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noi însă, nu a fost posi- 
răspunde tovarășul Tlue-

PE CÎND

BATERE

Proletari din toate țările, uniți-vă !

— Am pornit, și am pornii 
bine, zio eu. întreg personalul u- 
zinei a fost organizat în patru 
forme de perfecționare, diferen
țiat pe categorii de saiariați și 
pe meserii. O dată pe săptă- 
mină, pentru două ore, lucrăto
rii, tineri sau virstnici, redevin 
elevi.

Pentru a înțelege tonul opti
mist cu care ne vorbește tova
rășul ing. Vasile Bacalu, directo
rul Uzinei de vagoane din Turnu 
Severin, am apelat, în continua
re, la documente. Interlocutorul 
nostru, tovarășul Constantin 
Flueraș, responsabil cu proble
me de învățămînt, ne invită cu 
un gest cuprinzător. In față ni 
se așează dosarul cu multe file 
numit pe scurt „al reciclării". 
Subiectul poate fi rezumat într-o 
singură întrebare : ce s-a în- 
timplat după apariția Legii 
nr 2 ?

Astfel am aflat că :
• in aprilie au fost organizate 

citeva cursuri, primele, pentru 
meserii mai complexe : macara
gii, fochiști, sudori de recipienți, 
personalul C.T.C. ;
• in iulie au sosit instrucțiu- 

nile-cadru de la minister, o dată 
cu recomandarea de a înainta 
pină Ia 5 iulie o situație desfă
șurătoare (data de „ieșire" de la 
centrală a adresei respective era 
...tot 5 iulie) ;

• o comisie special alcătuită 
a preluat problemele de coordo
nare ale reciclării. Comisia, 
condusă de inginerul șef al uzi
nei (de ce nu personal de tova
rășul director de vreme ce obli
gația în sine îi revine nemijlo
cit ?) s-a Intilnit pină acum de 
două ori. O dată pentru organi
zarea activității pe secții. A 
doua oară, pentru stabilirea pro
gramelor.

• Cursurile s-au deschis în 
luna decembrie.

— Cum s-a procedat la repar
tizarea salariaților pe diferitele 
grupe de învățătură ?

— S-a căzut de acord ca lucră
torii cu o vechime de sub trei 
ani in meserie să fie cuprinși in 
forma de pregătire la locul de 
muncă, ne detaliază tovarășul 
Flueraș. Timp de șase luni acești 
oameni se instruiesc sub îndru
marea directă a șefului ierarhic 
superior, perioadă in care este 
ajutat să cunoască bine o gamă 
mai largă de lucrări, să-și însu
șească corespunzător operațiile 
necesare.

Marea majoritate a salariaților

însă, după cum sîntem infor
mați, au fost repartizați Ia cursu
rile organizate. Dacă ținem sea
ma că atît reciclarea personalu
lui de conducere (pregătire indi
viduală) cit și cei ce-și comple
tează cunoștințele prin licee se
rale nu ridică, pe plan organiza
toric vorbind, lucruri deosebite, 
am rămas să vedem cum se des
fășoară programele din categoria 
mai sus menționată.

Nu poți să nu apreciezi munca 
investită în organizarea celor 48 

- de clase care funcționează în 
prezent, dintre care 43 sînt nu
mai pentru muncitori. Pe secții 
și ateliere, pe meserii, Ia fiecare 
din ele, programa analitică, de- 
falcarea pe ore.

Răsfoim „sumarul“ pentru lă
cătuși : 72 de ore, timp de 36 de 
săptămîni. Noțiuni generale de 
tehnologie, de utilaje, privind or
ganizarea locului de muncă, con-

trol de calitate, protecția mun
cii. Anexat, o bibliografie.

Sigur, timpul este prea scurt 
pentru a ne da seama în ce mă
sură așa cum sînt organizate a- 
cum cursurile de perfecționare 
sint și cele mai eficiente. Nu 
putem însă să nu spunem că 
cel puțin din acest punct de ve
dere premisele sînt create. Dar: 
dc ce grupele sint imaginate ca 
omogene cînd de fapt ele 
prin pregătirea oamenilor, 
trem de eterogene ?

— Indicația centralei a 
intr-adevăr ca oamenii să fie 
grupați pe categorii de încadra
re. La 
bil. ne 
raș.

Uneori, la un singur exa
men îl intuiești pe viitorul 
profesor, inginer, medic sau 
economist. Semnul de re
cunoaștere se încheagă din 
siguranța răspunsului, ușu
rința cu care folosește limba
jul profesiei și sintetizează 
cunoștințele de specialitate, 
poziția critică față de acestea. 
De aceea, deși este în anul 
II, credem că studentul Cor
nel Constantinescu notat cu 10 
la Agrochimie, va deveni un 
bun inginer agronom.

La examenele surprinse de 
noi studenții care fac parte 
din conducerea A.S. au fost 
in frunte ; notele 9 și 10 ple-
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DE LA BINE, 
LA MAI BINE

Cel puțin trei dintre evenimentele acestei săptămîni s-au 
detașat cu deosebire in atenția opiniei publice. Ele fac parte 
din categoria acelor acte a căror rezonanță In conștiința pu
blică, dat fiind caracterul lor de excepție, depășește aria 
strimtă a unității de timp in care s-au produs.

fost mai intii ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din prima zi a celei de-a doua 
luni a anului, care a aprobat și dat publicității 
Comunicatul ou privire la îndeplinirea planului

de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste 
România in anul 1971. Datele care sintetizează in numai o 
pagină și ceva de ziar rezultatele muncii noastre de-a lungul 
unui an îndeamnă la meditație. A fost un an bun acest 1971. 
Ceea ce ne-am propus pentru intervalul de timp amintit am 
realizat, iar in domeniile hotărîtoare pentru mersul nostru 
înainte am obținut chiar importante depășiri. Proiectele noas
tre pentru acești cinci ani — etapă importantă in opera de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate — sint, 
așadar, nu doar o simplă dorință, un vis frumos ce dispare 
la primul contact cu realitatea, ci un program de muncă 
realist, dimensionat — grație politicii științifice a Partidului 
Comunist Român — pe măsura aspirațiilor ce ne animă și a 
resurselor de care dispunem. Este principala concluzie la 
care ajungem după lectura datelor cuprinse in comunicat. Nu 
singura. Pentru că, aflind dimensiunea succeselor obținute 
succese generatoare de încredere și optimism, ne dăm in ace
iași timp seama că în acest domeniu posibilitățile noastre 
sint mult mai ample și, ceea ce ni se pare, de asemenea, 
foarte important, stă in puterile noastre să le asigurăm o 
fructificare net superioară.

Dincolo de relie
farea cotelor canti
tate atinse, dincolo 
de importantele de
pășiri înregistrate în 
diferite ramuri in
dustriale, dincolo de 
evidențierea saltului 
realizat în compara
ție cu nivelul exis
tent cu un an în 
urmă, Comunicatul 
recent dat publicită
ții ne înfățișează o 
realitate de necon
testat în fizionomia 
anului 1971 : contri
buția sporită la mo
dernizarea structurii 
industriei românești.

Primul an al ac
tualului cincinal se 
dovedește din acest 
punct de vedere ge
neros, așezînd într-o 
perspectivă optimis
tă înfăptuirea unuia 
din cele mai impor
tante obiective ale 
procesului de indus- . 
triallzare socialistă 
a țării definit ca a- 
tare în programul 
trasat de Congresul 
al X-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân. Să privim îm
preună datele — ar
gumente cuprinse în 
iitera comunicatu
lui. Tn energetică, 
nivelul anului 1971 
este cu 112,2 la sută 
mai mare decît în 
1970, în metalurgie 
feroasă cu 107,6, în 
cea neferoasă cu 
106,3 la sută ; în 
construcțiile de ma
șini și prelucrarea 
metalelor creșterea

este de 115,8 la sută 
iar tn chimie cu 
115,2. In acest mod, 
prin asigurarea rit
murilor de creștere 
celor mal înalte în 
ramurile purtătoare 
ale progresului teh
nic, determinante 
pentru dezvoltarea 
accelerată a între
gii economii, a fost 
posibil ca în anul 
1971 ponderea ener
giei electrice șl ter
mice, metalurgiei, 
construcțiilor de ma
șini și chimiei să 
reprezinte mai mult 
de jumătate din în
treaga producție in
dustrială. Prelun
gind seria exemple
lor, Comunicatul în
fățișează prefacerile 
structurale interve
nite în 
ramurilor 
le înseși, 
deplasat

Interiorul 
industrîa- 

accentul 
continuu 

spre domeniile teh
nicii de vîrf, sec
toare a căror dez
voltare prioritară 
decurge din tendin
ța de modernizare 
accelerată a indus
triei noastre. Ilus
trative în acest sens 
sînt sporul de 7,1 
la sută al producției 
de oțeluri aliate pe 
seama asimilării a 
noi mărci de oțel 
de calitate superioa
ră, accentuarea pro
ducției în petrochi
mie, succesele în 
domeniul Industriei 
electrotehnice, a a-

paratelor de măsu
ră, control și auto
matizare, a con
strucției de mașini 
unelte și agregate. 
Concludent este pro
cesul de înnoire a 
producției : pe an
samblul industriei 
ponderea noilor pro
duse reprezintă, în 
decursul anului tre
cut, 13 la sută. In 
mod necesar, cînd 
vorbim de succesele 
industriei noastre, 
de rezultatele el 
de prestigiu, de as
censiunile pe ma
gistrala moderniza
răți, trebuie să a- 
șezăm toate acestea 
ca pe ceva firesc 
în contextul efor
turilor făcute pe li
nia promovării pro
gresului tehnic, pen
tru introducerea rn 
fabricație a proce
selor tehnologice 
cele mal noi. Șl din 
acest punct de ve
dere anul 
marcat un __
salt înainte prin ex
tinderea procedeelor 
de mecanizare șl 
automatizare a pro
ducției, prin ampli
ficarea conducerii 
proceselor tehnolo
gice de către mașini 
electrice. Amplifi
care ilustrată și ea 
astfel : consumul de 
energie electrică pe 
un salariat din in
dustrie se deplasează 
de la 11 000 kWh. în 
1970 la 11 600 kWh. 
în 1971.

1971 a 
prețios

Insuflețitoarele chemări la întrecere adresate 
de colective ale unor unități fruntașe ilustrează 
hotărirea oamenilor muncii de a-ți dedica toa
tă energia și priceperea îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor de plan pe 1972. Obiectivele aces
tor chemări sînt rezultatul analizelor temeinice, 
în spirit democratic, pe care oamenii le-au în
treprins asupra resurselor existente, ele expri
mă capacitatea remarcabilă de mobilizare pe 
care o dețin colectivele muncitorești, comuniș
tii, ilustrează înalta responsabilitate a partici
pării clasei muncitoare la programul_de dez
voltare economică și socială a României so-voltare economică și socia!

DE MASA

Ne oprim, mai întîi, la școala 
din Șirnea. Un tablou , inedit. Pe 
pereții albi, pe gardurile ce îm- 
prejmuiesc curtea, zeci de pe
rechi de schiuri și săniuțe de 
cele mai diverse mărimi îșî aș
teaptă „proprietarii“. Clopoțelul 
sună și enigma e dezlegată. Ur
mează ora de educație fizică. 
Școlarii, travestiți subit în 
schiori adevărați, ascultă cu
minți îndrumările profesorilor. 
Festivalul începe... Pe pîrtia ilu
minată a giorno — amenajată 
prin contribuția cetățenilor ->■ 
începe originala lecție de edu
cație fizică. Ne aflăm în fața 
unui veritabil concurs de schi și

cialiste. Chemările conțin angajamente insufle- 
titoare, care exprimă încrederea și adeziunea 
totală la politica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român, dragostea și atașamen
tul muncitoresc față de conducerea partidului 
și statului în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Astăzi publicăm în pagina a 3-a chemări
le la întrecere adresate de colectivele muncito
rești : Grupul de șantiere Tîrgoviște, Combina
tul Siderurgic Hunedoara, întreprinderea elec- 
trocentralei Borzești și întreprinderea de trans
porturi auto — lași.

dează desigur și pentru presti
giul lor în facultăți, an, grupă. 
Cu un subiect despre „Cul
tură și civilizație“, Paul Toma 
din anul III, membru al Con
siliului A.S. de la Facultatea 
de Studii Economice, a pro
movat cu 10 examenul de So
ciologie industrială și psiholo
gia muncii.

Anul I, Contabilitate. Res
ponsabila grupei 3 213, stu
denta Ana Barbu (stingă) a 
debutat triumfal la prima ei 
sesiune: 10 la Istoria econo
miei naționale. Firește, bucu
ria ei este și a colegilor ei. 
(prima fotografie).

Anul III rămîne oare în 
continuare, anul „cheie“ pen
tru absolvirea cu succes a stu
diilor P Se pare că așa este, 
dacă socotim după rezultatele 
grupei 3132 (Facultatea de 
studii economice) la exame
nul Conducerea planificată a 
economiei naționale. Ce pă
rere aveți de o asemenea for
mulă a grupei: efectiv 22 —
4 neprezentați — 4 nepromo
vați — 6 promovați cu notele
5 și 6 (care orice s-ar zice tot 
mici rămîn I) ?

Cjnci neprezentați la un 
examen din ultima sesiune I 
Și trei nepromovați. Și totuși 
s-a întîmplat la examenul de

GEORGETA RUȚA
Foto : ION NICOLA

(Continuare in pag. a lll-a)

UN AJUTOR PREȚIOS DAT ORGANIZAȚIEI U.T.C.: PE ORDINEA DE ZI A 
ȘEDINȚEI COMITETULUI COMUNAL DE PARTID — ACTIVITATEA SPORTI

VĂ A TINERILOR

săniuțe, unde domnește veselia 
dar și disciplina, ordinea. Profe
sorul de educație fizică, Nistor 
Cioacă, ne explică :

— De cînd se prinde zăpada, 
din noiembrie, pină în aprilie, 
noi facem lecțiile pe... schi și 
săniuțe. Cînd se-ntîmplă de nu-i 
zăpadă facem exerciții care com
pletează pregătirea specifică. 
Aici, trebuie să știți, e leagănul 
schiului românesc. Tot ce-a dat 
mai bun acest sport, își are obîr- 
șia aici Ia noi. Ia Șirnea, la Fun-

(Continuare în pag. a Il-a)

Chiar a doua zi după publicarea comunicatului, 
a fost anunțată hotărirea organizării, in zilele 
de 17—19 februarie a. c„ a conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din întreprinderile și 

centralele a două dintre cele mai importante ramuri econo
mice — industrie și construcții. Inscriindu-se între practicile 
curente folosite de conducerea noastră de partid de a se 
consulta și antrena nemijlocit cu masele de oameni ai muncii 
Ia rezolvarea tuturor problemelor de care depinde viitorul 
întregii națiuni — viitoarea conferință, care cheamă la chib
zuință și continuă perfecționare a întregii noastre activități, 
a declanșat o vie și puternică efervescență creatoare în uni
tățile economice de pe întreg cuprinsul țării. De fapt, amplul 
colocviu al lucrătorilor din industrie și construcții a și în
ceput. Pe fondul unei dinamice activități diurne, îndreptată 
spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor prevăzute pentru 
cei de-al doilea an ai cincinalului, muncitorii, inginerii, cer
cetătorii sau oamenii de știință, celelalte cadre economice în
treprind în aceste zile o profundă analiză a muncii desfășu
rate, conturează valențele experienței pozitive acumulate 
pentru a putea fi studiată și generalizată ca un firesc bun al 
tuturor, departajînd totodată neajunsurile, și mai ales, cau
zele care le-au determinat, inițiază măsuri practice menite 
să asigure valorificarea superioară a resurselor interne, ri
dicarea calitativă a întregii activități. Cei cîțiva mii de par- 
ticipanți la conferința amintită, desemnați acum de colec
tivele din care fac parte — o noutate ce atestă continua am
plificare a practicilor noastre democratice — vor aduce la 
înalta tribună nu numai gindurile și propria experiență, ci 
întregul tezaur al gindirii și practicii înaintate din întreprin-

AVUTUL
STATULUI-

HOȚII FOLOSEAU LUPA

VASILE BABAC

(Continuare in pag. a lll-a)
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DAR CE FEL DE OCHELARI
PURTAU RESPONSABILII?

Corpuri delicte pe masa infractorilor : timbre, multe timbre, cla- 
soare, lupe, fiole cu alcool, pensete...

Prejudiciul este fabulos. Fil
mul — pe scurt: Doi. indivizi, 
Aurel Cașcaval și Gheorghe Pi
taru, gestionari la punctele fi
latelice aparținînd de Centrul 
de librării și difuzarea cărții și 
I.C.S. „Romarta“ au delapidat 
cu. seninătate în mai puțin de 
doi ani de zile — prin interme
diul unor tenebroase procedee, 
întru a căror elucidare organele 
de anchetă desfășoară încă cer
cetări — sume <je necrezut.

Infractorii, cît și complicii lor. 
își vor primi pedeapsa meritată 
pe măsura gravității faptelor co
mise. Dar nu asupra acestui as
pect în sine dorim să insistăm 
în ancheta noastră gazetă
rească. Cine sînt cei doi hoți, 
cum au operat ei atîta amar de

vreme fără ca nimeni să se se
sizeze, cum au fost ei prinși — 
într-un cuvînt partea „polițistă“ 
a întîmplării — interesează mai 
puțin. Ni se pare mult mai o- 
portun a ne ocupa îndeaproape 
de aspectele care au înlesnit, în 
cadrul întreprinderilor citate, 
comiterea acestei serii de fur
turi din avutul obștesc.

★
Cașcaval ca și Pitaru ridicau 

timbrele de la sediul central al 
întreprinderii „Filatelia“, cu 
acte în regulă. Valori de achi-

(Continuare in pag. a lll-a)

VASILE CABULEA

VIOREL RABA, 
ANDREI BARSAN

Clopoțelul a sunat de ieșire, în pauză : ora de educație fizică, aici, 
la Școala generală din satul Șirnea, — ca, de altfel, și la Fundata 

— se face într-un stil cu totul inedit: pe schiuri!
Foto : I. MIHAICA
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PLENARA CONSILIULUI 
PE TARĂ AL ELEVILOR 
în centrul dezbaterilor: pregătirea tehnico-productivă

Consiliul pe țară al elevilor 
s-a întrunit, ieri, pentru a doua 
oară în acest an școlar. Plenara, 
după cum a precizat de la bun 
început tovarășa Silvia llie, se
cretar al C.C. al U.T.C., pre
ședinte al acestui consiliu, și-a 
propus să fie o dezbatere de 
lucru : preocuparea organizații
lor U.T.C. din școli pentru pre
gătirea tehnico-productivă a ele
vilor și o discuție despre condi
țiile de muncă și de viață ale e- 
levilor, mai exact, cum pot fi ele 
mai bine gospodărite în folosul 
elevilor. Consiliul a avut însă la 
Îndemînfi și alte cîteva materiale 
de studiu privind, de pildă, orga
nizarea unor concursuri pentru 
elevi — „Tehnium“, „Tinere 
condeie", concursurile pe obiecte 
etc..

Membrii consiliului, mai eu 
seamă utecîștii elevi — și subli
niem acest lucru — din licee, 
școli profesionale și școli genera-

La Tg. Jiu s-a desfășurat du
minică sesiunea de comunicări 
cu tema „Formarea și dezvol
tarea concepției ateist-științifice 
a maselor", organizată de către 
Comitetul județean Gorj al 
P.C.R.

în deschiderea sesiunii, tova
rășul Gheorghe Paloș, membru 
al C.C al P.C.R., prim-secreta: 
al Comitetului județean Gorj a) 
P.C.R., a vorbit despre poziția 
partidului comunist și a statului 
socialist față de religie.

Duminică dmineața, a pără
sit Capitala delegația guverna
mentală a Republicii Africa Cen
trală, condusă de Joseph Poto- 
lot, ministrul afacerilor externe, 
care a participat la lucrările ce
lei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-centrafricane de 
cooperare economică.

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea sculptorului 
Frederic Storci« — aniversare în
scrisă în calendarul U.N.E.S.C.O. 
pe anul 1972 — duminică a a- 
vut loc. în Capitală, o manifes
tare organizată de Universitatea 
populară București și Comisia 
națională pentru U.N.E.S.C O

Doua evenimente științifice 
la Liceul „Gh. Lazar"

Vineri, sala de festivități a 
Liceului „Gh. Lattar“ din Ca
pitală a devenit neîncăpătoare 
pentru elevii veniți să se în
tâlnească cu marele savant 
Henri Coandă. Bucuria și e- 
moția cu care elevii și cadre
le didactice l-au întâmpinat pe 
părintele primului avion cu 
reacție din lume a fost ge
neros răsplătită de o amănun
țită relatare a primilor pași 
făcuți în lumea minunată a 
descoperirilor, prezentată de 
savantul Henri Coandă Cu 
permanente referiri la istoria 
generală a științei și tehnicii. 
Preocupările actuale, proiecte
le de pe masa de lucru, aero
dina lenticulară (farfuria zbu
rătoare), civilizațiile extra
terestre, natura civilizației u- 
mane, O.Z.N.-urile, „efectul 
Coandă“ au format apoi o- 

le din țară, au adus contribuții 
concrete la elucidarea probleme
lor puse în discuție. Adică, au 
venit cu experiențe, cu inițiative 
au formulat observații, s-au bi. 
zuit pe cunoașterea realităților din 
școli cînd au făcut propuneri 
pentru perfecționarea acestor as
pecte integrate direct în obiecti
vele muncii U.T.C. în școală.

Faptul că la lucrările plenarei 
a participat și tovarășul Troian 
Pop, adjunct al ministrului Edu
cației și învățămîntului — a fa
cilitat clarificarea pe loc a unor 
probleme și a permis să se pună 
în atenția forului de învățămînt 
unele aspecte ridicate de orga
nizațiile U.T.C. din școli în do
meniile discutate. în etapa ur
mătoare, consiliul va stu
dia și analiza și alte aspecte ur
mărind să,vină în sprijinul îm 
bunătățirii activităților ce se 
desfășoară în organizația U.T.C. 
a școlii.

L. LUSTIG

Despre viața și creația sculp
torului — figură proeminentă a 
artei plastice românești — a 
vorbit criticul de artă Virgil Mo- 
canu.

A APĂRUT NUMĂRUL "1972 
AL REVISTEI

„MAGAZIN 
ISTORIC1'

tipărit la un nou ți mo
dern sistem poligrafie :

• Gîndul și fapta unui 
mare domn al Țării Româ
nești : texte inedite aflate în 
arhivele din Grecia și ima
gini în culori, recent reali
zate la Muntele Athos, trans
mise în exclusivitate redac
ției de cunoscutul istoric L. 
Vranoussis, directorul Cen
trului de cercetări medievale 
și neoelenice al Academiei 
din Atena. e In Valea Piersi
cilor se ucideau vise : repor
taj istoric despre ultimele 
clipe ale eroului utecist 
Filimon Sîrbu • Minia Iul 
Jacques Bohnomme • Eu
ropa înfruntă semeția lui 
Sol iman Magnificul o Pagini 
de memorialistică : începu
tul unui veac necunoscut • 
Cato — spionul care l-a păcă
lit pe Hitler s Omul și mi
leniile preistoriei sale • E- 
nigmistică • A doua serie de 
întrebări în cadrul Concursu
lui „Magazin istoric“.

biectul discuțiilor purtate de 
savant cu elevii liceului. In 
încheiere, participanțli la întâl
nire au vizionat filmul „Acest 
om minunat“, dedicat activi
tății aceluia care, alături de 
Traian Vuia și Autel Vlaicu, 
a pus bazele aviației contem
porane.

Duminică, a avut loc în in
cinta aceluiași liceu înfiin
țarea societății științifice a 
elevilor „Gheorghe Lazăr“ 
care va activa cu secțiile ma
tematică, fizică, chimie și 
biologie. Lucrările sesiunii de 
referate susținute cu această 
ocazie de elevi pe secții în 
cabinetele disciplinelor de 
specialitate fac parte din se
ria de acțiuni inițiate de co
mitetul U.T.C. al Liceului 
„Gheorghe Lazăr" în cinstea 
semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist.

TURNEUL

Olimpiada albă
• Boberii noștri, Panțuru și Zangor, pe locul 5

w

HOCHEI

Sapporo '72

........ . * - <. 'i' ;.

Dìnamo, desfășurat 
erenul Progresul.

Fotbal pe zăpadă I Imagine de 
la meciul dintre Progresul și 
combinata F‘

ieri pe terenul Progresul

ATLETISM

Rezultate bune, 
accesorii slabe

S-a redeschis, după o plăcută 
renovate dar și după o nedorit 
de lungă întârziere, Sala de a- 
tletism a Complexului „23 Au
gust". Performanțele obținute, 
sîmbătă și duminică, sînt accep
tabile dacă ținem seama că a- 
tletii nu au avut unde să se pre
gătească, ori s-au pregătit în con
diții diferite de cele pe care le 
au în această sală. Ne referim, 
în primul rînd, la materialul 
plastic — recortan — care a fost 
folosit la îmbunătățirea pistelor 
de elan, sau la produsul româ
nesc experimentat prima oară cu 
acest prilej pentru cursele de a- 
lergări.

La 60 m. plat, Mariana Goth, 
însoțită de aproape de Aura Mă- 
rășescu au egalat recordul pro
bei cu rezultatul de 7,5 sec. Bă
ieții, la aceeași probă, au sosit 
trei, în linie, doar la o zecime 
de record, 6,8 sec. fiind nevoițt 
să acorde întâietate studentului 
Toma Petrescu, prima oară în
vingător într-un lot atît de se
lect.

Surpriză în proba de 60 m. 
garduri băieți: Dan Hidioșanu 
a întrecut, cu același timp, 8,0 
sec. pe favoriții probei V. Suciu 
și N. Perța.

Stângăciile de arbitraj, lipsa 
panourilor pentru afișarea rezul
tatelor, dar mai ales starea ma
terialelor de concurs sub orice 
critică (stâlpi de prăjină și înăl
țime impracticabili,' garduri ne
regulamentare etc.) cer ca Vii
toarele concursuri să fie luate 
mai în serios de cei cărora le 
incumbă aceste obligații.

Alte rezultate. prăjină seniori 
Dinu Piștalu 4,90 m., juniori 
Anton Cornel 4,50 m.; triplu 
salt juniori Florin Gheorghiu 
14,71 m.; lungime seniori Ștefan 
Lăzărescu 7.31 m.

F.

CUPA SEMICENTENARULUI U.T.C."
Sîmbătă după amiază și duminică dimineața în sala Progresul 
s-au desfășurat întrecerile feminine de handbal din cadrul „Cupei 
semicentenarului U.T.C.“. In atac — sportivele de la C. S, Școlar I 

(Partida Progresul—C.S. Școlar: 13-8).

Yuklo Kasaya, sportivul pe 
care toată Japonia îl așteaptă 
pentru a sărbători prima sa me
dalie de aur din istoria Jocurilor 
Olimpice de iarnă, a confirmat 
aceste mari speranțe, cîștigînd 
duminică concursul de sărituri 
speciale de la trambulină de 
70 m. Dar succesul sportivilor 
niponi a Întrecut cele mai opti
miste previziuni, căci ți meda
liile de argint și bronz au reve
nit, de asemenea, reprezentanți
lor țării gazdă. Peste 30000 de 
spectatori aflați In jurul trambu
linei de la Miyanomori au acla
mat în delir pe Kasaya, Konno 
și Aochi cînd aceștia au urcat 
pe podium pentru a primi dis
tincțiile olimpice.

Noul campion olimpic al pro
bei, Yukio Kasaya, in vîrstă de 
28 de ani, a realizat nu numai 
cea mai lungă săritură (84 m), 
dar a etalat șl cel mai frumos 
stil, ceea ce i-a adus note re
marcabile : 126,6 și 117,6 puncte.

Dacă pentru japonezi săritu
rile de la trambulină sînt un a- 
devărat festival, pentru olandezi 
patinajul viteză începe să fie 
ceva asemănător. învingător la 
5 000 m, studentul din Amster
dam, Ard Schenk, ți-a adjude
cat a doua medalie de aur, cîș- 
tiglnd cursa de 1 500 m. El con
firmă astfel că este unul dintre 
cei mai mari patinatori de vi
teză cunoscuțf în istoria sportu
lui. Cu timpul de 2’ 02’’ 97/100 
Schenk a stabilit și urn ncxu re-

MERIDIAN
• Tenismenii români llie Năs- 

tase și Ion Țiriac s-au calificat 
în finala probei de dublu din 
cadrul turneului internațional de 
la Kansas City. Ei au întrecut în 
semifinală cu 6—4, 3—6, 7—6 cu
plul chilian Fillol-Cornejo și vor 
întîlni în finală perechea spani
olă Manuel Orantes-Andres Gi- 
meno, învingătoare cu 6—3, 6—3 
în fața cuplului Graebner 
(S.U.A.)-Franulovici (Iugosla
via).

In una din semifinalele probei 
de simplu, jucătorul american 
Tom Edlefsen a dispus cu 6—7, 
7—6, 6—4 de francezul Pierre 
Barthes

• In diferite orașe ale Italiei 
s-au disputat meciuri tur con
tinui pentru preliminariile celui 
de-al 24-lea turneu internațio
nal de fotbal (juniori) de la Via
reggio.

Iată rezultatele înregistrate : 
A.C. Milan-Lausanne 7—1 (3—1) ; 
A.C. Torino-Partizan Belgrad 
0—0 ; F.C. Napoli-Benfica 2—0

• (1—0) ; DukLa Praga-A.S. Roma 
4—0 (2—0) ; Atalanta-Boca Ju
niors Buenos Aires 1—0 (0—0) ; 
Cryst’l Palare Londra-Lazio 
2—1 (0—1) ; Fiorentina-Standard 
r iî'ge 1—0 (0—0). 

cord olimpic (vechiul record era 
de 2’03” 40/100 și fusese stabilit 
la Grenoble de compatriotul său 
Verkerk).

Comentatorii sînt de părere că 
Ard Schenk are toate șansele să 
cîștige și a treia medalie de aur, 
în proba de 16 000 m al cărui 
record mondial II deține cu tim
pul-de 14’55” 9/10.

La Makomanal, pe un timp 
însorit, și o temperatură de mi
nus 6 grade, s-a dat startul în 
proba de 10 km schi fond. De la 
început, în fruntea plutonului se 
instalează sportivele sovietice și 
finlandeze dintre care, de altfel, 
se vor alege și premiantele ollm- 
Sice. Campioana sovietică Kula- 

ova se detașează și trece vic
torioasă linia de sosire cu un 
avans substanțial față de com
patrioata sa Oiunina, în timp ce 
pentru medalia de bronz finlan
deza Kajosmaa va lupta de-a

(Urmare din pag. I)
data.- Astăzi, ne gîndim Ia con
cetățeanul nostru, Ion Țăposu, 
care s-a dus să concureze la 
Sapporo...

Ne convingem repede, făcind 
.cunoștință cu elțlva concurenți: 
Gh. Stroe, Ioan Cioacă, Marile- 
na Benga, Marian Cioacă, Rodi- 
ca Comănici, Ioan Idor, Ion și 
Gh. Cojocaru etc., toți niște ași 
ai vitezei pe schiuri, ai cristia
nei. între ei și Elena Ceposu, 
campioană națională la juniori. 
Cel mai tinăr schior — Cioacă 
Lucian, 3 ani și 4 luni, grupa 
mică la grădiniță ; cel mai vîrst- 
nic — șe află și el pe pîrtie, a 
venit atras de avalanșa celor 
150 de copii, toți campioni în 
miniatură deocamdată — țăranul 
Dionisie Țăposu, in virată de 54 
de ani.

Drumul nostru continuă. După 
vreo 5—6 km ajungem în cen
trul comunei, la Fundata. Și aici. 
Ia școală, imaginea lntllnită, sub 
toate aspectele și dimensiunile, 
se identifică perfect cu cea de la 
Șirnea. Pasiunea pentru sport, 
in special pentru schi, e gene
rală, se transmite din generație 
in generație, tradiția e respecta
tă și, pe cit eu putință, i se dau 
semnificații și rosturi noi. Deci, 
intr-un sat de munte sportul 
este la el acasă, se dovedește a 
fi nu numai o noțiune înțeleasă, 
ci o realitate integrată organic 
în viața fiecărui localnic, tinăr 
sau virstnic. Acest lucru l-am 
înțeles mai bine participind la 
ședința extraordinară a comite
tului de partid comunal dedica
tă activității sportive și turistice, 
la care aq luat parte, alături de 
toți factorii din comună, și re
prezentanți ai organismelor ju
dețene. Deci, un nou fapt îmbu
curător ; comitelui de partid a- 
naiizează succesele înregistrate 
de organizația U.T.C., de cele 
două asociații sportive, în cu
prinderea masei de tineri, a ce- 
IorlaPi cetățeni la activități 
sportive și turistice, caută solu
ții practice și eficiente, pentru 
înlăturarea unor neajunsuri, 
schițează perspectiva viitorului 
mișcării sportive în comună 
prin prisma unor măsuri si ac
țiuni concrete. Comitetul de 
partid, în pofida multitudi
nii de preocupări, și-a pro
pus șl și-a rezervat timpul 
necesar pentru o dezbatere pe o 
asemenea tem». Referatul, pre
zentat de locțiitorul secretarului 
de partid, profesorul Ioan Duicu. 
dar mai ales vorbitorii, mindri 
de tradițiile locale nu uită să-i 
citeze cu venerație pe cei care 
nu fost pionierii schiului pe a- 
ceste meleaguri, unii dintre el 
campioni ai țârii șl participant! 
la concursuri internaționale: 
Ion Rucăreanu, la J.O. de Ia 
Saint—Moritz, apoi Gh. Sume- 
drea, Ioslf Oiteanu, Ioan Voro- 
vencl. Ioan Țăposu... Firește, 
nu-i omit pe cei care duc, as
tăzi, mai departe, cu glorie tra
dițiile de odinioară : maeștri ai 
sportului și multipli campioni 
naționali Gh. Olteanu, Ion Su- 
medres, Marcela Bratu-Leampă, 

lungul a peste 1 000 m cu Llubov 
Muhaceva.

Primele două manșe se pare că 
au f06t decisive în concursul bo
burilor de două persoane. Re
prezentanții R. F. a Germaniei, 
și-au adjudecat nu numai titlul 
olimpic prin echipajul Wolfgang 
Zimmerer—Peter Utzchneider, ci 
și medalia de argint prin echi
pajul Horst Floth—Pepi Badeir.

Echipajul României, alcătuit 
din' Ion Panțuru și Ion Zangor, 
a terminat pe locul cinci, cedînd 
un loc (la numai opt sutimi de 
secundă), față de primele două 
manșe, italienilor Gianfranco 
Gaspari și Mario Armâni.

Al doilea echipaj român (Pa- 
naitescu-Focșeneanu) a ocupat 
în final locul 12, cu timpul total, 
In patru manșe, de 5’ 04” 89/100.

• Consiliul federației interna
ționale de schi (F.I.S.) a decis 
organizarea unui campionat 

apoi cei din generațiile mal ti
nere in frunte cu Elena Bașa, 
campioană balcanică (1971). 
Conștient de resursele de talen
te viguroase pentru sportul de 
performanță, Comitetul comunal 
de partid a intervenit direct la 
organele județene în scopul .cre
ării și asigurării, aici la Șirnea 
și Fundata, a unei activități sis
tematice în domeniul schiului. 
Drept urmare au luat ființă în 
ambele sate centre de schi cu 
toate dotările necesare, inclusiv 
instructori dintre cei mai califi
cați, legați trup și suflet de a- 
ceste plaiuri unde s-au născut și 
au învățat schiul. Tot comitetul 
de partid a intervenit pentru a 
dota copiii cu bocanci și schiuri. 
Comuna Fundata beneficiază, a- 
poi, de patronajul Școlii sporti
ve Brașovia și clubul Dinamo 
din Brașov, unități care au ofe
rit cu generozitate nu numai 
antrenori pricepuți ci și echipa
mentele de trebuință. Atunci 
cînd organizația U.T.C., asocia
țiile sportive au organizat con
cursuri de schi. Comitetul de 
partid a mobilizat toți comu
niștii — țărani muncitori, cadre 
didactice, funcționari etc. —- 

ACOLO UNDE SE
FORMEAZĂ CAMPIONII • ••

pentru a contribui la reușita lor. 
Au fost, astfel, organizate ac
țiuni mai complexe cultural- 
sportive : „Iarna la Șirnea“, cu 
care prilej pe lingă concursul de 
schi — la care au participat cir
ca 200 de concurenți — au fost 
prezentate in fața, oaspeților — 
de fiecare dată, sînt invitate și 
comunele învecinate — și a să
tenilor, atractive programe ar-, 
tistice ; cu ocazia acțiunii „Zi
lele sportive la Fundata“ s-au 
organizat și concursuri de orien
tare turistică pe schi, programe 
artistice și întreceri pentru ve
terani. Atît la Șirnea cit și la 
Fundata s-au organizat compe
tiții cu caracter județean dotate 
cu „Cupa Șirnea“ și „Cupa Fun
data“. Trebuie arătat că in afara 
schiului, tinerii de aici practică 
handbalul, voleiul, fotbalul, șa
hul și tenisul de masă. Organi
zațiile de bază U.T.C. au organi
zat și desfășurat, cu o largă par
ticipare a tinerilor, etapele de 
masă ale competițiilor inițiate 
de U.T.C., devenite tradițio
nale : Crosul tineretului. Cupa 
tineretului de la sate, Olimpia
da de iarnă a elevilor, concursul 
de șah și altele. Trofeele cuce
rite atestă nu numai prezența 
lor în diferitele competiții de 
masă ci și valoarea unor per
formanțe dobîndite de reprezen
tanții sportului din comuna 
Fundata. Realizări pe măsură 
s-au obținut in direcția dezvol
tării bazei materiale : pîrtia cu 
nocturnă de la Șirnea, terenul 

mondial oare va avea loc în a- 
cest sezon. întrecerile cuprind 
probe alpine și sînt rezervate 
bărbaților. Federația internațio
nală de schi ,&e angajase ca în 
cazul cînd un singur schior nu 
va fi acceptat de C.I.O. la Olim
piada Albă (cazul lui Schranz) 
să organizeze campionatele mon
diale.

• După executarea figurilor 
obligatorii ale probei de pere
chi, din cadrul concursului olim
pic de patinaj artistic, pe pri
mul loc se afla cuplul sovietic 
Irina Rodnlna-Aleksel 
cu 104,5 puncte. îi 
ză în clasament perechile 
Ludmila Smlirnova-Andrei Sura- 
ikin (U.R.S.S.) — 104,4 puncte, 
Manuela Gross-Uwe Kagelmann 
(R. D. Germană) — 101 puncte.

Ulanov 
urmea-

Două generații alături (dar între ele cîte mai sint ?); țăranul Dio
nisie Țăposu — 54 de ani — și Elena Ceposu — 13 ani — cam
pioană națională la categoria juniori (1971), intr-o imagine carac

teristică aici, în satul Șirnea, de sub masivul Piatra Craiului.

depentru biatlon și pîrtiile 
fond, unde s-au disputat chiar 
concursuri de nivel național, nu 
sint singurele șl nu sînt cele mai 
importante. Pentru că la școala 
din Șirnea s-a construit un 
portic de gimnastică, s-au ame
najat terenuri de oină, handbal; 
pentru că la școala din Funda
ta s-au amenajat : groapă de 
sărituri, pistă de alergări, mini- 
terenuri de handbal și volei — 
toate acestea prin contribuție 
obștească, prin munca patriotică 
a tinerilor.

Sigur, în obținerea acestor 
performanțe și realizări, ajuto
rul Comitetului județean U.T.C. 
Brașov, C.J.E.F.S., Inspectoratu
lui școlar, după cum s-a spus, a 
fost, in unele împrejurări, deci
siv.

Un lucru Interesant pe care 
s-au axat dezbaterile este acela 
că în final, ele proiectează o 
perspectivi a viitorului, lumi
noasă, care angajează toate for
țele. Poate că la ideea venită de 
Ia cineva — văzlnd, probabil u- 
tilitatea discutării activității 
sportive a tinerilor în plenul co
mitetului de partid — de a se 
analiza îndeplinirea sarcinilor în 
acest domeniu semestrial, idee 
devenită, pină la urmă hotărîre, 
de la propunerea elaborării unui 
plan comun de acțiune în care 
atribuțiile tuturor factorilor, pe
riodic, să fie trecute la modul 
ccl mai concret, poate că de aici, 
dc Ia această concepție, de la 
seriozitate și răspundere, s-au

HOCHEIȘTILOR 
CHINEZI

în cel de-al doilea meci sus
ținut elmbătă, tot pe gheața pa
tinoarului din Galați, echipa de 
hochei a R. P. Chineze a intîl- 
nit o selecționată divizionară a 
grupei secunde a diviziei A. Cei 
aproape 3 000 de spectatori au 
aplaudat un spectacol pe gheață 
reușit furnizat de cele două e- 
chipe, care de la început s-au 
angajat într-o dispută dîrză ,cu 
faze și acțiuni dinamice, spre 
ambele porți, desfășurate într-o 
ținută sportivă ireproșabilă. 
După factura jocului,, după pe
rioadele de dominare, după echi
librul de forțe existent, rezulta
tul este echitabil : 2-2.

In continuarea turneului de 
pregătire în vederea participării 
la diferite întreceri internațio
nale precum și la Campionatul 
Mondial, grupa C, — ce se vax 
desfășura în țara noastră — 
marți și miercuri, oaspeții vor 
susține alte două partide la Po
iana Brașov, intilnind tot o selec
ționată divizionară, ca la efîrșitul 
săptămînii, reprezentativa R. P. 
Chineze, să întilnească, intr-o 
dublă confruntare, în Capitală, 
echipa noastră națională.

coniurat obiective pentru mun
ca de viitor menite să urce pe 
noi trepte activitatea sportivă și 
turistică din Fundata. Primul o- 
biectiv : nici un cetățean, tinăr 
sau virstnic, să nu rămînă în 
afara activităților sportive ; a- 
poi, dezvoltarea altor discipline 
și asigurarea bazei materiale 
necesare — handbal, volei, fot
bal, tenis de masă, oină, șah, 
trintă pe care să le practice in 
sezonul cald ; formarea la copii, 
incă din școală, de deprinderi 
sportive, prin organizarea per
manentă de concursuri, ca aceș
tia să participe cu pasiune la 
activitățile organizate de orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive și după absolvirea 
școlii ; aprovizionarea magazine
lor cu materialele și echipamen
tele sportive necesare ; construi
rea din vîrful Bacîrcea, a unei 
pirtii cu nocturnă și în satul de 
reședință Fundata și prelungirea 
celei de la Șirnea ; tinerii, toți 
cetățenii vor participa la mo
dernizarea drumurilor, la mar
carea de trasee și amenajarea 
unor poteci spre masivele 
Leaota, Piatra Craiului și Bu- 
cegi. Mai sint stabilite ca obiec
tive amenajarea a două terenuri 
de volei și a altor două de fotbal. 
De fapt toate obiectivele care 
privesc dezvoltarea bazei mate
riale pentru sport și turism sint 
trecute in răspunsul la chema
rea de la Pechea. în același 
timp în planul de măsuri se 
cere urgentarea construcției 
complexurilor comerciale, con
struirea unor cabane atît de ne
cesare pentru găzduirea sporti
vilor și turiștilor.

Proiecte, planuri Îndrăznețe 
care, după cele văzute și auzite 
in așezările acelea pierdute in 
munți, ne dau siguranța, certi
tudinea îndeplinirii lor.• • • • ••••• •

Urmare din numerele 7060, 7062 și 7066

Barbu a mai încercat o dată să ia legătura cu miliția. N-a reușit. 
Probabil că pe fir intervenise un deranjament. Așa că s-au urcat 
în mașină și i-a dat secretarei adresa. Au oprit cîteva case mai 
încolo.

— Vă mulțumesc pentru amabalitate — a spus locotenentul 
major coborîna din mașină.

— Cu alte cuvinte asta-i tot ? Nu mai trebuie să fac nimic ? 
— a întrebat Ileana Olaru, cu puțină ciudă în glas. Mă limitez la 
rolul de șofer ?

— Îmi pare rău, dar vă rog să vă duceți acasă...
— Dar dacă o să mai aveți nevoie de mine? Tot ca șofer, 

bineînțeles •— a adăugat Ileana Olaru.
— Nu cred. Oricum o să mă descurc eu...
— Rămin aici, tovarășe. Nu mă mișc din locul ăsta. Să văd cum 

vă descurcați...
Barbu a clipit nedumerit. In fond ce vrea femeia asta ? A 

ridicat din umeri și a pornit în lungul străzii, cercetând atent 
casele, fără să lase însă să se vadă asta. Vila familiei Vețeanu era 
mică, cochetă. Nu se zărea nici o mișcare. Locotenentul major s-a 
înapoiat la mașină.

— Trebuie să găsim un telefon...
Zîmbind, secretara a răsucit cheia în contact, pornind motorul. 

Barbu a intervenit însă imediat.
— Opriți, vă rog I
Observase că pe poarta vilei ieșea cineva. Era o femeie. Venea 

chiar spre ei. Ducea o sacoșă destul de încărcată. A trecut pe 
lingă mașină fără să-t acorde nici o atenție. Barbu a coborît și 
s-a luat după ea. La un moment dat, hotărîndu-se, a oprit-o.

— Spuneți-mi, vă rog, locuiți la vila familiei Vețeanu ? '
— Dar de ce întrebați ?
Locotenentul maior și-a făcut cunoscută calitatea.
— Nu, tovarășe milițian, nu locuiesc acolo. O ajut la gospodărie 

pe doamna Vețeanu trei zile pe săptămînă.
— E cineva acasă ?
— Doamna Vețeanu și fiul acesteia, Tony.
— N-au avut cumva musafiri zilele acestea ?
— Nu știu. Dar ce s-a întâmplat P
— îmi pare rău, dar nu vă pot spune. Vă rog să-mi mai răs

pundeți la o întrebare : există telefon ta vilă ?
— E un telefon, în sufragerie..
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Femeia și-a continuat drumul, mai puțin grăbită însă și întor- 
cînd deseori capul pentru a privi în urmă. Barbu s-a înapoiat la 
colaboratoarea sa.

— Acum este, intr-adevăr, timpul să ne despărțim! Vă rămin 
îndatorat pentru serviciul pe care mi l-ați făcut.

Puțin Iritată, Ileana Olaru a intors cheia în contact t
— Să vă fie de bine, domnule și succes I — a strigat, demarînd.
Ofițerul s-a apropiat de vilă, a intrat în curte și a sunat. I-a 

deschis doamna Vețeanu. Barbu s-a prezentat, arătând legitimația 
și cerind permisiunea să intre. A fost introdus în sufragerie, unde 
tânărul Vețeanu tocmai servise masa de prinz. Discuția ofițerului 
cu cei doi a fost scurtă, dar edificatoare. Petrescu locuise acolo, 
pină în dimineața aceea. Tony îl cunoscuse ca fiind fratele prie
tenei sale, Magdalena Bălaceanu, venit la Timișoara cu unele 
probleme personale. 11 însoțise deoseori prin oraș. Petrescu se do
vedise foarte galant cu gazdele. Cadourile sale îneîntaseră și pe 
mamă și pe fiu, Apoi, cu o zi înainte, Petrescu o adusese și pe 
Magdalena, care rămăsese, de asemenea, la vilă.

— Unde se află cei doi acum ?
Întrebarea era capitală. Doamna Vețeanu a explicat, copleșită 

de emoție.
— Azi dimineață, devreme, fratele Magdâlenei a plecat. S-a în

tors după două ore cu o mașină. Cînd l-a văzut, Magdalena a părut 
cam speriată. Chiar m-a rugat să-i spun fratelui că nu se mai 
află aici, dar acesta nu m-a crezut. A găsit-o în camera ei, unde 
au avut, cred, o discuție, după care Magdalena a coborît și au 
plecat grăbiți. •

A urmat apoi un dialog între ofițer și tânărul Vețeanu. Din 
amănuntele relatate de acesta privind plimbările lui cu Petrescu, 
Barbu a înțeles că infractorii încercau să-și pregătească plecarea 
peste frontieră. Gazdelor însă așa-zisul frate al Magdalenei le 
lăsase impresia că pleacă într-o excursie. Unde anume ?

Tony și-a adus aminte că de vreo două ori Petrescu pomenise, 
în discuțiile sale cu doi indivizi, de o cabană aflată la cîțiva kilo
metri de oraș. Barbu a gîndit cîteva clipe înainte de a pune mina 
pe telefon. Fără îndoială că în încercarea lor de a trece frontiera, 
infractorii n-aveau nici un inters să se complice cu Magdalena. O 
luaseră cu ei numai pentru a fi siguri că nu le va încurca planu
rile. O vor abandona undeva. Cabana era un loc cit se poate de 
potrivit.

Încercarea lui Barbu de a lua legătura cu maiorul Eftimescu a 
fost de astă dată încununată de succes. A rămas la vilă să-l aș

ii 

tepte. In sufragerie, s-a așternut liniștea. Apoi, doamna Vețeanu 
a fost copleșită de grijă la gîndul unor posibile urmări pentru 
ea și fiul său lnvîrtindu-se prin încăpere, simțind că au apucat-o 
durerile de cap, exclama din cînd în cînd:

— Vai, ce o să se întâmple acum I
Este lesne de înțeles că se întreba ce o să se întâmple cu ei.
Sosirea maiorului Eftimescu a pus capăt „recitalului“ dat de 

doamna Vețeanu, cei doi ofițeri dispărînd amîndoi cu „Volga“ de 
culoarea cenușei.

Cabana este așezată pe un dimb, la cîțiva metri de șoseaua na- 
țională. tn spatele ei se văd dealuri împădurite, ceea ce îi creează 
un cadru natural deosebit de plăcut.

In după-amiaza aceea, în fața cabanei erau parcate trei auto
turisme. Eftimescu l-a rugat pe șofer să oprească mașina puțin mai 
departe. A coborît unul din ofițerii de la miliția municipală. A 
urcat treptele de piatră și a dispărut pe ușă. Ceilalți au rămas 
să aștepte in mașină, feriți de eventualele priviri de la ferestrele 
cabanei. S-au scurs mai multe minute încărcate de emoție. In 
sfîrșit și-a făcut apariția cel așteptat,

Tovarășe maior, sînt cazați aici. Acum vreo oră au plecat la 
o plimbare cu studenta spre pădurea din apropiere.

— Au plecat cu mașina ?
— Nu, au lăsat-o aici. Observați mașina aceea albastră ? Cu 

ea au venit 1
— Ăștia pun ceva la cale — a spus Barbu privindu-l pe Efti

mescu, Ceva rău cred...
— Sînt aproape convins de asta — a răspuns Eftimescu. Te 

duci, iTnpTCunu cu tovuTdșii, după ci. XJrfnclc pc zăpadă sînt pfoăs- 
pete. Dar cît mai repede. Tare mi-e teamă să nu i se întâmple 
ceva fetei.

Eftimescu a coborît și s-a îndreptat spre cabană. Ceilalți au luat 
drumul către pădure. Începuse să se însereze' și se lăsa gerul.

Maiorul a pătruns în salon. Era pustiu. Dincolo, în micul res
taurant. La fel nu era nimeni. A apărut apoi cabanierul. L-a înso
țit pe ofițer pină la ușa camerei ocupate de infractori. Era încu
iată. Cabanierul a scos niște chei înșirate pe lanț și a deschis 
O cameră obișnuită de cabană, cu trei paturi; două valize uriașe 
din piele zăceau pe podea, lingă o măsuță.

Eftimescu i-a făcut semn cabanierului.
— Dumneata ești liber 1

(Va urma)
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Chemări la întrecerea socialistă
COMBINATUL 
SIDERURGIC 
HUNEDOARA 

Cdfre foafe colectivele 
de munca din industria 

metalurgică
Exprimind voința unanimă a tuturor siderurgiștilor hunedo- 

reni, adresăm către toate colectivele de muncă din industria 
metalurgică chemarea la întrecere pentru depășirea sarcinilor 
mobilizatoare ce revin siderurgiei românești în al doilea an al 
cincinalului. Ne angajăm ca prin folosirea intensivă a capaci
tăților de producție, gospodărirea judicioasă a mijloacelor ma
teriale și financiare, dezvoltarea inițiativei și valorificarea 
capacității de creație a colectivului, perfecționarea continuă a 
Întregii activități, ridicarea pe o treaptă superioară a muncii 
politico-educative și de pregătire profesională, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, să depășim sarcinile de plan, față de nive
lurile cantitative și valorice ale producției industriale planifi
cate, astfel:

— valoarea producției marfă — 60 milioane lei
— cocs metalurgic — 1 500 tone
— tontă — 15 000 tone
— oțel — 20 000 tone
— laminate total — 15 000 tone

din care : finite — 10 000 tone
— aport favorabil Ia balanța

de plăți prin export 
suplimentar și reducerea 
importurilor — 5 milioane lei valută

Prin îmbunătățirea activității de întreținere, realizarea in ter
menele planificate și de bună calitate a reparațiilor curente, 
mijlocii și capitale, vom crea condiții pentru creșterea gradplui 
de utilizare a capacităților de producție la agregatele side
rurgice dc bază în 1972 cu 1 la sută pentru creșterea timpului 
efectiv de funcționare a furnalelor, cuptoarelor Martin și elec
trice cu 1 Ia sută, precum și cu 50 ore la liniile finisoare de 
laminare.

Perfecționarea sistemului informațional și de decizie, îmbună
tățirea activității de organizare a producției și . a muncii con
cretizate prin valorificarea a patru studii cu eficiență de circa 
șase milioane Iei, modernizarea a opt procese tehnologice, in
tensificarea proceselor metalurgice, extinderea utilizării oxige
nului și folosirea de Înlocuitori de combustibili tehnologici defi
citari, vor conduce la :

— reducerea consumurilor specifice cu 2 000 tone metal, 2 000 
tone cocs metalurgic, 1000 tone materiale refractare, 5 000 tone 
combustibil convențional și opt milioane kwh energie electrică :

— reducerea cheltuielilor materiale de producție cu 10 mi
lioane lei ;

— obținerea unul volum total de beneficii suplimentare de 
20 milioane lei.

Se va Intensifica preocuparea pentru organizarea superioară 
a locurilor de muncă, măsurarea muncii șl extinderea acordului 
in secțiile de bază și producătoare de piese de schimb cu 8 la 
sută, se va îmbunătăți asistența tehnică pentru diminuarea, numă
rului de salariați care în anul 197] nu și-au realizai integral 
normele de muncă.

Productivitatea muncii în unități naturale va crește față de 
plan cu 20 tone fontă și 60 tone oțel pe salariat la furnale și 
oțelării și cu 1 500 lei pe salariat la nivelul combinatului.

Ansamblul acestor măsuri va conduce la îmbunătățirea gradu
lui de utilizare a fondurilor fixe, ceea ce va permite obținerea 
unui spor de 8 lei producție globală și cu 2 Ia sută mai multe 
beneficii pe 1 000 Iei fonduri fixe, rata rentabilității urmînd să 
crească cu 1,5 la sută față de sarcina planificată.

Vom depăși planul la oteluri aliate cu 2 la sută, in princioal 
pe seama extinderii cu 40 Ia sută a sortimentelor de oțeluri 
aliate elaborate in cuptoare Martin.

Se va extinde gama oțelurilor înalt aliate, refractare și inoxi
dabile destinate fabricării țevilor pentru cazane de mare pro
ductivitate șl presiune, precum și pentru utilajul chimic și ener
getic. Se vor definitiva tehnologiile de elaborare și laminare a 
9 mărci de oteluri destinate fabricației de autoturisme, autoca
mioane și liniilor de transport energetic. De asemenea, se vor 
asimila 3 noi tipodimensfunl de laminate.

Producția de laminate dc calitate superioară va spori cu mi
nimum 15 la sută comparativ cu anul 1971, prin utilizarea de pro
cese tehnologico moderne de prelucrare a suprafeței prin frezare 
și flamare la cald, polizare și cojire Ia rece. Pierderile tehnologi
ce se vor reduce cu minimum 10 la sulă față de anul 1971.

Ca urmare a Îmbunătățirii condițiilor de producție se va asigura 
executarea integrală a contractelor economice prin satisfacerea 
lor cantitativă și sortimentală cu o devansare de o zi față de 
termenele contractuale trimestriale.

Se vor recupera și livra pentru recondiționare deșeuri indus
triale — neferoase, refractare și de altă natură — în valoare to
tală de un milion Iei,

Se va îmbunătăți activitatea de prospectare a evoluției cere
rilor de metal ale beneficiarilor, in vederea satisfacerii complete 
a necesităților sortimentale, acoperirea cererilor de laminate la 
lungimi fixe și multiple.

Durata de cercetare se va reduce cu 8,5 la sută față de plan 
prin organizarea judicioasă a documentării, scurtarea duratei 
fizice la laborator și trecerea cu precădere Ia experimentarea 
industrială pe agregatele productive.

Se va reduce perioada de pregătire a lucrărilor de cercetare 
cu 10 Ia sută față de durata normală, prin asigurarea soluțiilor 
tehnice verificate pe agregate existente in dotare și se vor crea 
condiții pentru aplicarea in etapa următoare a unor cercetări 
cu o eficiență de 12 milioane lei.

O atenție deosebită se va acorda activității de invenții, ino
vații și raționalizări, punerii in valoare a capacității creatoare 
a colectivelor de muncă, pentru obținerea unei creșteri, față de 
1971, de 30 Ia sută a inovațiilor aplicate. Prin antrenarea mai 

largă a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor în activitatea de 
invenții, inovații și raționalizări, numărul acestora va spori cu 
25 la sută, iar eficiența inovațiilor aplicate va crește cu mini
mum 5 la sută față de anul precedent.

Prin crearea condițiilor tehnico-materiale de desfășurare în 
ritm susținut a lucrărilor de investiții, în colaborare cu orga
nizația de construcții și montaj, vom asigura :

— Punerea în funcțiune a furnalului nr. 9 de 1000 mc. în 
condiții care să determine reducerea cu 20 la sută a duratei de 
realizare a parametrilor tehnico-economici proiectați ai acestui 
furnal ;

— Punerea în funcțiune in primele trei trimestre a 85 la 
sută din valoarea fondurilor fixe planificate pentru anul 1972.

Pentru acoperirea în mai mare măsură a nevoilor proprii de 
piese de schimb, se va organiza asimilarea în fabricație a unui 
volum de piese de schimb în valoare de 10 milioane lei. In 
acest sens in secțiile producătoare de piese, se va generaliza 
activitatea în schimbul II și se va extinde schimbul III. Se 
vor executa dispozitive și instalații pe bază de concepție și 
forțe proprii prin autodotare, în valoare totală de 10 mi
lioane lei.

Creșterea nivelului calitativ al întregii activități impune 
ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de cunoștințe 
tehnico-profesionale, de cultură generală, de perfecționare și 
specializare a tuturor categoriilor de salariați, în care scop : 

Prin rețeaua de școli uzinale vom califica minimum 400 de 
muncitori, iși vor perfecționa cunoștințele profesionale prin 
diferite forme de școlarizare și reciclare peste 6 000 muncitori, 
600 maiștri, 350 cadre cu pregătire medie tehnică și economică 
și 300 cadre cu pregătire superioară. Vor fi îndrumați și spri
jiniți pentru absolvirea învățămîntului de cultură generală un 
număr de minimum 600 salariați.

Se vor aplica măsuri complexe de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă, microclimat, de gospodărire â suprafețelor de pro
ducție, în care scop :

— se va generaliza dieselizarea tracțiunii feroviare ;
— se vor capta la sursă prin precipitare in electrofiltre sta

tice pulberile din gazele de ardere la două cuptoare Martin 
cu oxigen și se vor inccpe lucrările de construcție la incă două 
cuptoare ;

— se va extinde rețeaua de deservire cu hrană caldă la locu
rile grele de muncă ;

— se vor efectua 200 000 ore de muncă patriotică pentru 
amenajări în incinta secțiilor, înfrumusețarea zonelor exte
rioare, sistematizarea căilor de acces.

In toate compartimentele, la toate locurile de muncă, organi
zațiile de partid, sindicat și U.T C., comitetul oamenilor muncii, 
vor desfășura o amplă și intensă muncă pgliticorCdurativă pen
tru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din com
binat, cunoașterea, aplicarea și desfășurarea întrecerii pe obiec
tive concrete, transformarea acestei întreceri într-un factol 

’Inamizator al activității întregului colectiv.

GRUPUL
DE ȘANTIERE 
TÎRGOVIȘTE

Către toate colectivele 
de munca din unitățile 

de construcții-montaj
îndrumați de organizația de partid, cei peste 6 000 de construc

tori din cadrul Grupului de șantiere aparținind Ministerului 
Construcții or Industriale, care edifică un nou centru siderurgic 
in fosta cetate de scaun a Țării Românești — Tîrgoviște —, 
analizind cu responsabilitate sarcinile ce le revin, forțele ma
teriale și umane de care dispun. întruniți în adunarea generală, 
într-o puternică atmosferă creatoare, adresează tuturor 
constructorilor din tară, o chemare la întrecere, la intensificarea 
eforturilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, 
luindu-și, totodată, următoarele angajamente :

— Punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție 
prevăzute în planul de stat pe anul 1972 și darea în exploatare, 
înainte de termen, a următoarelor obiective:

La Uzina de strunguri :
— cu 60 zile — secția de sculărie ;
— cu 15 zile — secția de fabricație și montaj 1
—• cu 60 zile — secția de forjare.
Alimentarea cu apă potabilă a platformei industriale Tîrgo

viște, cu 30 zile.
Obiectivele ce se vor realiza in devans reprezintă 65 la sulă 

din valoarea totală a fondurilor fixe planificate a fi puse in 
funcțiune in anul 1972.

— Realizarea și predarea în devans fată de graficele de exe
cuție a principalelor suprafețe și fronturi de montaj ale Uzinei 
de oțeluri aliate Tîrgoviște, după cum urmează :

— cu 30 zile — la cuptorul nr. 1 ;
— cu 45 zile — la cuptorul nr. 2 ;
— cu 30 zile — linia de laminare de la laminorul de profile 

mijlocii și ușoare ;
— cu 30 zile — la secția cuptoare adinei de Ia laminorul de- 

grosisor și de semifabricate :
— cu 30 zile — la oțelăria electrică nr. 1 ;
— cu 30 zile — la forja de blocuri și bare.
— Sporirea productivității muncii de la 98 500 lei pe cap de 

salariat. Ia 99 500 lei pe cap de salariat, realizînd pe această bază 
o producție suplimentară în valoare de 6 000 mii lei.

— Depășirea cu 40 000 mii lei a volumului de producție de con- 
strucții-montaj planificat pe anul 1972.

— Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție construcții- 
montaj cu 5 Iei față de sarcina planificată.

— Prin reducerea consumurilor specifice șl introducerea fișe
lor limită la materialele deficitare se va realiza o economie de :

— 400 tone la oțel beton, laminate și table :
— 500 tone la ciment :
— 1 000 tone la combustibil :

— 1500 kg la electrozi de sudură.
In acest scop se vor lua măsuri pentru o mai bună gospodă

rire și folosire a materialelor de construcții, se vor executa în 
ateliere centralizate armăturile din oțel beton în proporție de 80 
la sută, iar carcasele și confecțiile metalice în proporție de 100 
ia sută.

— Se va asigura o mai bună utilizare a timpului de lucru, 
astfel ca indicele de folosire a timpului maxim disponibil să 
crească cu 2 la sută față de anul 1971, în așa fel ca în anul 1972 
acesta să ajungă la cel puțin 96,5 la sută.

— Organizarea unui șantier model la sectorul laminoare de la 
Uzina de oțeluri aliate, pe următoarele criterii :

— pregătirea producției, programarea, lansarea în execuție și 
urmărirea realizărilor pe bază de metode moderne de calcul:

— tehnologii și metode de lucru avansate, cu grad superior 
de mecanizare a lucrărilor:

— realizarea de economii la materiale și cheltuieli de pro
ducție față de nivelele prevăzute:

— executarea lucrărilor de construcții-montaj în acord glo
bal in pioporție dc 100 la sută:

— Utilizarea mașinilor și a utilajelor de construcții din par
cul activ în proporție de 90 la sută la plan fizic și în acord 
global. Extinderea lucrului în două schimburi la cel puțin 70 
la sută din numărul de excavatoare, buldozere, cilindri com
presori și centralele de preparare a betoanelor, executarea me
canizată în proporție de 95 la sută a lucrărilor de excavați! 
și umpluturi și de 98 la sută a lucrărilor de betoane și mortare;

— Fină Ia sfîrșitul anului 1972 vom generaliza pregătirea,
programarea, lansarea și urmărirea producției pe bază de me
tode moderne de calcul; '

— Din numărul salariaților necalificați, vom pregăti 500 de 
muncitori în meseriile de zidar, dulgher, fierari-betoniști și 
lăcătuși montori și vom specializa și autoriza 50 muncitori pen
tru realizarea sudurilor de înalta tehnicitate;

— Vom ridica nivelul calitativ al lucrărilor dc construcții 
montaj prin:

— executarea de betoane aparente ;
— eliminarea tencuielilor necondiționate de tehnologie în 

procent de 100 la sută:
— introducerea cofrajelor industriale la peste 80 la sută din 

volumul betoanelor turnate:
— recepționarea lucrărilor numai cu calificative de „foarte 

bine“ și „excepțional“.
— Asigurarea îmbunătățirii permanente a condițiilor de mun

că și viață a salariaților prin:
— intensificarea activității de îndrumare și control privind 

securitatea muncii:
— îmbunătățirea calității și condițiilor de servire a mesei, ex- 

tinzind la cantinele șantierelor formele de autoservire în pro
porție de 70 la sută;

— amenajarea de terenuri sportive prin muncă patriotică:
— organizarea de acțiuni cultural educative în vederea pe

trecerii în mod plăcut și instructiv a timpului liber.
— Șantierul național al tineretului de pe această platformă 

va aduce o insemnată contribuție la realizarea obiectivelor din 
angajament și va realiza, nînă la sfîrșitul anului 1972. structu
rile de rezistență de la sălile de mașini de la laminorul de pro
fila mijlocii și ușoare, precum și de la stațiile de transformare 
de pe platforma industrială.

Sub conducerea organizației de partid, vom acționa ferm 
pentru îndeplinirea exemplară a marilor sarcini și angajamen
telor^ luate. în acest fel, constructorii de pe platforma indus
trială Tîrgoviște vor aduce o prețioasă contribuție la îndeplini
rea și depășirea planului dc stat pe anul 1972, Ia dezvoltarea 
pe noi trepte a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

ÎNTREPRINDEREA 
ELECTRO- 
CENTRALA 
BORZESTI

Câfre toate colectivele 
de muncitori, ingineri, 

tehnicieni și ceilalți oameni 
ai muncii din întreprinderile 
industriei energiei electrice

și termice
Exprimind voința unanimă a intregului colectiv de muncă al 

întreprinderii clectrocentrale Borzești, chemăm la întrecere toate 
'“ireprinderile din industria energiei electrice și termice pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1972, la ur
mătoarele obiective :

1. Alimentarea fără întrerupere și la parametrii nominali a 
consumatorilor de energie electrică și termică și, îndeosebi, a 
platformelor industriale, prin eliminarea avariilor din vina per
sonalului, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea exigenței și 
* I£S^?‘lerii fiecărui lucrător pentru îndeplinirea riguroasă a 
atribuțiilor, respectarea întocmai a tehnologiei de exploatare și 
mărirea siguranței în funcționarea instalațiilor.

2. Creșterea cu 1,7 la sută a puterii efectiv utilizabile planifi
cate, ceea ce reprezintă punerea la dispoziția sistemului ener-

getic național a unei puteri medii anuale suplimentare de 
1(1 Mw, echivalentă cu o producție de 70 milioane : IcWjh, prin 
scurtarea duratei reparațiilor, executarea integrală și de hună 
calitate a lucrărilor și prin reducerea scoaterilor din funcțiune 
a utilajelor din cauza avariilor. ,

3. Reducerea cu 0,6 la sută a consumului planificat de com
bustibil și energie electrică, ceea ce reprezintă o ecomjmle dc 
12 000 tone combustibil convențional prin respectarea riguroasă 
a parametrilor de funcționare a ciclurilor termice, scăderea pro
centului de pierderi în circuitul apă-abur și creșterea gradului 
de termoficare.

4. Reducerea cheltuielilor planificate de producție cu 1,1 la 
sută, reprezentînd 6,5 milioane lei, prin micșorarea consumului 
de combustibil, eliminarea pierderilor de apă tratată chimic, 
economii la consumul de reactivi pentru tratarea apei, precum 
și la alte materiale.

5. începerea lucrărilor Ia Centrala electrică de termoficare 
nr. 2 Borzeștî, cu 45 zile în avans față de graficul aprobat și asi
gurarea condițiilor de punere îp funcțiune a capacităților în ve
derea âcoperirii consumului de energie termică în perioada 1973— 
1975.

Punerea în funcțiune, cu 30 de zile mai devreme» a conductei 
de 3,4 km lungime, pentru asigurarea termocentralei cu apă de 
calitate în iarna 1972—1973.

6. Selecționarea mai bună și perfecționarea pregătirii profesio
nale a întregului personal ce concură la funcționarea centralelor 
electrice, avînd în vedere, în special, latura practică a pregătirii. 
Prin exerciții de avarii și executarea de lucrări model.

In anul 1972, vom pregăti :
— 210 lucrători prin cursuri de perfecționare ;
— 100 lucrători Prin studiu individual, pe bază de tematică ;
— 210 lucrători prin cursuri de ridicarea calificării și instruire 

la locul de muncă.
7. Realizarea prin autpdotare a unui număr de 18 utilaje, in

stalații și dispozitive, în valoare de 160 mii lei și dublarea pro
ducției de piese de schimb față de cea realizată in anul trecut, 
ajungînd la 900 mii lei, ceea ce va conduce Ia îmbunătățirea 
calității lucrărilor dc întreținere și reparații precum și a condi
țiilor de muncă.

8. Efectuarea prin muncă patriotică a 8 000 ore om pentru 
realizarea unor lucrări privind îmbunătățirea condițiilor dc 
viață ale lucrătorilor din întreprinderea noastră.

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSPOR
TURI AUTO-IASI

Către toate întreprinderile 
de transporturi auto 

din țară
Exprimind hotărîrea unanimă a întregului colectiv din Intre 

prinderea de Transporturi Auto Iași, adresăm tuturor întreprin
derilor de transporturi auto din țară chemarea Ia întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute in 
anul 1972, cu următoarele obiective :

1. Expedierea unui volum sporit de mărfuri, cu 4,5 la nuta 
peste sarcina planificată ;

2. Depășirea productivității planificate pe. tona capacitate tu
1,5 la sută Ia parcul de autocamioane și autobasculante, cu 6.0 
la sută la parcul de remorci și cu 2,0 la sută a productivității pe 
loc așezat, in traficul de călători, prin : /

— analizarea cererilor beneficiarilor în cadrul colectivului te
ritorial de coordonare a transporturilor, în vederea repartizării 
lor pe categorii de mijloace de transport, astfel incit, în. funcție 
de felul mărfii și distanța optimă, fiecare transport să se efec
tueze în condiții de maximă eficiență ;

— extinderea organizării lucrului în două schimburi, cu bri
găzi de șoferi ;

— utilizarea mai judicioasă a parcului de remorci și ă capaci
tății acestuia, prin programarea mai rațională a tractării remor
cilor și asigurarea încărcăturii Ia capacitatea nominală în relația 
plin-plin, îndeosebi în traficul interurban ;

3. Creșterea volumului de mărfuri manipulate cu mijloace me
canizate cu peste 20 la sută față de anul 1971 și sporirea presta
țiilor executate paletizat și în transconteincre ;

4. Creșterea cu 2,1 la sută a productivității muncii planificate 
pe salariat, prin organizarea superioară a producției și a mun
cii. îmbunătățirea coeficientului de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil, extinderea mecanizării, dezvoltarea activității 
dc inovații și raționalizări, perfecționare» continuă a cunoștin
țelor profesionale ale tuturor salariaților.

5. Reducerea prețului de cost planificat cu 600 mii lei și reali
zarea unor beneficii peste plan în valoare de un milion lei, în
deosebi pe seama economisirii carburanților, lubrifianților și de
pășirii planului de prestații ;

6. Satisfacerea integrală, la timp și în condiții optime dc sigu
ranță a circulației, a cererilor beneficiarilor, îmbunătățirea regu
larității curselor in transportul de călători și asigurarea ritmici
tății în execuția planurilor operative, In acest scop, se va ext'nde 
rețeaua de trasee cu 5 la sută, se vor organiza curse suplimen
tare în perioadele și pe .traseele cu vîrf de trafic, se vor lua mă
suri pentru îmbunătățirea gradului de confort al autobuzelor.

Sub conducerea organizațiilor de partid din întreprindere, co
mitetul oamenilor muncii, ceilalți factori de răspundere nu vor 
precupeți nici un efort pentru asigurarea condițiilor necesare 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor cantitative și calitative ce ne 
revin in acest an.

Antrenat în întrecerea socialistă, întregul colectiv de muncă 
al întreprinderii de Transporturi Auto Iași, va milita neobosit 
pentru înfăptuirea în mod exemplar a angajamentelor asumate, 
convins fiind că în acest fel își aduce o substanțială contribuție 
la dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei noastre — 
România socialistă.

Reciclarea 
salariaților

(Di muie din pan- I)
— De ce ?
Un gest reținut, a neputință, 

semânind a oftat :
— Sălile...
într-adevăr, sălile. 48 de 

cursuri reclamă săli, săli libere. 
Săli sînt cîteva dar nu libere. 
Sau nu întotdeauna libere.

— Sîntem nevoiți să recurgem 
la o adevărată improvizație, ne 
mărturisește tovarășul director 
Bacalu. Spațiile de care dispu
nem nu pot fi reținute numai 
pentru reciclare, intervin și alte 
manifestări. Uneori le amînăm, 
alteori le ținem în ateliere. A- 
ceastă improvizație nu face decit 
să dăuneze calității.

Așa este, Improvizația, ca ori
ce improvizație afectează efici
ența pregătirii. Spațiile sînt cele 
care sînt și pînă vom avea al
tele nu ne rămîne decît să ne 
descurcăm cît mai bine în con
dițiile existente. O asemenea 
deschidere spre „cît mai bine“ 
nc-o sugerează chiar tov. Con
stantin Filiera? ;

— Dacă personalul nostru îl 
împărțeam în trei etape, în ace
lași număr de săli urma să pre
gătim un număr de trei ori mai 
mic de oameni.

— De ce nu ați făcut așa ?
— De la grupul de uzine in

dicația a fost clară : trebuie cu
prinși toți salariații în această 
serie...

Simplu, nu ? De ce să mai 
luăm la anul totul de la capăt 
cînd putem scăpa acum mult mai 
ieftin ? Se prinde, nu se prinde, 
timpul trece și iată-ne scăpați 
pentru cîțiva ani. Logică lejeră, 
adevărat, numai că devine foar
te costisitoare.

Nu este trecut însă timpul 
pentru o hotărîre cu adevărat 
judicioasă !

ASCULTINDU-I PE CURSANȚI 
DESPRE CURSURI

«— S-ar putea să se spună 
la clte-o lecție : sînt lucruri de 
care am n i auzit. Așa o fi, dar 
nu trebuie omis că repetiția e 
mama învățăturii. Cum s-a înce
put e bine. Să urmeze așa. (VA- 
SILE MUȚU, strungar).

— Pentru mine, care n-am ter
minat școala profesională, este 
un mare avantaj. In meserie mă 
descurcam eu dar au rămas a- 
tîtea lucruri necunoscute. (DU
MITRU MUREA, strungar).

— Deși am terminat școala 
profesională, merg cu interes la 
cursul de reciclare. Altfel lucrezi 
cînd ai cunoștințele proaspete, 
atit despre mașini cît și despre 
materiale, cînd te deprinzi, prin 
exercițiu, să citești ca lumea de
senele. (TEODOR IONESCU), 
frezor).

...Șl PE LECTORI DESPRE 
CURSANȚI...

— Sint lector Ia un curs de lă
cătuș, ne spune ing. Nicolae Ilie. 
Trebuie să apreciez strădaniile 
șefului de secție, al maiștrilor 
de a sprijini desfășurarea orelor 
de „școală“. In ce privește inte
resul cursanților, subliniez, deo
sebit. Chiar șl ei nu ezită să ne 
spună că îi ajută mult. Din pă
cate, sălile... Prea multe acțiuni 
își dispută același spațiu. Tre
buie multă, multă grijă. Altfej, 
interesul lucrătorilor poate să 
scadă, crezind că e ceva slab or
ganizat sau ceva mai puțin im
portant.

— în meseria la care predau, 
strungăria, cunoștințele prevăzu
te în programă sînt ceva mai di
ficile, mai greu puteau fi asimi
late studiind singur. Dorința de 
a învăța este evidentă. Destul de 
greu ne descurcăm cu lucrul in 
ture. Cei din schimbul de după 
masă vin mai devreme. Greută
țile apar însă în schimbul III. 
Să vină mai devreme e greu, să 
rămînă în continuare e și mai 
greu. Soluția va fi totuși dubla
rea cursurilor cînd băieții sînt 
de dimineață, este de părere ing. 
Ilie Filip.

— Pentru mulți, cursul de re
ciclare constituie cu adevărat o 
noutate, intervine subinginerul 
Ilie Faur, referindu-se la tine
rii calificați prin ucenicie la 
locul de muncă. Avem în secție 
mulți lucrători cu experiență 
dar pe care tehnologia actuală 
îi depășește. Cum singuri nu-și 
fac timp și n-au nici posibilități 
concrete de a se instrui, la reci
clare li se creează această posi
bilitate. Sînt îneîntat să văd 
cum oameni mai în vîrstă chiar 
privesc cu încredere cursurile 
și vin cu multă plăcere.
ÎN ÎNCHEIERE, SA RECAPITU

LAM :
• în întreaga uzină cursurile 

s-au pus pe picioare, treeîndu-se 
cu serozitate la treabă. Primul 
pas, cu dreptul...

• Și cursanții și lectorii au 
numai vorbe bune despre ceea ce 
constituie reciclarea. Dar : la 
Mecanic șef. pe 10 ianuarie din 
31 de „elevi“ — 25 absenți ; Ia 
Debitare, din 41 — 20 absenți. 
Cum se explică asemenea inad
vertențe ?

• Sălile rămin nodul gordian 
in angrenajul pus cu succes în 
mișcare al perfecționării. Cît mai 
urgent, o soluție !

• Și totuși : este normal să 
punem studențl și începători in 
aceeași bancă ?

f/0771 
FOLOSEAU 

LUPA
(Urmare din pag. 1)

ziție — de ordinul zecilor de mii. 
La punctele respective (centrul 
de filatelie al Librăriei „Mihai 
Eminescu“ și, respectiv, centrul 
filatelic din Calea Victoriei 
nr. 52 pendinte de I.C.S. „Ro

marta“) începea vînzarea cu bu
cata. Numai că „ingenioșii“ ges
tionari vindeau, de fapt, aproape 
Întotdeauna, mărci filatelice a- 
chiziționate în particular și nu 
pe cele ale întreprinderii. Spe
cula cu timbre era în floare, la 
ambele tejghele. îndrăzneala lor 
a mers atit de departe incit ei 
s-au încumetat să returneze 
„Filatelie!“, ca mărfuri greu 
vandabile, serii întregi de tim
bre De care nici nu le ridicaseră 
din depozitul acesteia. Iată mos
trele : Cașcaval se încarcă cu 
mărci în valoare de 10 289 lei și 
returnează — „Filatelia“ acceptă 
cu seninătate — în valoare de 
129 740 ; Pitaru primește timbre 
în valoare de 44 000 lei și retur
nează... 135.111 lei !!!

— Cum a fost posibil ca „ope
rații“ de acest gen să treacă ne
observate de către controlul fi
nanciar intern ?

— „Genul acesta de control la 
bucată al valorilor nu ne pri
vește pe noi în mod direct — 
ne relatează Vasile Dinu, direc
torul întreprinderii „Filatelia“. 
Cei ce tutelau pe gestionarii res
pectivi erau datori să facă acest 
lucru. In ce ne privește, atîta 
timp cît sumele înregistrate la 
debit și credit coincideau, noi nu 
aveam cum să constatăm nere
guli...“

Chiar dacă ar fi să admitem 
că din punct de vedere scriptic 
controlul trebuia efectuat în pri
mul rînd de către întreprinderea 
tutelară (I.C.S. „Romarta“ și 
C.L.D.C.) nu putem fi de acord 
cu explicațiile atit de evazive 
pe care le furnizează însăși in
stituția de maximă specialitate. 
Cine altul decît „Filatelia“ era 
mai îndreptățită să exercite un 
control tehnic, riguros al ges
tionarilor din punct de vedere 
al conținutului, timbru cu tim
bru, chiar dacă ar fi fost vorbă 
de mii de exemplare ?

Opinii cel puțin ciudate emite 
și conducerea I.C.S. „Romarta“. 
Transcriem un fragment din ca
ruselul explicațiilor ce ne-au 
fost furnizate.

— „Da, am auzit ceva despre 

această delapidare. Nu-mi pot da 
seama cum opera Pitaru, gestio
narul nostru ; știți, noi nu .sîn
tem de specialitate" — spunea 
directorul Marin Scariete.

— Din cîte știm la centrul fi
latelic din Calea Victoriei nr. 52 
s-au mai constatat lispuri în ges
tiune.

— E drept, e vorba doar de un 
minus de 1.000—1.400 lei (nu-mi 
aduc aminte precis), dar aceasta 
nu ni s-a părut o problemă... De 
altfel, sincer să fiu, Pitaru era 
un gestionar disciplinat, era 
punctual la program... ..Cred că 
existența unui control de specia
litate constituia obligația „Fila
teliei“ și nu a noastră...

Inexistența unui control strict 
apare ca un fapt evident. Dar 
precum vedem, fiecare din fac
torii obligați să efectueze acest 
control consideră acum, la cea
sul explicațiilor, că răspunde
rea revine celuilalt. Cine atunci 
ar fi trebuit să efectueze con
trolul prin leu al gestiunilor ?

Maria Stanciu, responsabila 
Librăriei ,,Mihai Eminescu“ în a 
cărei gestiune globală se afla in

DE LA BINE, LA MAI BINE
(Urmare din pag. I)

deri, sugestiile și observațiile critice ale celor care l-au de
semnat. Putem deci încă de pe acum anticipa că proiectata 
conferință va fi încununată de succes, ideile și hotăririle sale 
răsfrîngîndu-se binefăcător asupra întregii activități din in
dustrie și construcții. Stau mărturie în sprijinul acestei afir
mații angajamentele și entuziastele chemări la întrecere cu 
care se soldează această laborioasă activitate.

Ceea ce caracterizează chemările la întrecere 
este în primul rînd temeritatea obiectivelor pro
puse. La ritmurile înalte realizate în dezvolta
rea economică în 1971 se dorește și se argumen

tează posibilitatea obținerii unora și mai ridicate în 1972 ; la 
perfecționările aduse se propune adăugarea altora, mai radi
cale, mult mai eficiente ; pașii parcurși în intensificarea ac
ționării factorilor calitativi în economie se vor în acest an 
mai viguroși, mai cvidenți. Iată răspunsul pe care eroica 
noastră clasă muncitoare, celelalte categorii de oameni ai 
muncii înțeleg să-l dea la patriotica chemare a partidului.

Si a mai fost înscrisă în agenda acestei săptă- 
•îini întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
îcmbrii C.C. al P.C.R. care fac parte din Uni- 

9 unea Scriitorilor. Subliniind, o dată măi mult, 
rolul major ce revine oamenilor de litere din întreaga țară, 
chemați să întruchipeze în operele lor figura 
constructorului societății socialiste, multilateral dezvoltate, 
întîlnirea se înscrie între măsurile ce sfe iau pentru pregăti
rea și desfășurarea apropiatei conferințe a Uniunii Scriito
rilor. Acest eveniment — a arătat cu acest prilej tovarășul 
Nicolae Ceattșescu — trebuie să determine o adevărata coti
turi de ordin calitativ în viața și activitatea Uniunii, să asi- 
gure condițiile unui nou și puternic avînt al creației literare 
din România, unei înfloriri a beletristicii noastre socialiste 
închinate idealului măreț al fericirii poporului, făuririi omu-
lui nou, demn de măreața epocă a civilizației comuniste. ~ 

...Activități curente, demult intrate în structura diurnă a 
timpului nostru de muncă, a cărui caracteristică esențială 
este mersul perpetuu de la bine la mai bine.

clusă și aceea a lui Cașcaval Au
rel, nu a izbutit să observe, în
tr-un interval de aproape doi 
ani, nimic din matrapazlîcurile 
acestuia.

- „Știu că la inventare el ie
șea bine întotdeauna. Nu-mi a- 
mintesc să fi asistat la vreun 
control efectuat de cineva din 
partea „Filateliei“. Ce ne price
pem noi la serii, colite și maxi- 
mafilie...“

Și chiar aceasta este, din pă
tate, o realitate. Prea puțini, ca 
să nu spunem niciunul, din cei 
destinați să controleze gestiuni 
filatelice aveau idee cît de cît 
despre „secretele“ timbrelor. 
Se pare că tovarășul director 
al filateliei realiza întrucîtva 
aceasta.

— „Poate că lucrurile nu ar fi 
ajuns aici, dacă nu ar fi fost vor
ba despre o nefirească profila
re: întreprinderi ce nu au prac
tic nici o tangență cu filatelia 
sînt acceptate totuși să comer
cializeze timbre ! E ca și cum 
l-ai pune pe librar să vîndă ar
ticole de farmacie și nu cărți!...“

Intr-adevăr, librarul ar trebui 
să vîndă numai cărți, iar farma
cistul antinevralgice. Mărcile fi
latelice pot fi foarte bine co
mercializate, în continuare, prin 
oficiile P.T.T.R., rețea speciali
zată in această privință și care, 
tocmai datorită profilului ei, a- 
sigură o desfacere corectă.

Dincolo, însă de aceste posi
bile observații, rămîne condam
nabila- nepăsare a celor puși 
să supravegheze activitatea 
unităților comerciale mai sus 
amintite. Căci ce denotă ușu
rința cu care-și pasează răs
punderea, graba cu care-și de
clară incompetența în materie dc 
filatelie decît o crasă neglijență 
față de soarta unor bunuri ob
ștești ? întreprinderile amintite 
aveau doar sarcina să se orien
teze în așa fel incit să asigure, 
să oblige, la o gospodărire co
rectă, judioioasă. Aceasta con
stituia o elementară datorie, din
colo. de care nu încap nici un fel 
de scuze, justificări și transfe
ruri de responsabilități.

EXAMENELE
(Urmare din pag. I)

Oenologie (știința vinificației) 
da. Facultatea ele horticultura. 
Horticultorii pretind că n-au 
văzut strugurii în floare l

In cea de-a doua fotogra
fie : Examen la Bazele elec
trotehnicii, la anul III, Auto- 
'matică.'griipii 534 (lector : 
ing. Marian Badea).

Sesiunile 'nu seamănă între 
ele. Nu seamănă și pentru că 
în memoria examinatorilor, 
fiecare se consumă altfel. Mai 
ales cînd ei știu s.ă vadă din
colo de tînărul metamorfozat 
de emoție pe viitorul specia- 

, list sau pe cel care, poate, 
chiar în acea clipă trăiește o 
rujei dramă personală. Dar, 
despre ceea ce mi-a povestit 
un profesor — cu alt prilej.
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5

general -1 
de securitate
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Sâptâminalul .,Komunișț“, or
gan al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, consacră un articol 
rezultatelor Consfătuirii de, la 
Praga a ...Comitetului Roditic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul, de la. Varșovia.

După ce arată că acțiunile cu 
privire la edificarea unui sistem 
de securitate au șanse cu atît 
mai bune cu cît corespund inte
reselor tuturor tarilor europene. 
„Korrtunist“ .subliniază că întîl- 
nirea de la Praga a marcat o se
rie de accente puternice’ in ac
tuala evoluție din Europa. Pre
zintă un mare interes, relevă 
organul U.C.I.. punctele de ve
dere expuse în Declarația pri
vind pacea, securitatea și co
laborarea in Europa. Aceasta, 
deoarece ideile cu privire la 
schimburile de păreri și pregăti- . 
rile pentru conferința paneuro- 
peană în problerpa securității 
sînt general acceptate, precum 
și datorită faptului că unele e- 
venimente mai importante au 
arătat că o înțelegere europea
nă în condițiile apărute este nu 
numai necesară, ci și posibilă, 
în acest sens. Cdnsiătuirea de 
la Praga a fost așteptată ca un 
indiciu al dezvoltării relațiilor 
și situației pe continentul nos-

europene
și colaborare
tru, in general. Pronunțindu-se 
pentru convocarea unei confe
rințe general-europene și spriji
nind propunerea guvernului fin
landez cu privire la organizarea 
la Helsinki a unor consultări 
multilaterale, participanții la 
Consfătuirea de la Praga au evi
dențiat principiile din care, 
conform aprecierilor Comune, 
trebuie 
forturi 
pentru 
peana.

Referindu-se la pasajul 
Declarația de la Praga care re
levă că reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în Euro
pa nu trebuie să fie prerogativa 
alianțelor militar-politice exis
tente, organul U.C.I. subliniază 
că „pe continentul nostru este 
necesar să fie respectată o con
cepție tot mai largă cu privire 
la colaborare și coexistență, 
care nu se opresc la o demarcare 
între țări sau grupări. Aceasta 
înseamnă că orice politică a 
dezarmării în Europa și orice 
efort de înțelegere vor avea mai 
multe șanse de succes prin dez
voltarea și consolidarea legătu
rilor intre state și edificarea 
unui sistem de securitate gene
rală, întrucit prin aceasta inte
resele și aspirațiile tuturor ță
rilor de pe ......... '
vor avea o 
reală“:

să se inspire aceste e- 
și care
opinia

prezintă interes 
publică euro-

din

continentul nostru 
mai mare prezență

• ZIARUL „New York Times" 
din 6 februarie precizează că 
Statele Unite au acceptat să vîn- 
dă Israelului 42 de avioane 
„Phantom F-4“ și 90 de avioane 
„Skyhawk A-4“ ; livrările vor 
începe, probabil, luna viitoare, 
urmind să fie eșalonate pe o pe
rioadă de doi sau trei ani.

*

• AGENȚIA Associated Press 
anunță că oficialități americane 
au declarat la 5 februarie că s-a 
ajuns Ia un acord de principiu 
asupra staționării unor unități 
ale flotei a 6-a a S.U.A. intr-un 
port grec și că discuțiile cu pri
vire Ia stabilirea amănuntelor 
acordului continuă. In cadrul a- 
cestui aoord circa zece nave ale 
flotei a 6-a ar putea să stațio
neze in portul Pireu. Aproxima
tiv 6 000 de marinari americani 
ar locui cu familiile lor în Gre
cia în timpul serviciului lor, 
care durează 2-3 ani.

F
Exproprierea unor 
latifundii în Chile

• CORPORAȚIA pentru re
forma agrară din Chile 
(C.O.R.A.) a hotărit exproprie
rea a încă șapte mari latifundii 
în provinciile Santiago, 
și Valdivia.

De la venirea la 
a guvernului Unității 
lare, în Chile au fost 
țite țăranilor peste 1 500 de 
latifundii, a căror suprafață 
depășea 80 de hectare sau erau 
prost administrate.

Bio-Bio
putere
Popu- 

împăr-

Control canadian 
asupra 

corporațiilor americane
• MINISTRUL afacerilor ex

terne al Canadei, Mitchell 
Sharp, a anunțat, într-o confe
rință de presă ținută la New 
York, intenția guvernului țării 
sale de a institui un control mai 
sever asupra activității corpora
țiilor americane și a altor firme 
străine din Canada. Sharp a 
subliniat, in această ordine de 
idei, hotărirea Canadei de a 
lupta pentru a impune corpora
țiilor străine să țină seama de 
interesele sale. In rîndul popu
lației, a spus Sharp, crește în
grijorarea provocată de amploa
rea pe care o iau operațiunile 
cercurilor americane in Canada 
— țară in care capitalul ameri
can controlează peste 50 la sută 
din întreprinderile industriei 
prelucrătoare.

• CU PRILEJUL împlinirii a 
11 ani de la declanșarea luptei 
armate de eliberare a poporului 
angolez împotriva colonialis
mului portughez, secretariatul 
Organizației de solidaritate a 
popoarelor din Asia și Africa a 
dat publicității o declarație 
prin care își exprimă sprijinul 
deplin față de cauza justă a pa- 
trioților din Angola. Declarația 
cheamă toate forțele progresis
te din lume să-și manifeste so
lidaritatea cu poporul angolez, 
care, sub conducerea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, desfășoară o luptă eroică 
pentru dobindirea independenței 
naționale.

LUNI, 7 FEBRUARIE 1972

FARMECUL " ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE-: rulează la Fpstival 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21).

PE POTECA ' NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI I rulează la. Căpitol, (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18.30; 20,45).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Favo
rit. (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15; 20.30), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează

Acad. Petko Stainov, vicepre
ședinte al Comitetului bulgar 
pentru securitate și colaborare 
europeană, vicepreședinte al Co
mitetului bulgar pentru înțele
gere și colaborare în Balcani, 
deputat în Adunarea Populară, 
a subliniat într-o convorbire a- 
vuită cu corespondentul „Ager- 
pres“ la Sofia, C. Amairiței, pu
ternicul ecou pe care Declarația 
de la Praga l-a trezit în rîndul 
opiniei publice bulgare. Relevînd 
că Declarația a exprimat clar 
dorința ca desfășurarea confe
rinței europene pentru securitate 
să aibă loc în anul 1972, că parti
cipanții la Consfătuirea de la 
Praga s-au pronunțat pentru re
ducerea forțelor armate și arma
mentelor în Europa, Petko Stai- 
nov a subliiniat că reuniunea 
general europeană trebuie să se 
țină fără nici un fel de condiții 
prealabile.

★
„Guvernul danez salută con

vocarea conferinței general-euro
pene în problemele securității și 
cooperării“, a declarat K. B. An
dersen, ministrul de externe al 
Danemarcei, la adunarea anuală 
a Uniunii ziariștilor străini din 
Danemarca, transmite agenția 
TASS. în continuare, ministrul 
danez a apreciat rolul Declara
ției privind pacea, securitatea și 
colaborarea în Europa, adoptată 
la consfătuirea de la Praga a 
Comitetului politic consultativ 
al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, pentru amor
sarea unor convorbiri concre
te, constructive între țările par
ticipante la conferința europea
nă.

★
Ministrul afacerilor externe ăl 

Austriei, Rudolf Kimctachläger, 
a afirmat că, în prezent, există 
o atmosferă reală de destindere 
și că aceasta trebuie cultivată in 
continuare și desăvîrșită. Opi- 
nînd că „cine vrea destindere 
trebuie să ofere exemple pro
prii“, ministrul a relevat că A- 
ustria se concentrează asupra 
îmbunătățirii relațiilor cu veci
nii săi, spre a face ca propria-i 
regiune să fie lipsită de pro
bleme, „politica de bună vecină
tate constituind o contribuție e- 
sențială la conferința pentru se
curitate și cooperare europeană“.

Ministrul de externe a arătat 
că unul din scopurile conferinței 
paneuropene l-ar putea constitui 
adoptarea urnii document ofi
cial, cu caracter obligatoriu, re
feritor la renunțarea la ame
nințarea cu forța și folosirea for
ței. precum și interzicerea folo
sirii forței în relațiile dintre sta
te. Simple declarații în acest 
sens nu sînt suficiente, a spus 
Rudolf Kirchschläger. în afară 
de aceasta, a continuat el, ar 
trăbui să fie analizată colabora
rea în forma ei actuală și să fie 
întreprinși pași concreți spre în
tărirea acestei colaborări. Un 
alt țel al conferinței securității 
europene îl constituie după pă
rerea sa, realizarea cel puțin a 
unei înțelegeri de principiu asu
pra reducerii potențialului mili
tar.

★
O delegație a grupului parla

mentar al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a făcut o vizită în 
Franța la invitația grupului 
parlamentar de prietenie franco- 
sovietică al Senatului francez, 
relatează agenția TASS. în 
timpul întâlnirilor cu parlamen
tarii francezi au fost discutate 
probleme legate de convocarea 
conferinței general-europene de 
securitate și .colaborare, alte 
probleme internaționale, pre
cum și perspectivele colaborării 
economice și tehnico-științifice 
sovieto-franceze.

la Patria (orele 12,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). Tomis (orele 9,30; 12; 
14,30; 17,15; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Scala (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,30; 21), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

FUGA : rulează la Central (ore
le 10; 15: 19).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia orele (9; -11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

O DUMINICA PIERDUTĂ : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOVE STORY : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

Extinsă aproape în toate 
marile universități din Spa
nia, mișcarea revendicativă 
studențească paralizează, prin 
greve totale sau parțiale, 
activitatea din învățămîn- 
tul superior. La Valencia au 
fost închise, pînă la noi or
dine, toate facultățile 
versității locale, în 
ciocnirilor violente 
studenți și polițiști, 
cu numeroase arestări. 
Barcelona, al doilea 
universitar după Madrid, au 
fost închise facultățile de 
farmacie, filozofie, litere, 
precum și Școala normală. 
Poliția a intervenit pentru a 
împrăștia aproape o mie de 
studenți, care manifestau în 
cartierul facultăților, iar or
ganele administrative au ex
pulzat din Facultatea de 
drept pe toți cei care încer
cau să organizeze o întrunire.

La Madrid, situația ră- 
mîne, de asemenea, încor
dată. Facultatea de arhitec
tură și cea de medicină ră- 
mîn în continuare închise 
La Oviedo, capitala regiunii 
Asturia, rectorul a închis fa
cultatea de filozofie și li
tere.

uni- 
urma 

dintre 
soldate 

La 
centru

întrun interviu acordat la 5 
februarie televiziunii vest-germa- 
ne, Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U., s-a pronunțat 
pentru admiterea rapidă a celor 
două state germane în Organi
zația Națiunilor Unite.

Mesajul prințului
Sufanuvong

Agenția Khaosan Pathet Lao 
informezaă că prințul Sufanu
vong, președihtele Comitetului 
Central al Frontului Patriotic 
Laoțian, a dresat un nou mesaj 
prințului Suvanna Fuma în le
gătură cu situația din Laos
Prințul Sufanuvong subliniaz
că, ținînd seama de interese1' 
supreme ale patriei și de asp: 
rațiile întregului popor, la pa 
în condiți de independență și li
bertate, F.P.L. își reafirmă po
ziția potrivit căreia problema 
lăoțiană trebuie să fie regle
mentată pe cale politică, intre 
părțile laoțiene interesate, în 
baza acordurilor de la Geneva 
din 1962 și a realității actuale.

ctivitatea dinamică, 
consecventă a Ro
mâniei pentru pro
movarea securității 
ca și a întregului 
proces de destin

dere pe continentul european a 
cunoscut, în cursul săptămînii 
care face obiectul prezentei cro
nici, noi afirmări și manifestări, 
întrunite marți în ședință co
mună, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au adop
tat' în unanimitate o Hotărîre >n 
care dau o înaltă apreciere do
cumentelor adoptate de Constă- 
tuirea de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, precum și activității 
desfășurate la consfătuire de de
legația de partid și guvernamen
tală română condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. „Comite
tul Executiv, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri — relevă 
Hotărirea — consideră că una 
din sarcinile de bază ale politicii 
externe a Partidului Comunist Și 
a Republicii Socialiste România 
este de a acționa în modul cel 
mai consecvent pentru instaura
rea în viața continentului nos
tru a unor relații bazate pe res
pectul independenței și suvera
nității naționale, care să excludă 
folosirea forței sau amenințarea 
cu forța și să ofere tuturor sta
telor garanția deplină că vor ii 
ferite de orice act de agresiune, 
că se vor putea dezvolta în mod 
liber, potrivit propriei voințe și 
vor putea colabora neîngrădit, 
într-un climat de înțelegere și 
deplină egalitate“. In acest sens 
— se subliniază în Hotărîre — 
Consiliul de Miniștri, Ministerul 
Afacerilor Externe vor întreprin- 
d J acțiunile politico-diplomatice 
necesare pentru a contribui, îm
preună cu guvernele tuturor sta
telor interesate, la realizarea de 
contacte multilaterale în vederea 
definitivării ordinii de zi a Con
ferinței general-europene, stabi
lirii nivelului de reprezentare a 
statelor participante, a datei ți
nerii acesteia, a modalităților de 
convocare și a modului de desfă
șurare a lucrărilor, astfel îneît a- 
ceastă importantă reuniune să 
poată avea loc într-un timp cît 
mai apropiat. In aceeași ordine 
de idei, referindu-se Ia proble
mele continentului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta în 
cuvîntul rostit cu prilejul primi
rii scrisorilor de acreditare a 
noului ambasador britanic : „Gu
vernul și poporul român apre
ciază cursul pozitiv în favoarea 
destinderii și păcii pe care-1 cu
nosc evenimentele din ultima pe
rioadă, militează consecvent în 
direcția sprijinirii și intensificării 
acestui proces, a instaurării în 
Europa a unor relații noi, bazate 
pe încredere și colaborare. Con
siderăm că în etapă actuală sînt 
întrunite condițiile pentru a se 
putea trece cît mai repede la 
pregătirea pe baze multilaterale 
și la convocarea Conferinței ge
neral-europene“.

Convingerea României, a opi
niei publice din țara noastră că 
securitatea europeană trebuie să 
treacă pe făgașul acțiunilor prac
tice este larg împărtășită în toa
te țările continentului european. 
Așa se și explică puternicul ecou 
și larga aprobare de care se 
bucură documentele Consfătuirii 
de la Praga a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșo
via. Aceasta tocmai pentru că a- 
mintitele documente reprezintă 
o contribuție Ia promovarea idei
lor păcii, securității și colaborării 
în Europa, pentru că ele acțio
nează ca un stimulator al miș
cării în vederea convocării con-

stat Ia Ministerul de externe al 
Franței, Jean de Lipkowski — 
pentru pregătirea conferinței de 
securitate, căreia Franța îi acor
dă o mare importanță. Această 
conferință va reuni în jurul ace
leiași mese toate statele europene, 
indiferent de orînduirea lor . In 
comunicatul comun publicat joi 
Ia încheierea convorbirilor dintre 
secretarul federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei Mirko 
Tepavaț și ministrul de externe 
al Austriei Rudolf Kirchschlager 
se subliniază că „părțile 
exprimat interesul pentru 
carea cît mai grabnică a 
rinței general-europene 
securitate și colaborare“ și că ele

și-au 
convo- 
confe- 
pentru

12 țări printre care și România 
— a recomandat convocarea la 
Helsinki, în perioada 10—15 no
iembrie 1972, a unei conferințe 
parlamentare asupra cooperării 
și securității în Europa. In ace
lași sens, merită relevat faptul că 
în cadrul reuniunii de la Varșo
via a Comitetului Executiv al 
U.I.S. la care au participat re
prezentanți a 42 de organizații 
naționale studențești a fost acor
dată — așa cum se subliniază în 
comunicatul de presă dat publi
cității — „o atenție deosebită 
securității europene și modului 
în care poate ea acționa asupra 
instaurării unei păci trainice în 
întreaga lume“.

SĂPTĂMÎNA PE GLOB

• O cerinfă de mare actual itate 
europeană să treacă pe făgașul acțiunilor practice

• Situația explosivă din Ulster

securitatea

catolici, încetarea arestărilor și 
internărilor preventive din Irlan
da de nord și un angajament ferm 
din partea guvernului de la Lon
dra că va acționa pentru reali
zarea unei reglementări definitive 
L

ferinței general-europene. Apro
bate de conducerile de partid și 
de stat, de opinia publică din 
țările participante, documentele 
consfătuirii de Ia Praga se bucu
ră de aprecieri pozitive în cele 
mai diferite cercuri europene. 
Profesorul Giorgio la Pira, preșe
dintele Federației Mondiale a 0- 
rașelor înfrățite aprecia că „pro
punerile țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia cores
pund intereselor tuturor popoa
relor și contribuie la normaliza
rea situației de pe continentul 
nostru“. Intr-o rezoluție specială, 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii releva că principiile de 
bază formulate cu prilejul Con
sfătuirii de la Praga „furnizează 
noi motive de optimism“. Intr-o 
declarație a purtătorului de cu- 
vînt al guvernului R.F. a Ger
maniei se precizează că „guver
nul federal apreciază această de
clarație (Declarația privind Secu
ritatea europeană adoptată Ia 
Praga n.n.) drept un punct de 
pornire pozitiv pentru dezvolta
rea ulterioară a relațiilor dintre 
Est și Vest“.

Audiența de care se bucură 
ideea convocării cît mai grabnice 
a Conferinței general-europene, 
ca și aceea a trecerii la etapa 
pregătirilor multilaterale dobîn- 
dește zi de zi noi confirmări, în 
acest sens pronunțîndu-se tot mai 
mulți factori de răspundere din 
diferite țări europene. „Noi ac
ționăm — spunea în cadrul unei 
conferințe de presă secretarul de

„apreciază că există posibilități 
reale pentru începerea conferin
ței“. Premierul suedez Olof Pal
me scotea, la rîndul său, în re
lief „larga adeziune în jurul ideii 
unei conferințe paneuropene cu 
participarea tuturor națiunilor in
teresate“. Finlanda care s-a ofe
rit, după cum este cunoscut, să 
găzduiască viitoarea conferință 
— a reînnoit, prin glasul minis
trului său de externe, propunerea 
ca pregătirile multilaterale să ai
bă loc cît mai curînd. Intr-un 
interviu acordat agenției U.P.I., 
ambasadorul Joel Pekuri, însăr
cinat de guvernul finlandez cu 
organizarea la Helsinki, a confe
rinței, a declarat că consultările 
guvernului Finlandei cu guver
nele interesate continuă ; el a- 
precia că se are* în vedere con
vocarea unei întîlniri pregăti
toare Ia nivel de ambasadori, care 
s-ar putea transforma într-o im
portantă întilnire consultativă Ia 
nivel ministerial.

Un factor deosebit de impor
tant în înlăturarea oricăror obs
tacole, în accelerarea pregătirilor 
pentru conferința general-euro
peană îl reprezintă contribuția 
activă la acest proces a parla
mentelor, a organizațiilor politice 
și obștești, a cercurilor celor mai 
largi ale opiniei publice, ale ti
neretului. In acest context tre
buie semnalată reuniunea de la 
Geneva a Comitetului de pregă
tire în vederea convocării Con
ferinței parlamentare de coope
rare și securitate în Europa. Reu
niunea la care au participat re
prezentanți ai parlamentelor din

Faptele desprinse din agenda 
vieții politice a acestei săptămini 
atesta, așadar, cu tărie că secu
ritatea și cooperarea europeană 
au devenit o dominantă a conș
tiinței politice a popoarelor con
tinentulfiolitice ap.

ui nostru, concentrînd, 
într-o măsură tot mai mare preo
cupările guvernelor, cercurilor și 
oamenilor politici, opiniei publi
ce. Toate aceste fapte atestă, de 
asemenea, largul consens pentru 
conferința general-europeană, 
pentru trecerea la acțiuni prac
tice în direcția înfăptuirii securi
tății și cooperării în Europa.

N
oi și singerosse in
cidente au făcut ca 
situația explozivă 
din Ulster să revină 
în actualitate. La 30 
ianuarie orașul Lon-

donderry a fost teatrul celei mai 
sîngeroase ciocniri produse vreo
dată în Ulster. Bilanțul a fost 
tragic: 13 tineri și-au pierdut 
viața, au fost înregistrați 17 ră
niți și au fost operate zeci de a- 
restări. Au urmat un val de greve 
și demonstrații ale populației ca
tolice care au degenerat în cioc
niri între demonstranți și trupele 
britanice.

Minoritatea catolică acuză tru
pele britanice că sînt direct răs
punzătoare pentru „duminica sîn
geroasă“ cerînd retragerea contin
gentului britanic din Ulster. La 
rîndul său, guvernul Republicii 
Irlanda a rechemat pe ambasado
rul său Ia Londra pentru consul
tări și a dat publicității o decla
rație în care cere retragerea mi
litarilor englezi din cartierele o- 
rașelor nord-irlandeze locuite de

problemei nord-irlandeze. Lu- 
id Ia rîndul său, poziție față de 

„duminica sîngeroasă“ și noul val 
de violențe, ~ ‘ ~
nist 
tr-o declarație că, 
cestea „sînt consecința directă 
a politicii de impunere a 
unei „soluții militare“ probleme
lor Irlandei de nord și care duce 
la escaladarea terorii și încordă
rii". Declarația cere să fie retrase 
neîntârziat trupele engleze din 
regiunile Irlandei de nord, să fie 
anulată legislația excepțională, 
iar problemele Ulsterului să fie 
soluționate în interesul oamenilor 
muncii prin satisfacerea cererilor 
lor legitime, asigurîndu-se drep
turi cetățenești și democratice e- 
gale.

Tensiunea din Ulster care cu
noaște în aceste zile o pericu
loasă recrudescență are la origi
ne cauze profunde, economice și 
sociale cu ramificații și implicații 
mult mai adinei decît disensiu
nile de ordin religios între cato
lici și protestanți. Fapt este că 
minoritatea catolică este supusă 
unei discriminări pe multiple pla
nuri, că ei îi revin cele mai prost 
plătite munci, că ea ocupă cele 
mai mizere cartiere, că ea resimte 
cel mai dureros actualele dificul
tăți economice (catolicii furnizea
ză majoritatea șomerilor din Uls
ter — și aceasta în condițiile u- 
nui șomaj — record) și e lipsită 
în mare măsură de drepturi poli
tice depline.

Situația se complică și prin 
faptul că din rîndul celor două 
comunități s-au desprins grupuri 
de extremiști care promovează o 
„încheiere a socotelilor“ pe calc, 
violentă. Extremiștii protestanți - 
se ridică împotriva oricărei îmbu
nătățiri a statutului catolicilor, 
preconizînd „ținerea Ia respect“ 
a acestora prin teroare. Extre
miștii catolici, la rîndul lor, pre
conizează un război pentru „uni
ficarea Irlandei“, pe care protes
tanții nu o doresc deoarece într-o 
Irlandă unită ei ar deveni din 
pătură majoritară, pătură minori
tară.

Ceea ce învederează cu cea 
mai mare claritate realitățile Ul
sterului este necesitatea de a se 
trece la rezolvarea problemelor 
de fond, adică la înfăptuirea u- 
nor reforme structurale demult 
și de multe ori preconizate, dar 
care nu și-au găsit înfăptuirea. 
Reforme care să garanteze drep
turi egale pentru toți cetățenii 
Irlandei de nord, să elimine orice 
discriminări — politice, economi
ce, sociale —, să faciliteze adop
tarea unor măsuri de lichidare a 
actualului decalaj care separă 
Ulsterul de restul Angliei.

„Duminica sîngeroasă“ de la 
Londonderry este un avertisment 
proaspăt, dramatic, împotriva 
tergiversărilor în soluționarea 
problemelor fundamentale de or
din social — economic și poli
tic din nordul „Insulei de Sma
rald“.

Partidul Comu- 
din Irlanda sublinia în- 

toate a-

EM. RUCĂR

R.P.D. COREEANA. — Aspect din halele Uzinei producătoare 
de excavatoare de tonaj mare.

Președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
a adresat un mesaj șefului guvernului Bangladesh, Mujibur 
Rahman, cerîndu-i să folosească toată influența sa pentru a se 
pune capăt rapid ciocnirilor cu nebengalezii din Moliammadpur 
și Mirpur, informează agențiile France Presse și Reuter. Șeful 
statului pakistanez a adăugat că speră „să se încheie pentru 
totdeauna acest capitol de ură“, insistine! asupra faptului că a 
redactat rpesajul din rațiuni umanitare și fără să ia în consi
derare viitoarele relații dintre vechile părți ale Pakistanului. 
Președintele Bhutto a dat asigurări că nu intenționează să 
amestece în afacerile Daccăi, menționează France Presse 
Reuter.

In încheierea mesajului, Bhutto și-a exprimat speranța că 
putea comunica sau conferi cu Mujibur Rahman în legătură
această problemă și cu altele, adăugind că așteaptă eu nerăb
dare acest moment.

Textul mesajului a fost publicat oficial duminică dimineața.
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Geruri deosebit de puternice 
au fost înregistrate în această 
iarnă în sudul Uniunii Sovietice, 
relatează agenția TASS. Masele 
de aer rece, de obicei, nu pot 
depăși lanțul munților Caucaz, 
dar în cazul unor invazii puter
nice, cum s-a înțîmplat în acest 
an, ele pătrund și în Transcau- 
caziă, ■ ■ • • •
dinspre mările Neagră și Cas- 
pică. -

Căderile de zăpadă, abundente 
și prelungite, care s-au produs 
între 14 și 19 ianuarie au arun
cat mari mase de zăpadă asupra 
zonelor subtropicale ale Gruziei. 
în zonele din apropierea Mării 
Negre, temperatura a scăzut la 
—10 grade C. Astfel de geruri, 
care s-au menținut timp de trei, 
zile la rînd, se înregistrează în 
regiunea . respectivă, de ,3—4 ori 
într-un secol.

în Azerbaidjan, stratul de ză
padă a atins în unele locuri' gro
simea de 50—100 cm, fapt nemai- 
întîlnit în întreaga istorie a ob
servațiilor meteorologice din a- 
ceastă parte a țării.

în R.S.S. Armeană, timp de a- 
proape o săptămînă, în Valea 
Ararat, termometrul a indicat 
temperaturi de circa —30 gra
de C.

ocolind lanțul muntos

• CONCERNUL vest-german 
„Mannesmann A.G.“, unul din 
giganții occidentali ai industriei 
oțelului, a anunțat că va pro
ceda la închiderea a două din 
uzinele sale, din cauza reducerii 
comenzilor interne și externe. 
Măsura afectează în total 1800 
de muncitori. Industria vest- 
germană a otelului aflată în 
expansiune in ultimii ani, a 
fost recent puternic afectată de 
pe urma sporirii continue a 
costului de producție, survenită 
in contextul tulburărilor mo
netare repetate. Aceasta a avut 
ca efect, în ultimă instanță, 
reducerea continuă a comenzi
lor, în special a celor de export. 
In anul 1971, producția de oțel 
vest-germană a scăzut față de 
anul precedent cu 10,5 la sută.
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• „Ghettouri ale narcomanilor“ in tarile nordice
ale Europei • „Knark“ și victimile sale

Toate mijloacele de 
informare din țările nor
dice, Suedia, Danemar
ca, Norvegia sînt în a- 
lertă : tinerii trebuie a- 
vertizaji pentru că sînt în 
pericol. Tn emisiuni spe
ciale, radioul și televiziu
nea prezin.tâ aspecte 
elocvente ale aceluiași 
flagel : drogarea.

. Și se pare că semnalele de a- 
larmă sînt justificate cel puțin 
după exemplele numeroase ci
tate. Factorii de răspundere din 

- aceste țări, confruntați cu situa
ția gravă, datorată și unei lip
se de control ani de-a rîndul, 
sînt nevoiți să ia poziție. Refe
rindu-se la această problemă a- 
cută, a extinderii drogării în 
rîndul tinerilor din Europa Oc
cidentală, Johan Ostby, parla
mentar norvegian declara : „In 
capitalele nord-europene se gă
sesc astăzi „ghettouri ale narco
manilor" dintre cele mai rău fa
mate din lume. Mii și mii de 
tineri care ar putea duce o via
ță fericită au căzut victime ale 
unui proces care le distruge ca
racterul și personalitatea și le 
ruinează corpul. Prin compara
ție cu Danemarca și Suedia, 
Norvegia este mai puțin conta
minată, dar perspectivele rămîn 
aceleași, (în lipsa unor măsuri 
drastice) se intimplă ca unii 
tineri .slabi de înger“ să capo
teze în fața „knark“-ului cum 
este în general numit drogul în 
Scandinavia.

Mijloacele de alimentare a 
pieței drogurilor sînt descuraja
tor de multe și variate : avioa-

ne particulare, cu rute neiden
tificate și piste de aterizare im
provizate, la marginea păduri
lor ; ferry-boaturi sau mici am
barcațiuni pornind din Hamburg
— oaza celor mai mari trafi- 
canți de droguri din R.F.G. ; 
transporturile obișnuite de me
dicamente din R.F.G. spre țările 
nordice. Piețele sînt și ele di
ferite : la Copenhaga, de exem
plu, o vecjte fabrică de tutun 
devenise — după cum afirma 
Henrik Jespersen, director al 
asistenței sociale din acest oraș
— cèa mai mare piață de narco
tice din Europa Occidentală.

Vînzătorii de droguri caută 
porțile școlilor, universităților 
unde își găsesc clienți ușor, 
printre adolescenții naivi. Chiar 
și copiii de școală elementară 
sînt familiarizați cu termenii 
și apucăturile celor mai mari. 
Cînd o învățătoare din Stock- 
holm a întrebat un elev de 8 ani 
ce știe despre „knark“, copilul 
i-a dat un răspuns prompt : „pi
lule și țigări care se pot cumpă
ra aici la colțul școlii. Vreți și 
dumneavoastră o țigară, domni
șoară învățătoare Victimele 
consumă ce pot procura mai 
ușor : marijuana, L.S.D., amfe- 
tamină.

Situația creată reclamă
suri urgente și mai ales pre
ventive. Legislația suedeză este 
destul de blîndă cu traficanții 
și drogații considerîndu-i nu 
criminali, ci bolnavi. După ce 
cazurile s-au înmulțit amenin
țător, a fost organizat un con
gres internațional în cadrul că
ruia experiența împărtășită de 
Japonia părea cel puțin o solu
ție. (In această țară în anii '50 
au fost arestați 80 000 de trafi-

mă-

•y

cânți de droguri și flagelului i 
s-au retezat capetele)/ Intr-un 
sondaj întreprins în rîndul a- 
dulților, 70 la sută dintre cei in- 
terogați s-au pronunțat pentru 
măsuri drastice și numai 22 la 
sută pentru ajutor social acor
dat narcomanilor. In prezent, 
3 000 de traficanți se găsesc în 
celulele temnițelor suedeze, dar 
numărul lor este departe de a 
asana piețele drogurilor. în pri
vința salvării victimelor, unul 
dintre cei mai mari experți în 
materie, Dr. Nils Bejerot de la 
Universitatea Carolină din 
Stockholm își exprima în cadrul 
unui interviu, serioase rezferve 
față de „reabilitarea“ victimei 
după un anumit tratament, de
oarece ea este „vînată“ de foștii 
furnizori și reintră în cercul vi
cios, fără vreo speranță de a 
reveni printre oamenii sănătoși. 
„Fără întreprinderea unor mă
suri concertate din partea tutu
ror țărilor interesate, măsurile 
locale nu au șanse prea mari 
de izbîndă" — spunea savantul 
suedez. Aceeași părere este ex
primată și' in paginile ziarului 
norvegian „Aftenposten“: „Dacă 
țările occidentale nu se hotărăsc 
să combată drogarea o întreagă 
generație este în pericol“. Ușor 
de afirmat, greu de realizat 
dacă ne gindim că „piața dro
gurilor“ este în occident o afa
cere extrem de bănoasă în care 
sînt implicate interesele . unor 
foarte influente cercuri economi
ce. Pentru businesmani perico
lul degenerării a mii de tineri 
nu are nici o importanță, 
portante sînt doar 
enorme de pe urma

Im-
profiturile 
drogurilor.

DOINA TOPOR

B. D. LA MUNTE ȘI LA 
MARE : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15), Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Grivița (orele 9;. 11,15; 13,30; ■ 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15), Miorița :
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,30).

LIVADA DIN STEPĂ : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE; 
rulează la Doina (orele 11,30; 16;
19,30; la orele 10 Program de de
sene animate pentru copii).

DECOLAREA : rulează la Raho
va (orele 15,30; 18; 20,15).

TRENUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rul’ează la Cosmos (ora 20,15).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare; PROGRAM DE 
DOCUMENTARE (ora 20,15).

WATERLOO ; rulează la Vltan 
(orele 15,30; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA VARA 
ȘI IARNA ; rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15).

DUELUL STRANIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

PĂDUREA DE MESTECENI :

rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18;
20), Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

VAGABONDUL : rulează la Lu
mina (orele 8,30—14,30 în conti
nuare; 17,30; 20,30).

DUPĂ VULPE : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

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

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE :

-rulează la Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

PETRECEREA : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

LUNI, 7 FEBRUARIE 1972

15,30 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 16,30—17,00 Curs 
de limba rusă — lecția I — re
luare. 17,30 Deschiderea emisiunii. 
17,35 Recomandări din programul 
serii. 17,40 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,00 
Căminul. 18,40 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală.

19,10 Noutăți cultural-artistice. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reflector. 20,15 Teatrul foi
leton : Mușatinii (după trilogia 
lui Barbu Ștefănescu Delavran- 
cea). 21,25 Steaua fără nume — 
muzică ușoară. 22,30 24 de ore. 
22.45 Contraste în lumea capita
lului. '

LUNI, 7 FEBRUARIE 1972

Teatrul „C. I. Nottara’’ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20.
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