoriei și al plecării, 
11 surprinzi tn toată simbolica 
lui în două false note echiva- 
lînd două nuvele sudate de un 
puternic conflict psihologic și 
politic : „Popas la Thonon-les- 
Bains" sl în ..Cînd oamenii sînt 
oameni", tn prima, un personaj 
cu inițiale simbolice — A. Z. — 
adică începutul și sfîrșitnl, co
lecționar de amintiri palpabile 
de pe toate meridianele — mici 
pumni de țărină neprezentînd o 
hartă a vieții lui și a tuturor ță
rilor prin care a trecut — simte 
că nu poate să între liniștit în 
eternitate, fiindcă, undeva, harta 
lui trișează : în locul țărînei de 
origine dintr-o țară pe care n-a 
văzut-o, așează o mină de praf 
incert adunată de pe rotile unei 
marini — și neliniștea incertitu
dinii și a trișării cu el însuși îl 
cuprinde. Dar proporțiile neade
vărului, judecate de asemenea 
alegoric, se vădesc triste și de 
nerăscumpărat în „Cînd oamenii 

orar potrivit poftelor sale, 
încă de atunci, atitudinea 
tînăruiui față de obligațiile 
sale de muncă, impunea o in
tervenție hotărîtă. Conducerea 
I.A.P.L. îi acordă însă din nou 
credit. In urma angajamentu
lui ferm pe care și-1 ia tînărul, 
a rugăminților tatălui său, este 
reprimit în serviciu, iar pentru 
timpul nelucrat este considerat 
în concediu fără plată. Desigur, 
procedeul, strict juridic, nu era 
tocmai legal, dar el urmărea e- 
vitarea unei sancțiuni care, nu- 
putea fi alta, decît desfacerea 
contractului de muncă, dovedea, 
în aceeași măsură, o înțelegere 
căreia M.H. trebuia să-i răspun
dă așa cum se cuvenea și cum 
se angajase de altfel. Dar an
gajamentul rămîne simplu an
gajament și numai după cîteva 
luni, M. H. dispare din nou, cinci 
zile, de la servici. încearcă 
acum să-și justifice absențele 
prin aceea că „medicul i-a re
comandat repaus“. In scrisoarea

„AM, NU AM DREPTATE,
EU RECLAM

primită de noi, tatăl său susți
ne, de asemenea, că lipsurile 
erau motivate. Realitatea îi con
trazice pe amîndoi. Tînărul nu 
a prezentat unității un certificat 
medical tip, pentru acordarea 
concediului medical, așa cum se 
cere in asemenea cazuri. Nici' 
nu putea Să o facă, pentru că 
nu avea așa ceva. Concediul și 
l-a luat singur și cu de la sine 
putere, nicidecum în temeiul 
unui act legal. Cum rămîne a- 
tunci cu nedreptatea făcută de 
unitate ? Asupra el s-a pronun
țat, în cele din urmă, și un alt 
organ competent să decidă — 
judecătoria municipiului Tg. Mu
reș, căreia tînărul i s-a adre
sat. Contestația făcută, îi este 
respinsă și este menținută, ca 
legală, decizia de desfacere a 
contractului de muncă.

Dar încercarea de a mistifica 

sint oameni" ; omenia și neome
nia sînt puse aici pe cintar, pe 
cintami crud al adevărului și, 
în aburii unui vinars românesc 
și a unei romanțe de Goga, un 
personaj își plînge călătoria 
fără sfirșit și fără țintă, recu- 
noscînd — abia în pragul eter
nității — tragedia nemărginită 
a dezrădăcinării și sancțiunea, ei 
supremă — necontenita rătăcire 
biblică a biblicului rătăcitor 
Ahasvérus...

A opera distincții psihologice 
și sociale într-o zonă atît de de
licată, a face să transpară din 
nodul gordian al unor astfel de 
conflicte, adevărul și simbolul 
de taină al eternului patriotism 
al celui care pleacă în călătorie, 
aceasta înseamnă mai mult de
cît literatură. înseamnă socio
logia literaturii de călătorie în 
perspectivă contemporană — și 
gîndul estetic, devenit faptă, ni 
se pare vădit superior.

CONSTANTIN CRIȘAN

S-au împlinit 113 ani de la 
Unirea Principatelor. Revistele 
consemnează la loc de frunte e- 
venimentul. In Luceafărul sem
nează articole închinate „Zilei de 
aur a României moderne" : Dan 
Berindei, Dan Zamfirescu, Virgil 
Teodorescu, Ion Caraion, Ioan A- 
lexandru, Nina Cassian, Constan
tin Chiriță, Gabriela Melinescu, 
Alexandru Papilian. „Cînd sărbă
torim Unirea Principatelor noas
tre, întîiul pas spre Unirea mare 
din 1918, se cuvine să nu-l uităm 
pe Poet, pe cel care este sufletul 
acestei mari sărbători. Cel care a 
pits graiul în gurile vrăjite de 
bucurie fi le-a îndemnat umăr la 
umăr, față către față : Hai să 
dăm mînă cu mînă“ (Ioan Ale
xandru).

Tot în această lună s-a împli
nit o jumătate de secol de la Pro
cesul din Dealul Spirii (23 ianua
rie 1922). In Scînteia a apărut 
sub semnătura a doi militanți co
muniști implicați direct în pro
ces, Gheorghe Cristescu și Ion 
Felea, articolul - documentar 
„Verdictul dreptății l-a dat is
toria 1“ 271 de revoluționari au 
fost aduși atunci în fața justiției 
burgheze yi acuzați, între altele, 
de lipsă de patriotism. „Princi
piile noastre nu sînt teroriste, 
sublinia Gh. Niculescu-Mizil. Noi 
nu vrem să dărîmăm patria și 
neamul. Mă doare inima cînd dl. 
comisar regal spune, mă acuză 
de acest lucru, parcă eu nu-mi 
iubesc patria și neamul". Sub 
impulsul acelorași sentimente, Gh. 
Cristescu s-a întors spre tribuna 
publică și a strigat: „tată, scoa- 
lă-te". Și cei prezenți în sală au 
putut vedea un țăran bătrin, 
înalt, bine legat, cu pieptul plin 
de decorații. „Tată, unde ai do- 
bîndit aceste decorații ?“ Bătrî- 
nul a răspuns: „In războiul pen
tru independența țării, la Grivița 
și la Plevna“... „Am arătat apoi că 
nu poate fi pus la îndoială pa- 

realitatea, tendința vădită de a 
se prezenta deformat lucrurile 
în dorința de a li se face drep
tate chiar și atunci cînd drepta
tea nu este de partea celor 
care o invocă în apărarea lor, 
am intilnlt-o și într-un alt caz. 
Maria Panchea, din comuna Ro
mâni, județul Neamț, a reclamat 
redacției că este victima unei 
înscenări care a avut ca dezno- 
dămint, Ia fel ca și în cazul 
tînăruiui din Tg. Mureș, desfa-
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cerea oontractulul său de muncă. 
Eram avizați, pe această cale, 
că a fost, pe nedrept acuzată de 
furt Firește, ni se cerea să in
tervenim. Decupăm, la început, 
cîteva fapte care au fost făcute 
uitate de autoarea scrisorii, a- 
tunci cînd a așternut pe hîrtie 
rîndurile adresate redacției, a- 
tlate în timpul cercetării. In 
răstimpul cîtorva ani, Combina
tul textil Buhuși (unde a fost 
angajată Maria Panchea) i-a 
desfăcut contractul de muncă 
încă de trei ori. pentru lipsuri 
nemotivate. Am notat faptul. ca 
fiind edificator pentru aprecie
rea seriozității în muncă a o- 
mulut care își strigă acum drep
tatea. După ultima reîncadrare (a 
patra), aceeași lipsă de seriozi
tate este marcată de alte ele
mente, trecute și ele sub tăcere 
în scrisoarea ce ne-a fost tri- 

Fabrica de scule Rîțnov, Ioan Mîndru, rectificator cu o înaltă calificare, discută cu ucenicii care 
urmează cursul de 3 ani — rectificatori și strungari — despre noile procedee de rectificare
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triotismul unor oameni ieșiți din 
popor, care luptă pentru o viață 
mai bună a acestuia". Aceleiași 
aniversări îi dedică fi poetul Mi- 
hail Cruceanu, prezent și el la 
proces, un articol în România li
terară.

Numărul pe ianuarie al buleti
nului „Cărți noi", atît prin con
ținutul lui, cît fi — de data a- 
ceasta — prin înfățișarea grafică 
ne obligă la un scurt popas. Ne 
aflăm în Anul internațional al 
cărții, proclamat astfel de Con
ferința generală a U.N.E.S.C.O.

REVISTA REVISTELOR

de GHEORGHE SUCIU

din noiembrie 1970. Manifestările 
românești puse sub semnul aces
tei acțiuni s-au inaugurat cu Sa
lonul național al cărții, căruia bu
letinul (ca de altfel și întreaga 
presă literară și artistică) îi dedi
că articole și iconografie. Vor 
urma, sîntem anunțați, Luna căr
ții la sate, Decada cărții româ
nești și altele. Bineînțeles, anul 
1972 ambiționează și din punct 
de vedere editorial să fie unul 
rodnic. In acest sens, buletinul a 
solicitat reprezentanților a 21 case 
de editură să răspundă la mai 
multe întrebări. Aproape în una
nimitate editorii reclamă ponde
rea prea mică pe care o dețin în 
fixarea tirajelor la cărți. Problema 
este veche. Mai există cazuri de 
cărți de valoare instructivă ori ar
tistică recunoscute al căror tiraj 
este nesatisfăcător pe cînd altele 
zac de ani de zile în depozite sau 

misă. Ele poartă de această dată 
rușinoasa pecete a necinstei. 
Este prinsă în repetate rîn
duri, încercînd să sustragă 
materiale din unitate. In ciuda 
sancțiunilor primite, morbul ne
cinstei îi îndeamnă însă, din 
nou, gîndul spre furt. Faptele 
care au urmat constituie de alt
fel momentul care a declanșat 
ultimul conflict, calificat de 
M. P. drept înscenare, abuz. Așa 
să fie ?

...în una din seri, în vestiarul 
unității, ajutorul de maistru 
Corne' Miron, surprinde o dis
cuție dusă pe șoptite. M. P. în
demna două salariate să meargă 
în secție, pentru a sustrage 
melană. Neavînd încotro, sala
riatele oonfirmă complicitatea 
Măriei Panchea și urmează, fi
rește, sancțiunea. Consemnăm 
deci, că „înscenarea“ despre care 
ni se amintea în scrisoare, nu 
era altceva decît o portiță prin 
care M. P. căuta să-și strecoare 
nedemnitatea, minciuna. Că s-a 
înșelat, nu este nevoie să i-o 
mai spunem

Ușurința, în unele cazuri, cu 
care sînt trecute pe hîrtie și 
reclamate, fapte care nu au 
nimic comun cu realitatea, 
ne-o oferă și un alt exemplu. 
Tînăra G. C., din comuna Mah- 
mudia, județul Tulcea, ne tri- 

sînt repartizate cu toptanul pe la 
biblioteci de mina a treia cărora 
le încurcă inventarul. Cînd va fi 
ziua aceea, cînd librarul ne va 
putea spune: Prima tranșă 
s-a terminat, veniți peste trei 
zile fi vă servim cîte exem
plare doriți P In lupta pentru 
grăbirea acestei zile mult aștep
tate au intrat și cibemeticieni 
(vezi intervenția din Contempo
ranul a academicianului Moisil). 
Pînă atunci, iată cîteva spicuiri 
din trista situație de fapt, așa 
cum o văd, din unghiul lor, edi

torii: „Deși editorul este cel mai 
indicat a cunoaște valoarea și u- 
tilitatea, deci necesitatea răspîn- 
dirii, în practică el este lipsit de 
posibilitatea de a influența efec
tiv tirajul, acesta fiind, în ultimă 
instanță, stabilit de cei ce difu
zează cartea" (Ion Simion — 
Ed. Politică); „Cît privește sta
bilirea tirajelor, aceasta este o 
problemă care rămîne deschisă" 
(Al. Graur — Ed. Academiei); 
„...editurile nu cunosc, decît prin
tr-o cercetare empirică, parțială 
și aproximativă — așa cum o 
face oricine vizitează una, două 
zece librării — ce se întimplă cu 
cărțile după apariție" (Ioanichie 
Olteanu — Ed. Eminescu); „In 
ceea ce privește tirajele, precum 
se știe, editura nu e suverană" 
(Aurel Martin — Ed. Minerva) ; 
„Problema grea e că rețeaua de 
difuzare — pentru motive și ra

mite o scrisoare prin care eram 
sesizați că una din funcționa
rele oficiului poștal din locali
tate, nu-i expediază corespon
dența, îi deschide și citește scri
sorile. în măsura în care se
sizarea se confirma, respectiva 
funcționară încălca, desigur, fla
grant obligațiile sale de servi
ciu. Atitudinea sa intra chiar 
sub incidența legii penale, care 
garantează expres, secretul co
respondenței Au urmat, firește, 
cercetările de rigoare, încheiate 
însă printr-o surprinzătoare con
statare : G. C. afirmă că își re
trage reclamația și, binevoitoa
re, ne explică de ce : „...Am fă
cut-o pe baza unor bănuieli ne
justificate, nu mi-am dat sea
ma... Vă rog, ca reclamația să 
nu fie luată în considerație". 
O interesează mai puțin că jocul 
ei de-a sesizarea a însemnat 
acuzarea nedreaptă a unui om, 
cheltuirea unor sume pentru 
investigațiile ce trebuiau făcute, 
că s-a irosit timpul cu cercetă
rile. Este cazul credem, să-i a- 
mintim G. C. (și nu numai 
ei, celelalte cazuri prezen
tate vădesc aceeași mentali
tate). cîteva lucruri asupra că
rora gîndul trebuie să-i stăruie 
îndelung, și cu mai multă res
ponsabilitate. Libertatea fiecărui 
om de a sesiza este instituită în 
statul nostru ca un drept cetă
țenesc cu însemnate semnificații 
In climatul profund democratic 
pe care îl trăim. Și nu este vor
ba de un drept formal. Rezol
varea sesizărilor cetățenilor, o- 
bligativitatea organelor sau or
ganizațiilor de stat și obștești, 
de orice nivel ar fi ele, de a 
cerceta și răspunde scrisorilor 
oamenilor muncii este reglemen
tată prin lege (Decretul nr. 5341 
1966) iar respectarea acestui act 
normativ, ca de altfel a tuturor 
legilor țării, constituie una din 
preocupările de seamă ale statu
lui nostru. In acest cadru care 
oferă garanția reală și efectivă 
a realizării dreptului de sesiza
re, nici cetățeanul nu poate fi 
scutit de anumite obligații. Res
pectul față de adevăr, corecti
tudine civică sînt elementare în
datoriri ce trebuiesc înțelese și 
tratate ca atare.

Redactorul rubricii 
MIRCEA NICOLAE

țiuni de care nu componența ei 
sînt răspunzători, ci sistemul or
ganizării lor, despre care nu voi 
vorbi aici (de ce ? n.n.) — nu 
are posibilitatea să recepționeze 
anticipativ și să concretizeze, cu 
relativă exactitate, cerințele pie- 
ții în materie de literatură actua
lă, la cea mai mare parte din 
titluri, ea nu e organizată în așa 
fel ca să poată face repede co
menzi noi la o carte care s-a di
fuzat foarte bine, în vederea ti
ne» noi ediții" (Mihai Gafița — 
Ed. Cartea Românească); etc.

Ne facem o plăcută datorie de 
a saluta apariția primului număr 
al revistei ilustrate România Pi
torească. Intr-o grafică elegantă, 
modernă (asigurată de Anamaria 
Smighelschi), noua publicație ne 
propune lecturi dintre cele mai 
agreabile. Semnalăm dintre ma
teriale pe cele semnate de : Ion 
Cosma, ministrul turismului, Pop 
Simion, Paul Anghel. Dona Roșu, 
Cornelia Simionescu, Valentin 
Hossu-Longin yi Mircea Horia 
Simionescu.

P.S. Noi nu facem polemică 
aici cu nimeni. Ceea ce urmărim 
prin această rubrică încredințată 
de ziar am exprimat la data cînd 
am preluat-o. Rugăm așadar pe 
cel care ne face imputări de lo
gică, bazîndu-se pe omisiunea ti
pografică a unei paranteze yi a 
unor ghilimele să fie mai bine
voitor. Noi nu-i reproșăm că din 
rîndul pe care îl citează din noi 
omite o prepoziție și scoate astfel 
un alt înțeles. Cît privește cu- 
vîntul întru ne aducem aminte 
că sensurile lui au fost analiza
te magistral de către cineva chiar 
în revista care are acum o pagi
nă de note.

G. S.

DIALOG DIRECT 
CU STUDENTUL

concretă, precum și rezolvarea 
unor sesizări din institute.

Prin sporirea inițiativei s-au 
eliminat perioade lungi, inutile, 
de așteptare a hotărîrilor și in
strucțiunilor. S-a impus, ca prin
cipal element de lucru, dialogul 
direct cu studenții.

— Ați insistat mai mult asu
pra inițiativei studențești. A- 
ceasta înseamnă că ea există; 
am vrea să exemplificați.

— Acest capitol — inițiativă 
— a dat, de fapt, un întreg an
samblu de acțiuni dedicate Se
micentenarului U.T.C. Seminarii 
științifice, colocvii, dezbateri, 
întîlniri cu cadre de partid, cu 
ilegaliști sau uteciști din pro
ducție, sesiunea cercurilor de 
studierea istoriei U.T.C., expo
ziții, spectacole. In cadrul Fes
tivalului național al artei stu
dențești, ne revine sarcina de a 
organiza faza de folclor dedi
cată. de asemenea, Semicentena
rului U.T.C.

Și fiindcă sîntem în pragul se
siunii, este relevantă chemarea 
Institutului Politehnic adresată 
studențimii ca, în cinstea ace
luiași eveniment, toți studenții 
să obțină numai rezultate bune 
și foarte bune. Sesiunea, ne 
preocupă însă și pe alt plan. 
Pe parcursul ei asociațiile vor 
desfășura o activitate agitatori
că care să mobilizeze, să pună 
în atenție rezultatele, sub toate 
aspectele, pînă la calitatea exa
minării. Ne propunem să pu
nem la îndemîna studenților a- 
devărate oglinzi ale muncii lor, 
prilej de analiză și meditație, de 
concluzii și măsuri.

— Ați avut, recent, o ședință 
de birou. Ce ați discutat și ho- 
tărit ?

— Intr-adevăr, am avut o a- 
semenea ședință în care s-a a- 
nalizat, printre altele, cum se 
desfășoară dezbaterile politico- 
ideologice, în ce stadiu se află 
îndeplinirea planului de măsuri 
pentru sesiunea de examene, s-a 
analizat și regulamentul de or
dine interioară al Casei de cul
tură.

Experiența în activitatea po- 
litico-ideologică transmite pen
tru semestrul II următoarea ce
rință. adaptare mai pronunțată 
tematicilor pentru dezbaterile 
politico-ideologice la specificul 
facultăților și chiar al anilor de 
studiu. S-a constatat că în pri
mul semestru au avut loc dez
bateri cu teme prea generale, 
abstracte, unele rupte de pre
ocupările studenților (din nou ci
tez aici institutele de artă). Dar 
o tematică bine fundamentată 
nu poate fi elaborată fără con
cursul cadrelor didactice de la 
catedrele de științe sociale.

— Este aici un reproș adus 
catedrelor de științe sociale 1

- Da. Fiindcă, fără a genera
liza, unele catedre n-au Inter
venit prompt și n-au ajutat la 
elaborarea unor probleme de te
matică pentru a informa și în- 
'vățămîntul politic, care să nu 
o repete pe cea de la științele 
sociale, cl să o completeze, să 
aducă ceva nou, să selectăm mai 
bine din propunerile studenților 
aspectele cele mai interesante. 
La recenta ședință a Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R. ni s-au

DRUMUL RĂSPUNDERII
— Fiecare secretar, țn fe

lul său are multe merite. 
ȘTEFAN STERE, spre exem
plu, de la organizația U.T.C. 
„laborator", desfășoară o ac
tivitate remarcabilă pentru 
antrenarea tinerilor la munca 
de cercetare, astfel că și da
torită lui uteciștii și-au adus, 
an de an, contribuția la omo
logarea unor noi produse. Ga
rantez pentru dinții. Sînt 
foarte buni, ne mîndrim cu 
ei, îi stimează toată lumea ca 
muncitori, au fost realeși de 
tineri în fruntea organizațiilor 
pe care le-au condus ani la 
rînd.

Ajunși însă aici, a trebuit 
să-i mărturisim locțiitorului 
de secretar că voiam de fapt 
să marcăm nu experiența de 
lucru a unui secretar cu o 
activitate de mai mulți ani, ci 
pașii siguri, fermi, cu care a 
pornit la treabă un tînăr aflat 
abia de curînd, pentru prima 
oară în fruntea organizației.

— N-avem decît patru. Să 
știți, însă, că ar merita să fie 
lăudați și cei cărora le-au 
luat locul. Să nu se creadă 
cumva că au fost înlocuiți 
pentru inactivitate.

Iată de ce înaintea discu
ției propriu-zise cu tînărul 
din fotografie, a trebuit să 
mai notăm că, de pildă, PE
TRE CONSTANTIN, dai la 
„conducte", a fost înțeles de 
colegi în dorința de a cîștiga 
timp de studiu ca elev aflat 
în fața bacalaureatului, iar 
pentru că ION ȘERBAN se 
dovedise și el capabil, i-a fost 
încredințată lui răspunderea 
de a conduce organizația. 
Tot astfel, am aflat că MI
HAI CHICIU, de la „aparate 
de măsură și automatizări" 
împlinise 29 de ani, dintre 
care majoritatea celor de 
după 20 încorporau eforturi
le, succesele, bucuriile misiu
nii de secretar; a rămas însă 
fi acum membru al comitetu
lui U.T.C. și conducător al 
cercului de turism...

L-am fotografiat, în sfirșit, 
pe lăcătușul mecanic MA

adus îndreptățite critici pentru 
aceasta

— Cît de „comun" este, la ni
velul institutului, planul comun 
de măsuri adoptat de U.A.S.R. 
și forul de învătămint ?

— Cînd președintele de asocia
ție este asistent, acesta își per
mite să ridice în fața conduce
rilor institutelor și facultăților 
problema respectivă a ambelor 
părți a planului comun. Dar cînd 
președintele este student, discu
țiile sînt mai dificile. Mă exem
plific. Planul comun prevede în
drumarea nemijlocită a studen
ților în afara procesului de în- 
vățămînt. In afara cadrelor di
dactice tinere, puțini profesori 
sau conferențiari cu experiență 
realizează acest lucru. Sînt, din 
păcate, destul de rare cazurile, 
cînd profesori cu experiență în
delungată stimulează realmente 
procesul formativ al tinerilor. 
Se pedalează prea mult pe cau
ze obiective: activitatea științi
fică la catedră. Planificările 
concrete de vizitare a studenți
lor în cămine rămîn, în parte, 
formale. Președintele A.S. — 
student — nu-și permite să tragă 
la răspundere cadrele didactice 
și dacă n-o face conducerea fa
cultății sau a institutului, prac
tic obiectivul acesta din planul 
comun nu se realizează. Aș greși, 
însă, dacă n-aș remarca că s-a 
extins zona de acțiune comună 
a asociațiilor și conducerilor fa
cultăților în acțiunile profesio
nale cu studenți. Trebuie însă 
să facem ca asociațiile, deci stu
denții, să beneficieze de contac
tul cu dascălii și în activitățile 
extraprofesionale.

— Cum vă organizați munca 
într-o zi? Care este, de exem
plu, programul zilei de ieri (19. 
01.1972)?

- Ieri programul meu a fost 
următorul : discuție cu comisia 
de studenți străini în legătură 
cu realizarea unei note de pro
bleme ; discuție la Centrul uni
versitar de partid privind orga
nizarea activităților la Casa de 
cultură și pregătirea Festivalu
lui artei studențești; apoi, am 
fost la Facultatea de limbi ro
manice, pentru a discuta cu pre
ședintele, cu șeful comisiei pro
fesionale, cu alți activiști A.S. 
și cu studenți din anii I și V în 
legătură cu planul de măsuri 
pentru sesiune — dar discuția 
a intrat și în zona altor proble
me; același lucru l-am realizat 
la Facultatea de drept. La sfîr
șitul zilei, am revenit la sediu 
pentru a clarifica cîteva lucruri 
legate de ansamblul folcloric 
„Doina" care se prezintă în fes
tival. Intr-un colectiv restrîns, 
cu vicepreședinții C.U.A.S. am 
analizat soluția programului de 
activități al Consiliului pentru 
semestrul doi.

— O ultimă întrebare: cu ce 
v-ați propus să începeți viitorul 
semestru, dincolo de îndruma
rea activității consiliului în toa
te compartimentele ?

— Doresc să îndrum personal 
organizarea activităților politi
co-ideologice în institutele de 
artă pentru a sprijini efectiv 
perfecționarea unor forme ale 
muncii educative, specifice a- 
cestei categorii de studenți care 
prezintă anumite particularități. 
Am criticat activitatea deficita
ră a asociațiilor de aici, acum 
îmi propun să le dau ajutor 
practic în acțiune.

RIAN TANASE, secretarul 
nou ales în fruntea organiza
ției U.T.C. de la „atelierul 
mecanic". La cei 22 de ani 
ai săi, MARIAN TANASE 
este cel mai activ mobilizator 
al tinerilor din organizație 
pentru întreținerea și repara
rea utilajelor, a instalațiilor 
rafinăriei, acolo unde un sim
plu robinet cu ventilul prost 
așezat ar putea duce la pier
deri do milioane de lei. MA
RIAN TANASE urmează 
cursurile liceului seral; n-are 
absențe ți nici întirzieri de la 
program; îl respectă uteciștii.

— Ce consideri necesar 
pentru un secretar ? l-am în
trebat.

— Să fie un exemplu, așa 
incit tinerii să descopere la el, 
să-i recunoască, să-și repre
zinte prin el, trăsăturile, cali
tățile model ale tînăruiui re
voluționar, ne-a răspuns.

Dar, din discuție aveam să 
mai aflu ceva: săptămînile 
care au urmat după momen
tul alegerii sale îi dovediseră 
că numai atita nu mai ajunge. 
Noul secretar a înțeles trep
tat, solicitat de către tineri și 
solicitîndu-i la rîndul său in 
acțiunile pentru înfăptuirea 
programului de activități al 
organizației lor, că a fi exem
plu în muncă, în comportare 
rămîne doar una dintre cerin
țele activității sale, căreia tre
buie să-i coreleze nenumăra
te alte preocupări : de a di
namiza, de a conduce, îndru
ma ți controla activitatea de 
educație într-un colectiv for
mat din 36 de uteciști. Ac
țiunile de organizație — fie 
că este vorba de adunarea ge
nerală cu tema „Cum mun
cesc fi învață tinerii din or
ganizația noastră", de întil- 
nirea cu un muncitor, militant 
comunist din anii ilegalității, 
sau de efectuarea celor 300 
ore de muncă voluntar-patrio- 
tică, precum fi celelalte ma
nifestări politico-educative or
ganizate în cinstea aniversării 
semicentenarului U.T.C. — 
îmbogățesc în afirmarea de zi 
cu zi calitățile tînăruiui mun
citor, exemplu de viață, în 
devenirea lor către ceea ce 
caracterizează portretul de 
coleg de generație al unui se
cretar U.T.C. 

plătească oalele sparte, ci chiar 
împotriva păgubașilor, adică a 
elevilor !

Și atunci începe să acționeze 
ultima descoperire a pedagogi
lor din șoseaua Chitila, amen
zile.

Dacă un elev vine la școală 
fără trusă de desen (care nu i 
s-a dat), fără uniformă (același 
motiv) sau fără echipament 
sportiv (idem), profesorul îi a- 
plică — în ordine — următoa
rele măsuri educative :

1. Ii dă afară de la oră ; 2.
îi pune absență ; 3. conform art. 
49 din regulamentul de funcțio
nare al școlilor profesionale — 
elevul va fi penalizat bănește 
pentru absențe. Dar, se pare că 
lanțul educativ mai are încă o 
verigă. Mașina complicată de 
educat copii de-abia s-a pus în 
mișcare. La sfîrșitul lunii vine 
scadența : după banii lipsă din 
bursă, părinții află cîte absențe 
are odrasla și-i aplică, mai 
mult sau mai puțin corporal, 
măsurile educative preconizate.

Ingenios și simplu. Pedagogia 
bîtei e învechită. A fost înlo
cuită cu o alta tot atît de ab
surdă, dar mai modernă — a 
banului : „lipsești — te ard la 
bursă !“ Spre mirarea educato
rilor, probabil, rezultatele nu 
sînt însă pe măsura așteptări
lor. Stă mărturie o cifră. In 
anul calendaristic 1971—1972, 14 
elevi au fost exmatriculați pen
tru absențe. Reținerea banilor 
din bursă (bani care reprezintă 
hrana elevului pe o zi !) se do
vedește o metodă educativă to
tal ineficientă și chiar pericu
loasă. Unii elevi, cu bani de 
buzunar, ajung să-și plătească 
cu sînge rece zilele lipsă. Iar 
cînd chiar profesorii sînt cei 
care provoacă absențele, efec
tul antieducativ e deplin...

N-am avut timp să ne mirăm 
îndeajuns de pasivitatea cu

CIUDATA 
PEDAGOGIE 

A AMENZILOR
care organizația U.T.C. din 
școală privește problema, căci 
mergînd mai departe pe firul 
„pedagogiei banului" am putut 
constata că rădăcinile s-au în
fipt mai adînc decît se părea.

DE CE SA FACEM 
MUNCA PATRIOTICA 7 
MAI BINE DAM BANI I

Se vorbește din ce în ce mai 
mult în presă și în general în 
cercurile de tineret despre po
sibilitatea autogospodăririi. E- 
levii își îngrijesc școala și ate
lierele de practică... Execută 
diverse lucrări pe care le pot 
valorifica etc... In școala de 
care ne ocupăm acum, tinerii 
se pregătesc pentru meseriile : 
tîmplar, strungar, mecanic... S-a 
creat chiar o echipă operativă, 
care săptămînal repară strică
ciunile ivite în școală. Și iată 
că două bănci s-au deteriorat. 
Parte, de bătrînețe, parte, din 
neglijența elevilor. „Să le re
parăm", au propus băieții și 
și-au suflecat mînecile. „Nu — 
le-a întrerupt elanul reprezen
tantul conducerii școlii — o să 
le plătiți și o să cumpărăm al
tele”. S-au strîns bani. Vreo 
500 de lei... La începutul noului 
an școlar — stupoare ! — băn
cile tot cele vechi, cîrpite de 
vreun meșter plătit. (In școală 
s-a zvonit că din bani s-ar fi 
cumpărat două fotolii la di
recție).

„Nu-i adevărat — precizează 
directorul adjunct — banii e- 
xistă, vă arăt chitanțele, o să 
cumpărăm bănci, cînd acestea se 
vor strica de tot".

N-a avut școala bani pentru 
două bănci ? Da de unde ! Mă
sura însă era EDUCATIVA ! 
Băieții trebuiau să învețe cum 
trebuie îngrijit și respectat a- 
vutul obștesc. Peruonal, înclin 
să cred că pedeapsa li s-a apli
cat... părinților în timp ce ade- 
văraților vinovați li s-a tăiat 
unica posibilitate de a-și repara 
greșeala.

Și repet, din păcate, nici a- 
ceastă întîmplare nu e singu
rul exemplu al efectelor nega
tive a pedagogiei banului. Iată 
o altă mostră a felului cum i-a 
căzut pradă chiar organizația 
U.T.C. din școală.

Se hotărîsie să se strîngă prin
tr-o acțiune de muncă patrio
tică sticlele și borcanele ne
folosite, blocate în casele oa
menilor. Din vînzarea lor ar 
fi rezultat o sumă care s-ar fi 
vărsat în fondurile școlii, ale 
organizației. Bineînțeles, nu 
stringerea sumei respective stă
tea la baza întregii acțiuni, ci 
pregnanta sa forță educativă. 
Cineva, nu se știe cine, a avut 
nefericita idee să ceară contra
valoarea in bani. Copiii au a- 
dus 2, 3 lei. suma s-a făcut, or
ganizația și-a îndeplinit ceea 
ce își propusese ! Și atunci cînd 
băieții au adus banii, cineva a 
avut naivitatea să creadă că 
ține în mînă „contravaloarea 
muncii patriotice", ca și cum 
înflăcărarea tinerilor s-ar putea 
transpune în vreo monedă.

Punem punct aici argumente
lor noastre împotriva acestei 
curioase găselnițe pedagogice, 
care pe drept cuvînt a stîmit 
indignarea părinților și a creat 
grave confuzii morale în min
tea copiilor. Punem punct pen
tru că nu ne-am propus o enu
merare a tuturor cazurilor con
crete care ilustrează această 
mentalitate antipedagogică.

în încheiere sollcltînd inter
venția hotărîtă a organelor 
competente să curme asemenea 
situații nefirești ne vedem da
tori a sublinia că acestea nu 
sînt deloc lucruri minore, lip
site de importanță, cum au gă
sit de cuviință să le taxeze 
unele persoane cărora li se în
credințase rezolvarea mai mul
tor sesizări pe această temă. 
Ceea ce, sperăm, nu se va mai 
întlmpla de-acum încolo.



Ședința Comitetului CJLEJt 
pentru colaborarea 

în domeniul activității 
de planificare

In zilele de 26 și 27 ianuarie 
1972. la Moscova a avut loc pri
ma ședință a Comitetului Con
siliului de Ajutor Economie Re
ciproc pentru colaborarea în 
domeniul activității de planifi
care. La ședință au luat parte : 
S. Dîlbokov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării ; V. Hula, vice
președinte al Guvernului Fe
deral al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, președintele Co
misiei de Stat a Planificării ; 
G. Schurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării ; B. Rîncinpeljee, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării al Republicii 
Populare Mongole ; M. Ja- 
gielski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, președin
tele Comisiei de Stat a Plani
ficării de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri ; Maxim Berghianu. 
președintele Comitetului de

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI SADAT
f

Ziarele egiptene au publicat 
discursul rostit de președintele 
Anwar Sadat la întîlnirea pe 
care a avut-o la Palatul Abdine 
cu reprezentanții organizațiilor 
politice, sindicale și ai altor 
organizații de masă. Președin
tele Sadat a abordat diferite 
probleme ale politicii interne și 
externe a Republicii Arabe 
Egipt. El a arătat că ..lecțiile 
înfrîngerii din 1967 trebuie să 
constituie un punct de plecare 
pentru reorganizarea multilate
rală a vieții Egiptului. Actuala 
etapă este o etapă de transfor
mări in adevăratul sens al cu- 
vîntului. în cursul realizării a- 
cestora, a adăugat șeful statului 
egiptean, se va acorda o aten
ție deosebită asigurării contro
lului maselor populare asupra 
mijloacelor de producție și lup
tei pentru lichidarea exploa
tării“.

O mare parte a discursului a 
fost consacrată mișcărilor stu
dențești care au avut loc în 
ultimele zile. Referindu-se la 
„comportarea nedemnă“ a unor 
studenți, președintele a relevat 
că în mișcarea studențească 
există unele tendințe ai căror 
reprezentanți încearcă să dez

REALITĂȚI CAPITALISTE

CRIZA ORAȘELOR
• RISCUL DE A Fl LA NEW YORK • „ORAȘUL 

CEL MAI URÎT DIN LUME“ • „FAVELAS“

A
 fi în New York 

este un risc pe care 
nu ți-I ascunde 
nici unul dintre lo
cuitorii marelui o- 
raș. Dimpotrivă, ți 

se spune în ce cartier să nu te 
aventurezi singur, ești sfătuit să 
nu călătorești cu metroul, cu 
taxiurile, să nu intri in pasaje, 
în Central Park. De ce ? Crimi
nalitatea și hoția sînt tarele im
punătorului oraș. Cei ce locuiesc 
în apropiere de cartierul Bronx 
evită să facă seara drumul pe 
jos de la stația de metrou pînă 
acasă. Șoferii taxiurilor sînt a- 
părați de ecrane din plexiglas 
de călătorii care stau numai în 
spatele lor.

Semnalul de alarmă tras de 
„NEW YORK TIMES“ pare poa
te exagerat : „Orașul nostru 
este muribund“ dar totuși o trei
me dintre americani au părăsit 
orașul propriu-zis și trăiesc din
colo de slums-uri, în suburbii 
unde cel puțin viața nu le mai 
este amenințată. Un spectacol 
trist îl oferă ghetto-urile —car
tiere izolate ale negrilor, cu 
frontieră parcă de netrecut 
chiar în inima orașului. Acolo 
se desfășoară un conflict neîn
trerupt, surd și disperat cu con
dițiile lor de viață. Oamenii se 
zbat în ghetto-uri ca să supra
viețuiască așa cum orașul întreg 
se sufocă de aerul poluat care 
nu Iasă să pătrundă decit o pă
trime din lumina soarelui. Un 
program antipoluant ar putea 
costa cinci miliarde de dolari pe 
an, aproximativ tot atît cît se 
cheltuie pentru programul spa
țial. Există la nivel federal 1009 
programe pentru rezolvarea pro
blemelor orașelor, dar ele sînt 
lăsate să aștepte...

L
umina se aprinde 
de trei ori pe săp- 
tămină, gunoiul stă 
nestrîns la ușile 
caselor, șobolanii 
mișună peste tot, 

tuberculoza și bolile venerice au 
atins nivelul epidemiilor, jumă
tate din decesele înregistrate în 
oraș sînt copii pînă Ia 5 ani, in
cendiile înghit într-o suflare, 
slumsuri cu 40—50 de case — a- 

Stat al Planificării al Republi
cii Socialiste România, I. Pardi, 
președintele Oficiului Național 
al Planificării al Republicii 
Populare Ungare ; N. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S.

Ședința comitetului a fost 
prezidată de reprezentantul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, N. Baibakov, care a 
fost ales președinte al Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de pla
nificare, pentru primul an de 
muncă al comitetului.

în conformitate cu hotărîrile 
sesiunii a 25-a a C.A.E.R., au 
fost discutate problemele pri
vind organizarea îndeplinirii 
programului complex al adîn- 
cirii și perfecționării în con
tinuare a colaborării și dez
voltării integrării economice 
socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. In do
meniu] activității de planifi
care.

bine frontul intern din Egipt. 
De aceea, a subliniat șeful sta
tului egiptean, e necesar să se 
desfășoare o activitate minuți
oasă de lămurire în rîndurile 
studenților, prin intermediul 
uniunilor studențești. „Studen
ții, a declarat Anwar Sadat, au 
o uniune a lor, prin care ei pot 
să facă cunoscută dimensiunea 
oricărei probleme. Sîntem dis
puși să explicăm totul. Orice 
responsabil este dispus, în ori
ce moment, să răspundă la orice 
întrebare, dar după procedura 
corectă și nu printr-o proce
dură dezorganizată, care ar 
vrea să impună un anumit 
mandat autorităților“. Preșe
dintele a subliniat că studenții 
trebuie să învețe, în primul 
rînd, în vederea realizării obiec
tivelor care stau în fața țării.

„Studențimea, a spus Sadat, 
are o bază sănătoasă, dar există 
o minoritate deviaționistă“. Un 
număr de 950 de studenți de la 
universitățile din Ain Chams și 
Cairo au fost reținuți de po
liție, a menționat președintele, 
dintre care 30 vor fi deferiți 
justiției. Ceilalți au fost puși în 
libertate, urmînd ca universi
tatea să le aprecieze faptele.

cesta este „orașul cel mai urît 
din lume“ — Saigonul. Așa este 
numit el de călătorii prin Pe
ninsula Indochineză. Orașul este 
supraaglomerat și se apreciază 
că pe cap de locuitor nu revine 
nici măcar un metru patrat. 
Pentru necesitățile orașului se 
cheltuie maximum patru dolari 
pe cap de locuitor, pe cînd în 
alte țări, în orașe cu o populație 
de 3—3,5 milioane, se alocă pînă 
Ia 200 dolari. In slumsuri locu
iesc mai mult de două milioane 
de oameni în case ridicate din 
cutii de conserve, al căror mc-

SAO PAULO. Oameni și 
păsări scormonind în gu
noaie după resturi de min- 

care.

tal a fost îndreptat cu ciocanul 
sau cu o piatră. Saigonul este 
poate și orașul cel mai zgomo
tos: avioanele militare america
ne cu reacție vîjîie deasupra o- 
rașului, convoaie militare măr- 
șăluiesc pe străzi.

Există un doctor la 8 000 de 
oameni; cele 160 de mașini ale 
gunoierilor depun încărcătura 
lor în aria metropolitană făcînd 
aerul de nerespirat. Americanii 
din Saigon dispun de aer con
diționat, saigonezii...

Situația este definită ca fiind 
„foarte critică" și orașul ca fiind 
amenințat de o catastrofă.

încheierea lucrărilor

Conferinței U.C.I.
Joi după-amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a doua Confe
rințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia — informează agen
ția TANIUG. Pe marginea docu
mentelor prezentate, au luat cu- 
vîntul 92 de delegați și invitați. 
Conferința a aprobat raportul 
cu privire la activitatea Prezi
diului U.C.I., rapoartele Comisiei 
statutare și Comisiei de control 
ale U.C.I. Delegații au adoptat 
de asemenea, programul de ac
țiune al U.C.I. în care sînt sta
bilite direcțiile de bază ale ac
tivității și sarcinile prioritare 
ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

După închiderea lucrărilor 
Conferinței, a avut loc ședința 
Prezidiului U.C.I., la care a fost 
ales noul Birou Executiv din

pest elho tare
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România în Re
publica Tunisiană, Marin 
Rădoi, și-a prezentat scriso
rile de acreditare președin
telui Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba. Ia cere
monie au participat minis
trul afacerilor externe tuni
sian, Mohamed Masmoudi, 
directorul cabinetului pre
zidențial, Abdalah Farhat, și 
membri ai ambasadei româ
ne. După prezentarea scri
sorilor de acreditare. între 
președintele Habib Bour
guiba și ambasadorul Marin 
Rădoi a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

La New York, noul re
prezentant permanent al 
Republicii Socialiste Româ
nia pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite, ambasadorul 
Ion Datcu, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Cu această ocazie, Intre 
ambasadorul român șl se
cretarul general al Națiuni
lor Unite a avut loc o con
vorbire cordială.

S
oarta marelui oraș 
Sao Paulo nu este 
mai fericită. Oraș- 
metropolă cu 8,1 
milioane de locui
tori este pe depar

te cel mai mare și mai aglome
rat din America Latină și dacă 
este să-i credem pe statisticieni 
peste 15—20 de ani și cel mai 
mare din lume deoarece explo
zia urbanistică care a creat Sao 
Paulo de astăzi este fără pre
cedent. Orașul exercită o atrac
ție uriașă asupra cultivatorilor 
săraci din toată țara care spe
ră să găsească aici o slujbă, 
să-și facă un rost. Puțini dintre 
noii veniți reușesc să ocupe un 
loc în cele 24 000 de fabrici care 
furnizează 25 la sută din întrea
ga producție industrială națio
nală. Odată cu creșterea metro
polei braziliene, cu îmbogățirea 
băncilor și corporațiilor, au a- 
părut și dificultățile de la anti
pod. In fiecare an, 300 000 nou- 
veniți caută aci de lucru. In loc 
de o existență normală ei des
coperă că 50 la sută din popu
lație nu are apă potabilă, iar 
70 la sută nu are canalizare, și 
că adăpostul lor îl constituie a- 
cele „favelas“ — case construite 
din cutii de lemn pentru fructe 
și conserve. Lupta pentru exis
tență i-a transformat pe mulți 
în cerșetori. In primele luni ale 
lui ’71, 10 000 de copii-cerșetori 
au fost adunați de pe străzi de 
o instituție ce se intitulează 
„Serviciul de protejare a cerșe
torilor“. Dacă se întîmplă să 
fure ca să-și astîmpere foamea, 
și cazurile sînt numeroase, ei 
riscă să fie împușcați pe la spa
te de o poliție nemiloasă. Ora
șul are și alte probleme acute : 
poluarea mai obsedantă decit în 
mari orașe devenite clasice în 
materie. Astfel un locuitor din 
Sao Paulo inhalează un aer de 
trei ori mai poluat decît cel din 
Chicago. Gazele scoase de ma
șini sînt atit de dense că acum 
cinci am o lege a obligat cami
oanele și autobuzele să-și scoa
tă țevile de eșapament pe dea
supra pentru a da posibilitate 
motocicliștilor să-și găsească 
drumul.

DOINA TOPOR 

care fac parte : Krste Avramo- 
vici, Iure Bilici, Stane Dolant, 
Stevan Doronski, Kiro Gligo- 
rov, Fadil Hodja, Todo Kurto- 
vici și Budislav Șoșkici. în func
ția de secretar al Biroului Exe
cutiv pentru perioada de un an, 
respectiv pînă la următoarea 
Conferință a U.C.I., a fost ales 
Stane Dolant.

9 LA BRATISLAVA a fost 
semnat protocolul privind schim
burile de mărfuri de larg con
sum pentru anul 1972 și colabo
rarea tehnico-științifică dintre 
Ministerul Comerțului Interior 
al Republicii Socialiste România 
și ministerele similare ale R.S. 
Slovace și R.S Cehe.

Declarația președintelui Nixon
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

— Președintele Richard Nixon 
a făcut o declarație radiotele
vizată în cadrul căreia a expus 
un „plan de reglementare a con
flictului din Indochina“, care a 
fost ulterior prezentat (la 27 
ianuarie) de reprezentantul 
S.U.A. la conferința cvadripar- 
tită de la Paris în problema 
Vietnamului.

Președintele S.U.A. a arătat 
că acest plan este o propunere 
comună americano-saigoneză.

Potrivit propunerilor, „în de
curs de șase luni după semna
rea unui acord, toate forțele a- 
mericane și trupele străine ale 
țărilor aliate vor fi retrase din 
Vietnamul de sud“. O aseme
nea formulare, însă, evită anun
țarea unei date exacte pentru 
retragerea totală a trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud 
și nu se referă nici la angaja
mentul Statelor Unite de a-și 
retrage forțele armate din alte 
țări ale Indochinei.

în cadrul măsurilor prezen
tate, președintele Nixon enu
mera, de asemenea, schimbul 
tuturor prizonierilor de război, 
înfăptuirea încetării focului în 
întreaga Indochină și organiza
rea de alegeri prezidențiale în 
Vietnamul de sud, în condițiile 
demisiei, cu o lună înainte de 
scrutin, a liderilor regimului 
Thieu. Din acest plan, rezultă 
hotărîrea S.U.A. de a sprijini în 
continuare administrația saigo- 
neză. Președintele Nixon a de-

Conferința cvadripartită 
de la Paris

La Paris a avut loc joi cea 
de-a 142-a ședință a conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză, în cadrul căreia repre
zentantul S.U.A. și delegatul 
saigonez au prezentat planul în 
opt puncte privitor la Vietnam, 
anunțat de președintele S.U.A.. 
Richard Nixon.

în legătură cu acestea, Nguyen 
Van Tien, adjunctul șefului de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a subliniat că în 
loc să procedeze la negocieri 
serioase, în scopul căutării unei 
soluții politice a problemei viet
nameze, încă de la început, 
Nixon a optat pentru calea 
„vietnamizării“ războiului. în 
iluzia obținerii unei victorii mi
litare și a negocierilor de pe 
poziții de forță. în propunerile 
din 25 ianuarie ale lui Nixon, 
toată lumea vede clar intenția 
de a induce în eroare opinia 
publică, cu scopul de a cîștiga 
mai multe voturi în viitoarele 
alegeri prezidențiale.

Pentru a pune capăt războiu
lui și pentru a restaura pacea 
în Vietnamul de sud pe baza 
respectării drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului viet
namez, nu există altă cale decît 
acceptarea de către guvernul 
S.U.A. a soluției de pace în 
șapte puncte propuse de G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud. Nixon a încercat să facă 
opinia publică să creadă că ar 
fi stabilit un termen pentru re
tragerea tuturor trupelor S.U.A. 
Dar este limpede că, propunînd 
retragerea în decurs de șase luni 
după realizarea unul acord, el 
continuă programul de „vietna
mizare“ și refuză orice negocieri 
serioase. Referindu-se la propu
nerile președintelui Nixon cu 
privire la organizarea de ale
geri prezidențiale în Vietnamul 
de sud și la demisia, cu o lună 
înainte de alegeri, a administra
ției saigoneze, Nguyen Van 
Tien a subliniat că toată lumea 
știe că grupul lui Thieu supra
viețuiește numai datorită spri
jinului S.U.A.

în cadrul ședinței, Xuan Thuy, 
conducătorul delegației guvernu
lui R. D. Vietnam, a reafirmat 
sprijinul deplin si aprobarea 
guvernului său pentru soluția 
globală în șapte puncte a G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Planul american, a arătat Xu
an Thuy, se referă vag la „retra
gerea tuturor trupelor S.U.A. și

lucrările 
Comitetului 

Executiv al U.I.S.
La Varșovia se desfășoară 

lucrările Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Internațio
nale a Studenților, la care 
participă reprezentanți a 42 
de organizații naționale stu
dențești. La lucrări sînt pre- 
zenți șl observatori ai uniu
nilor naționale studențești 
din Suedia, Norvegia, An
glia, R.F. a Germaniei și 
Malta neafiliate la U.I.S., 
precum și ai unor organiza
ții internaționale. Din partea 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România, la ședin
ța Comitetului Executiv al 
U.I.S. participă o delegație 
condusă de Gheorghe Șoima, 
vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.R.

clarat, de altfel, că planul ame
rican „nu prevede înlăturarea 
aliatului nostru“.

în declarațiile sale, președin
tele NixOn a expus cunoscuta 
politică a Administrației ameri
cane de „vietnamizare“, încer- 
cînd să justifice perpetuarea 
prezenței militare a S.U.A. în 
Vietnamul de sud.

în ce privește desfășurarea 
conferinței de la Paris, preșe
dintele S.U.A. a reafirmat pozi
ția Administrației americane de 
a nu lua în considerație propu
nerile delegațiilor R.D. Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu din Vietnamul de Sud 
și a apreciat că „progresele tra
tativelor au fost dezamăgitoare“.

în declarația sa, șeful Casei 
Albe a acordat un spațiu larg 
justificării actualei politici a gu
vernului său în Vietnam și a 
încercat să facă răspunzătoare 
guvernul R.D. Vietnam și G.R.P. 
din Vietnamul de Sud pentru 
impasul tratativelor, menționînd, 
în context, că Statele Unite au 
folosit pentru convorbiri toate 
canalele, atît cele publice cît și 
cele secrete.

„Acesta a fost cel mai lung 
și cel mai dificil război din is
toria Americii — a declarat pre
ședintele Nixon. Americanii 
cinstiți și patrioți nu au fost de 
acord să intrăm în acest război 
cu nouă ani în urmă și nu au 
fost de acord nici cu evoluția 
războiului“.

aliate“, fără a stabili un termen 
limită pentru aceasta și fără a 
specifica dacă este vorba de to
talitatea trupelor, consilierilor, 
personalului militar, armelor și 
materialelor de război, fără a 
preciza dacă vor fi desființate 
toate bazele militare ale S.U.A. 
și se va pune capăt atacurilor 
aeriene și navale asupra ambe
lor părți ale Vietnamului. In 
ce privește propunerea privind 
alegerile în Vietnamul de sud, 
Xuan Thuy a relevat că, așa 
cum sînt ele preconizate în 
planul american, cadrul de des
fășurare l-ar constitui tot re
gimul saigonez, cu mecanismul 
său de represiuni și teroare.

Pe scurt, a declarat șeful de
legației guvernului R. D. Viet
nam, declarația din 25 ianuarie 
a președintelui Nixon are drept 
scop să creeze o iluzie de pace 
în vederea campaniei electorale 
din S.U.A., în vreme ce Statele 
Unite își continuă planul de 
„vietnamizare“, intensificînd și 
extinzînd războiul, refuzînd să 
răspundă la propunerile clare și 
logice ale guvernului R. D. Viet
nam și ale G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud și să solu
ționeze cu adevărat problema 
vietnameză pe cale pașnică.

• AGENȚIA C.T.K. a anun
țat că guvernul Republicii So
cialiste Cehoslovace a hotărît 
să recunoască în calitate de 
stat independent și suveran Re
publica Bangladesh, arătînd că 
este gata să stabilească cu acest 
stat relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

• AGENȚIA M.T.I. a anunțat 
că Republica Populară Ungară 
recunoaște Republica Bangla
desh ca stat independent și su
veran și este gata să stabilească 
cu ea relații diplomatice.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că Întreg persona
lul Consulatului general al R.P. 
Chineze la Dacca a revenit tn 
patrie, ca urmare a hotărîrii 
guvernului chinez de a închide 
consulatul din acest oraș.

• „Hotărîrea Pakistanului de 
a rupe relațiile diplomatice cu 
Iugoslavia este surprinzătoare și 
regretabilă, deoarece nu este în 
concordanță cu dezvoltarea co-

ÎN INTERESUL
CAUZEI PĂCII

(Urmart din pag. 1)

rii cît mai urgente a conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și colaborare, la care să 
participe, pe baza egalității în 
drepturi, toate statele europene, 
precum și S.U.A. și Canada. 
Statele participante la Consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ consideră că Conferin
ța general-europeană poate fi 
convocată în anul 1972 și apre
ciază drept un factor prielnic în 
acest sens declarațiile unui șir 
de state din Europa Occidenta
lă, că ele sînt de aceeași pă
rere'.

Tși găsesc, în felul acesta, o 
continuare logică inițiativele 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia care, de la pro
punerile formulate în Declarația 
de la București din iulie 1966 și 
pînă la concluziile unei serii în
tregi de contacte la nivelul cel 
mai înalt cît și la nivelul miniș
trilor de externe, în cadrul bi 
și multilateral, au relevat nece
sitatea și actualitatea creării 
unui sistem de securitate pe 
continent. Este o realitate evi
dentă |i indiscutabilă că dacă 
astăzi ideea securității și, în 
strînsă legătură cu aceasta, 
ideea convocării unei conferințe 
general-europene, întrunesc o 
adeziune din cele mai largi, un 
merit de seamă revine activită
ții țărilor socialiste, la care se 
adaugă contribuția constructivă 
a altor state europene iubitoare 
de pace.

România s-a manifestat con
secvent ca factor activ al pro
movării securității europene, ca 
și a întregului proces de des
tindere pe continent, a militat 
neobosit pentru afirmarea prin
cipiilor pe baza cărora poate 
fi înfăptuită conviețuirea pașni
că a popoarelor Europei. Con
tribuția multilaterală a țării 
noastre la realizarea premiselor 
edificării securității europene 
și-a găsit expresia în normali
zarea și dezvoltarea relațiilor cu 
celelalte state europene, în acti
vitatea constantă și intensă de 
contacte, întîlniri, schimburi de 
vizite la cele mai diferite nive
luri. în permanență, România 
și-a adus contribuția la cauza 
clădirii relațiilor dintre toate 
statele europene pe baza res
pectării stricte a normelor le
galității și eticii internaționale, 
singurele în măsură să asigure 
dezvoltarea liberă si suverană a 
tuturor națiunilor Europei. Sin- 
tetizînd poziția constructivă a 
țării noastre în această proble
mă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta recent : „Apreciez că au 
fost create premisele pentru a 
se trece ia pregătirea concretă 
a unei conferințe general-euro
pene la care să participe toa
te țările de pe continent pre
cum și alte state interesate. O 
astfel de conferință trebuie să 
ducă la așezarea relațiilor din
tre statele europene pe principii 
de egalitate și respect, să ex
cludă folosirea forței sau ame
nințarea cu forța în raporturile 
dintre ele, să deschidă calea u- 
nei largi colaborări economice, 
științifice, culturale. Conferința 
va crea condiții pentru soluțio
narea în continuare a altor 
probleme importante în suspen
sie din viata politică a conti
nentului".

Cu satisfacție se poate con
stata sprijinul de care se bucu
ră în prezent ideea unei con
ferințe de securitate menită — 
asa cum au relevat în repetate 
rînduri documentele partidului 
si statului nostru — să contri
buie la crearea unui sistem de 
angajamente care să excludă 
orice amenințare cu forța sau 
folosirea ei în relațiile dintre 
statele continentului, să asigu
re integritatea teritorială, suve-

laborării de pînă acum și cu 
relațiile de prietenie existente 
intre Iugoslavia și Pakistan, 
precum și cu dorința ambelor 
părți ca aceste relații să se dez
volte în continuare în toate do
meniile, dorință exprimată în 
schimbul de mesaje dintre pre
ședinții Bhutto și Tito“, a afir

mat un purtător de cuvînt al 
Secretariatului federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, 
într-o declarație făcută agenției 
Taniug.

„Considerăm, a spus el, că nu 
există motive pentru o astfel 
de hotărîre unilaterală a guver
nului pakistanez și sperăm că, 
ținînd seama de toate faptele și 
de situația reală, el o va recon
sidera în curînd. împărtășim 
interesul exprimat de partea pa
kistaneză pentru continuarea co- 

ranitatea, neamestecul în tre
burile interne, egalitatea în 
drepturi și independenta tutu
ror statelor.

O atare concepție constructi
vă, realistă, se reflectă în pro
punerile prezentate de Con
sfătuirea de la Praga pri
vind recunoașterea și înfăp
tuirea practică în viața po
litică a continentului a ur
mătoarelor principii fundamen
tale ale securității europene și 
ale relațiilor dintre statele Eu
ropei : inviolabilitatea frontie
relor existente în prezent; ne- 
recurgerea la forță în relațiile 
dintre state ; coexistența paș
nică; dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare 
în interesul păcii pe baza prin
cipiilor independenței si suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc, năzuindu-se spre o aseme
nea transformare a relațiilor 
inter-europene care să permită 
depășirea divizării continentu
lui în grupări politico-militare ; 
dezvoltarea legăturilor reci
proc avantajoase dintre state; 
dezarmarea; sprijinirea O.N.U.

Urmărind fructificarea condi
țiilor favorabile existente ac
tualmente pentru pregătirea 
practică a Conferinței general- 
europene, Consfătuirea de la 
Praga a adus un important a- 
port la clarificarea ideii de 
securitate, a conținutului con
ceptului de securitate.

De o mare însemnătate și 
actualitate este afirmarea cu 
o deosebită claritate a con
cepției fundamentale că secu
ritatea și colaborarea europea
nă necesită — așa cum se a- 
rată în Declarație — crearea 
unui sistem de angajamente 
care să ofere tuturor țărilor 
garanția că se află la aaăpost 
de acte agresive și să contri
buie la bunăstarea și prosperi
tatea fiecărui popor. Ca o ur
mare firească, directă a acestei 
concepții fundamentale, deri
vă — ca un element esențial 
— imperativul așezării relații
lor dintre state pe temelia 
unor asemenea principii care 
să permită și să asigure dez
voltarea liberă, nestingherită a 
tuturor națiunilor continentului 
european. în acest sens, în 
Declarație se subliniază nece
sitatea ca relațiile de bună- 
vecinătate și colaborare dintre 
statele continentului să se dez
volte pe baza principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — 
principii universal valabile în 
raporturile dintre toate țările 
indiferent de sistemul lor so
cial-politic, principii pe care 
însăși viața, realitățile, le rele
vă ca piatra unghiulară a 
destinderii, păcii și cooperării.

Toate aceste propuneri re
prezintă o nouă inițiativă va
loroasă, o utilă sugestie de 
lucru pe agenda viitoarei con
ferințe general-europene. „A- 
șezînd aceste înalte princi
pii și obiective la baza re
lațiilor dintre state în Eu
ropa — se arată în Declara
ția privind pacea, securitatea 
și colaborarea în Europa — 
conferința general-europeană 
va lua o hotărîre de mari pro
porții istorice. Aceasta va fi în
ceputul unei rodnice activități 
comune capabile de a face ca 
Europa să fie cu adevărat paș
nică“. Tot pe linia propuneri
lor menite să asigure o rodnică 
bază de lucru Conferinței ge
neral-europene, se sugerează 
dezbaterea unor asemenea pro
bleme ca de pildă — lichi
darea oricăror discriminări, 
inegalități și bariere artificiale 
îh legăturile dintre state, cola
borarea statelor europene în fo-

• •••••

laborării tn domeniile economic, 
comercial șl consular.

e IN CURSUL reuniunii din 
26 ianuarie, Consiliul executiv 
al O.M.S. a adoptat, cu majori
tate de voturi, o rezoluție adre
sată Adunării Mondiale a Sănă
tății. Rezoluția decide înscrierea 

pe agenda Adunării Mondiale a 
problemei reprezentării Chinei 
în O.M.S., cere Directorului ge
neral al Organizației ca toată 
corespondența, inclusiv notifica
rea de convocare a Adunării 
Mondiale a Sănătății, să fie a- 
dresată guvernului R.P. Chineze 
și recomandă Adunării Mondi
ale să recunoască guvernul 
R.P. Chineze ca unicul guvern 
avînd dreptul să reprezinte 
China în Organizația Mondială 
a Sănătății.

I os ir ea rațională a resurselor 
de materii prime și energetice 
ale Europei, în sporirea poten
țialului industrial și îmbunătăți
rea fertilității pămîntului, în a- 
plicarea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice etc. în același 
sens, trebuie remarcată și pro
punerea de o deosebită valoa
re practică privind utilitatea 
creării la Conferință a unui or
gan permanent al tuturor state
lor interesate, în cadrul'căruia 
să poată fi continuată activi
tatea comună în vederea pune
rii de acord privind pașii urmă
tori.

Declarația arată, de aseme
nea, _ că în interesul întăririi 
securității europene, ar fi utilă 
realizarea unei înțelegeri ce 
privire la reducerea forțelor ar
mate și armamentelor pe con
tinentul european, relevîndu-se 
că examinarea și definirea căi
lor de rezolvare a acestei pro
bleme nu trebuie să fie prero
gativa alianțelor militar-politi- 
ce existente în Europa.

Salutînd rezultatele Consfă
tuirii de la Fraga, opinia pu
blică din tara noastră își* expri
mă încrederea că ele vor con
tribui la accelerarea pregăti
rii Conferinței general-europe
ne. „înfăptuirea securității eu
ropene — sublinia recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu — re
prezintă o preocupare majoră 
consecventă a Partidului Cornul 
nist Român și a guvernului Re
publicii Socialiste România, 
ferm hotărîte a milita, împreu
nă cu celelalte țări socialiste, cu 
toate forțele înaintate, pentru 
realizarea acestui important o- 
biectiv al păcii europene".

în spiritul politicii sale, ca
racterizată prin realism și con
secvență, România socialistă în
țelege să-și aducă și în viitor 
întreaga sa contribuție la toate 
fazele și acțiunile legate de pre
gătirea si desfășurarea cu suc
ces a Conferinței, va face tot 
ce depinde de ea pentru in
staurarea pe continentul nostru 
a unor relații de înțelegere re
ciprocă, bună vecinătate și 
cooperare pașnică, în acord cu 
interesele poporului român, cu 
interesele popoarelor din Eu
ropa și din lume, ale cauzei 
păcii.

Examinînd situația creată în 
peninsula Indochinei, țările so
cialiste reprezentate la Consfă
tuirea de la Praga au adoptat 
„Deolarafia în legătură cu con
tinuarea agresiunii S.U.A. în In- 
dochina". Așa cum se sublinia
ză în Declarație, țările partici
pante sînt ferm convinse că pro
blemele Indochinei pot fi rezol
vate numai pe baza recunoaș
terii drepturilor legitime ale po
poarelor din această regiune de 
a-și hotărî singure soarta. Ele 
„declară că vor acorda și în 
viitor Republicii Democrate Viet
nam, forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud, Laos și Cam- 
bodgia ajutorul și sprijinul ne
cesar pentru a respinge atenta
tele agresorului".

Lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru independență, 
libertate și reuniflcarea patriei 
se bucură de simpatia caldă și 
sprijinul multilateral al poporu
lui nostru.

Luînd cunoștință de documen
tele și rezultatele Consfătuirii 
de la Praga, poporul, tineretul 
nostru le apreciază ca un în
semnat aport îa consolidarea 
păcii.

Declarațiile adoptate la Con
sfătuire sînt o contribuție pre
țioasă la menținerea și întă
rirea păcii tn Europa și în lume. 
România socialistă, poporul ro
mân își vor aduce și în viitor 
contribuția activă la înfăptuirea 
acestui deziderat nobil, vital.

Ea Praga a avut loc o în- 
tîlnire a Iul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și a 
membrilor Prezidiului și Se
cretariatului C.C. al P.C.C., 
cu delegația Uniunii Sovie
tice. condusă de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care a par
ticipat la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al 
Statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Parti- 
cipanții la întîlnire, arată a- 
genția TASS, s-au informat 
reciproc cu privire la des
fășurarea construcției socia
liste și comuniste în cele 
două țări și au făcut un 
schimb de păreri referitor la 
căile de dezvoltare a colabo
rării dintre P.C.C. și P.C.U.S., 
dintre Cehoslovacia și Uniu
nea Sovietică. Ei au exami
nat. de asemenea, probleme 
actuale ale situației interna
ționale și ale politicii externe 
a celor două țări.
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Patria (orele 10; 12.30; 16; 18,30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18,15: 20,30).

AVENTURI TN ONTARIO : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), Festi
val (orele 8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19: 21).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 

18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), — premieră.

LOVE STORY i rulează la Pa
tria (ora 9), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

COPACII MOR IN PICIOARE ; 
rulează la Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,45; 15,45;
18: 20,15).

VAGABONDUL î rulează la Fla
căra (orele 10,30; 15,30; 19).

DECOLAREA : rulează la Bu- 
zeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

WATERLOO : rulează la Lumi
na (orele 9—18 în continuare), în
frățirea (orele 15,30; 19), Lira (o- 
rele 15.30 19).

ABEL FRATELE TAU J rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE, 
rulează la Popular (orele 15,30; 
19), Central (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Unirea (orele 16; 19).

SA CUMPĂRĂM O MAȘINA DE 
POMPIERI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 în continuare) ; 
PROGRAM DE DOCUMENTARE 
(ora 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,45; 
18; 20,15, Miorița (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30) Giulești (o- 
rele 15,30, 17,45; 20).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE î 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Volga (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 

Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20,30).

LIVADA DIN STEPA ; rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL i rulează la Floreasca 
(orele 15.30; 18; 20,30). Arta (orele 
10,30). .

SORGUL ROȘU : rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 19).

NEÎNFRICATUL GHYULA î ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16. 18,30; 20.45).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Ferentari (orele 10; 15,30; 19), Arta 
(orele 16; 19), Lumina (orele 9—12 
în continuare; 15,15; 18,30).

DUEL STRANIU : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 19).

GARA BIELORUSA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Viitorul (orele 15,45; 18;
20,15).

PĂDUREA DE MESTECENI ! 
rulează Ui Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Doina (orele 
11,30; 16; 19,30).

OLIVER : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 18,30).
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Opera Română ; TURANDOT — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : CAMERA DE 
ALĂTURI — ora 20; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora

20; Teatrul „C. 1. Nottara* (Sala 
Magheru) : FÎNTÎNA BLANDU- 
ZIEI — (cedat) — ora 10; ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20; Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Sala Studio) : DOMNI
ȘOARA DE BELLE-ISLE — ora 
20; Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINE — ora 20; Teatrul Mic: 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul Giulești : MĂSURĂ 
PENTRU MĂSURĂ — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy): 
B.TMBIRICĂ — ora 19,30; (Cal. 
Victoriei) : VOX BOEMA — ora 
19.30; (la Sala Palatului) : ȘI FE
TELE JOACA FOTBAL — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu” : 
MINI-JAZ CU MAXI-HAZ — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (Str. 
Academiei) : CARTEA CU APO- 
LODOR — ora 17; Teatrul „Ion 
Creangă” : ȘCOALA DIN HUMU- 
LEȘTI (premieră) — ora 16; Cir-

cul Globus : 72 CIRC 72 — or« 
19,30.
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16,00—17,00 Teleșcoală. 18,00 Că-« 

minul. 18,50 Pe Bîrzava în jos. 
Spectacol muzical-coregrafic sus
ținut de Ansamblul Casei de cul
tură a Sindicatelor din Reșița. 
19,20 1001 de seri : Băiețelul de pe 
afiș. „Spiridușului îi e frig...”. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20.00 
Cronica politică Internă de Eu
gen Mândrie. 20.10 Film artistic : 
„Am fost tineri” — producție a 
studiourilor cinematografice Bul
garia. 21,55 Cadran internațional. 
22,35 Farmecul operetei. 23.00 Te- 
lejtirnalul de noapte.
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