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1973 — AN HOTĂRITOR PENTRU ÎNDEPLINIREA

CA AI USAI

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN Instantaneu realizat la un nou obiectiv industrial: Fabrica de utilaje și piese de schimb 
din Botoșani. Ne aflăm în secția prelucrări mecanice, la. linia de piese complexe. De notat: ti
nerii care lucrează la aceste moderne utilaje, sint numai muncitori cu înaltă pregătire.
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Un important
obiectiv FOLOSIREA INTEGRALA

al întrecerii
»z

uteciste A TIMPULUI DE MUNCA
Ce și-a propus,
cum acfionează 
organizația dv.?

ANCHETA LA UZINA
Roșie“-Bucu- 

s-ar putea 
suficiente 
Și aceas- 

de 26 de- 
a fost în- 
decembrie 
marfă, de

MECANICA DE MATERIAL

Dacă luăm în calcul, pentru 
început, rezultatele globale ob
ținute de colectivul de muncă 
al Uzinei mecanice de material 
rulant „Grivița 
rești, in anul 1972
spune oâ aici există 
motive de satisfacție, 
ta, intrucit la data 
cembrie, planul anual 
deplinit ; pină la 31 
indicatorul producție 
pildă, a fost depășit cu aproape 
trei procente. De asemenea, in
dicele de utilizare a mașini
lor a ajuns, comparativ cu anii 
precedenți și chiar cu propriul 
angajament — 75 la sută, la 
85,5 la sută în decembrie și la 
peste 80 la sută la nivelul ce
lor douăsprezece luni.

Dacă însă comparăm aceste 
realizări efective cu haremurile 
ce s-ar fi putut atinge prin po
tențarea tuturor rezervelor exis
tente, materiale, dar mai ales 
umane, vom observa că resur
sele întreprinderii nu-s nici pe 
departe epuizate. Să ne oprim, 
bunăoară, atenția asupra folosi
rii timpului de lucru.

— Absențele nemotivate cu
mulate de către tineri pină la 
30 octombrie — ne spunea Au
rel Dragnea, secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere — 
se ridică la 7 000 ore/om.

— Care este situația pină la 
finele anului ?

La această a doua întrebare 
nu primim însă răspuns. La 
comitetul U.T.C., nu se știe 
nici măcar aproximativ cuantu
mul lor. Dar, poate, ne-am 
spus, nici nu este atit de im
portantă urmărirea riguroasă a 
lipsurilor 
program, 
productiv al acestora este prea 
mic pentru a merita osteneala 
6<’ a interveni, de a le contra

ra apariția și perpetuarea in 
timp. Ipoteză în neconcordanță 
flagrantă cu adevărul. Ne re
amintim că la intrarea în uzi
nă chiar ne-a întimpinat un pa
nou pe care scria cu litere 
mari : Dacă fiecare muncitor 
irosește zilnic 10 minute din 
timpul afectat muncii în 1972, 
uzina pierde o producție de 
4 706 793 lei, echivalentul reali-

RULANT„GRIVIȚA ROȘIE"
zării a 62 vagoane R.P. necapi
tonate seria 74 000. Așadar, fie 
și numai 10 minute, reprezintă 
valori extrem de mari. înmul
țind aceste cifre cu suma absen
țelor pe cele zece luni, este 
lesne de evaluat proporția pa
gubelor pricinuite de abdicarea 
de la prima îndatorire de sala
riat — prezența la lucru.

Deși debutul discuției cu Au
rel Dragnea ne oferise un as
pect semnificativ al modului în 
care comitetul U.T.C., a privit

această stare de lucruri, 
căm totuși să aflăm cum 
concepută — dacă a existat — 
acțiunea de educație a tinerilor 
în spiritul respectării progra
mului de muncă, a disciplinei 

-muncitorești. Și de aceasta-dată 
în afara unor formulări și 
explicații generale, interlocuto
rul nostru, ca de altfel și Pirvu 
Chirită, care l-a precedat in 
funcție pînă la alegeri, au do
vedit slaba, aproape inexistenta 
preocupare în această direcție.

O altă informație o primim 
din partea tovarășului Valentin 
Cătrună, maistru principal la 
atelierul electric.

încer- 
a fost

GH. GHIDRIGAN
M. STRÎMBEI

(Continuare în pag. a lll-a)

I. CHIRIAC

TINERETULUI

FRUNTAȘII DIN 
SCHIMBUL

Schimbul tineretului de la 
Uzina de prelucrarea mase
lor plastice, din Iași, secția 
I suflate polietilenă, s-a în
scris din primele zile de 
producție în ritmurile fixate 
pentru 1973 de întrecerea or
ganizațiilor U.T.C. — „Tine
retul, factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen“. Printre obiecti
vele întrecerii, care 
ceput deja să fie 
zate, se numără : 
cu consecvență a 
lunar în proporție 
sută ; deschiderea 
de perfecționare profesiona
lă, de ridicare a calificării 
la locurile de roiincâ. pre
cum și eliminarea totală a 
absențelor nemotîvate. Frun
tașilor anului trecut, între 
care ani putea cita pc ope
ratorul chimist Virgil Rotez, 
șeful schimbului. Alexandru 
Tăbăcaru. Dorin Petraru, 
Iulian Bițucă, Margareta 
Teodorini. Alexandru Voi- 
nescu și alții, li s-au alătu
rat cu hotărîre membrii în
tregului schimb.

au în- 
concreti- 

realizarca 
planului 

de 105 la 
cursurilor

Autorii
inițiativei
își onorează
angajamentul
Inițiativa lor s-a impus atenției generale. Ideea de a pre

lungi viața productivă a tractoarelor și mașinilor agricole are 
acum partizani în rindul mecanizatorilor din aproape 30 de 
județe ale țării. Este 
peste 350 milioane 
nizarea agriculturii 
agricoli s-a trecut 
rea pe plan local a
sură ce arăturile sint executate, 
reparațiilor. In acest moment de 
cit de bine vor funcționa tractoarele și celelalte mașini agri
cole în campaniile viitoare revenim acasă la inițiatori. Con
cret, ce au întreprins ei ?

de 
și 

la

vorba de. mașini agricole în valoare de 
lei. In cadrul stațiunilor pentru meca- 
în școlile profesionale pentru mecanici 
înfăptuirea

necesarului de
programului vizînd asigura- 
piese de schimb, iar pe mă- 
tractoarele intră pe fluxul 
importanță maximă pentru

....

PROPAGANDISTUL ?

CRISTIAN IONESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Ancheta noastră în organizații U. T. C.
din municipiul Tîrgoviște

• GHEOGHE RADULESCU 
— IPROLAN Tîrgoviște: „Ne 
vine foarte greu să găsim docu
mentația necesară pentru rapor-

nejustificate de la 
poate echivalentul

CUM SE DOCUMENTEAZĂ
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VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

: e
nu

că stilul, modul meu de 
și de muncă, poate servi 

literă de lege. Un om la 
mea se mai enervează de...

ce vă socotesc tinerii 
model de urmat ?

spun de mine ? Mă 
această încredere dar, 

n-am știut. Și apoi.

„Pe om să-l ajuți la nevoie

și apoi iți devine prieten“

— Ne-am organizat, ne răs
pundea tovarășul Ion Rostina- 
ru, prim secretar al Comite
tului județean Olt al U.T.C. 
în fiecare stațiune pentru me
canizarea agriculturii au fost 
editate numere speciale 
gazetelor de perete; cu 
jinul specialiștilor au fost 
i'ectuate studii tehnico-econo- 
mice. Aproape două mii de me- 
canizatdri uteciști au fost so
licitați să se pronunțe asupra

ale 
spri- 

e-

GH. FEC1ORU

(Continuare în pag. a ll-a)

• ORA DE
AUDIENTĂ A 

„SCÎNTEII 

TINERETULUI'

• CURSURI DE 
PERFECȚIONARE 
PENTRU PREGĂ
TIREA CADRELOR 
SUPERIOARE 
NECESARE FLOTEI 
MARITIME

La Centrala subterană Ciunget — Lotru brigada de tineri 
condusă de maistrul Nicolae Săveanu este fruntașă pe schimb. 

Foto: PAVEL TINJALA

Fără îndoială, în munca de 
propagandist, preocuparea pen
tru o continuă lărgire a orizon
tului de cunoștințe politico-ideo- 
logice, științifice, culturale con
stituie premiza fără de care reu
șita nu poate fi concepută. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit 
propagandistul se confruntă astăzi 
cu tineri al căror nivel de pre
gătire este tot mai ridicat. „Tot 
mai mulți tineri" din întreprin
derea noastră — ne spune ing. 
Marcela Banu, de la Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște — 
sint absolvenți de școli profesio
nale, licee de specialitate și de 
cultură generală. Ca atare, și ori
zontul lor de cunoștințe este in
comparabil mai bogat decît cu 
ani în urmă. Este o realitate cu 
care trebuie să ținem pasul dacă

vrem ca tinerii să ne asculte, să 
învețe ceva în plus de la noi".

Problema este : ce posibilități i 
se oferă propagandistului pentru 
a se pregăti la nivelul exigenței 
precizate mai sus ? Ce face el 
pentru a valorifica aceste posibi
lități, cum organizează pregătirea 
individuală ?

Din discuțiile purtate cu pro
pagandiști din cinci întreprin
deri tîrgoviștene a reieșit că o 
modalitate esențială este aceea a 
participării la instruirile organiza
te în acest scop de către Comi
tetul municipal al U.T.C. Am 
constatat că programul acestor in
struiri cuprinde în general con
ferințe, expuneri, simpozioane, 
mese rotunde, răspunsuri la între
bări. Pentru a releva eficiența 
instruirilor, ne-am adresat în pri-

mul rînd propagandiștilor — în 
beneficiul cărora se organizează. 
Opiniile exprimate se întîlnesc 
într-un punct comun. ,.De-abia 
ieșiți de la instruire, trebuie să 
ne gîndim cum să ne pregătim 

' concret. Pentru că în asemenea 
ocazie ni se spun numai lucruri 
generale".

De altfel, această lacună pro
duce efecte nedorite în pregătirea 
propagandiștilor, pe care ei în
șiși le rețin cu acuitate :

Regretînd cu sinceritate un trai 
pînă atunci destul de comod, un 
tînăr muncitor îmi declara cu o 
lună și ceva în urmă: „simt ne
voia să fac ceva deosebit, să se 
vorbească și despre mine așa cum 
se vorbește despre nea Vasile. 
șeful meu de echipă". In timpul 
care a trecut de atunci n-am 
avut încă prilejul să constat revi
rimentul, în schimb am putut 
să-l cunosc mai îndeaproape pe 
cel care întruchipa pentru tînă- 
rul muncitor ceea ce se poate 
numi un model; lucrează la Ate
lierele Centrale I.T.B., se ocupă 
de rodajul la banc al motoarelor 
auto proaspăt reparate si are în 
echipă cîțiva băieți refuzați în 
alte sectoare. Poate că tocmai 
datorită acestui din urmă fapt co
munistul Vasile Stoicovici să fi 
căpătat o puternică notorietate ?

— De 
drept un

— Așa 
bucură 
credeți-mă, 
deși am unele succese nu cred 
totuși 
viață 
drept 
vîrsta

sint lucruri pe care băieților mei 
din echipă nu le-aș dori.

— Totuși nu se spune despre 
dv. că ați fi un om aspru, ci 
dimpotrivă. In echipa pe care o 
conduceți au găsit „adăpost" ti
neri socotiți în alte locuri de 
muncă, „eșecuri“.

— Asta este adevărat: am che
mat în echipă cîțiva tineri des
pre care se spunea că sint irecu-

perabili, Am zis totdeauna ‘că 
ușor să condamni un om dar : 
aduci totdeauna folos. Eu nu mă 
gîndesc la folosul meu, ci la al 
băieților, care altfel pierd timpul 
și uită și ce au învățat în profe
sională. Și dacă este în folosul 
băieților atunci este și. în folosul 
secfiei. și în al meu, ca șeful lor 
de echipă. Pe om nu poți să-l 
pui la muncă și să stai la spate

cu un bici; trebuie să muncești 
alături de el, să-i înțelegi sufle
tul, pornirile, dacă vrei să-i or
donezi munca. Un flăcău din Vi
dele, Ion Ciobanu îl cheamă, a 
făcut profesionala la noi. La în
ceput cinci a venit în secție nu 
se putea plînge nimeni de . el. 
Apoi deodată s-a schimbat dînd-o 
pe indisciplină. L-am luat în e- 
chipă și am aflat totul. Tatăl său 
părăsise de mult familia și veni
se în București. Acum cînd l-a 
văzut mare, flăcău în toată legea 
și cu carnet de muncitor în bu
zunar. i s-ou redeșteptat senti
mentele de părinte. A început 
să-! cheme la o circiumă, unde 
era chiar responsabil. Flăcăul 
nostru a început să bea și de aici

mai multe ori am avut 
prilejul să-l văd pe Viorel Jia- 
nu, secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al U.T.C., în 
mijlocul tinerilor. Ultima dată 
I-am auzit vorbind tinerilor de 
la Uzina „Victoria“-Călan cu 
ocazia conferinței de alegeri. 
Cei ce s-au înscris la cuvînt au 
vorbit despre probleme impor
tante, dar spiritul critic și auto
critic a fost cam palid prezent 
în intervențiile lor. Secretarul 
comitetului județean U.T.C. a 
sesizat imediat această carență 
a discuțiilor, luind atitudine 
împotriva stării de automulțu- 
mire care începea să se mani
feste. Recunoscînd, apreciind 
realizările organizației, a arătat 
că se putea face, totuși, mai 
mult, criticînd cu asprime defi
ciențele persistente. Cunoștea 
foarte bine realitatea, faptele 
de viață la care _șe referea, ceea 
ce era explicabil : Viorel Jianu 
și-a început munca de activist 
chiar la Călan, ca secretar al 
organizației U.T.C. de la secția 
turnătorie, apoi ca locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină. Devenind activist sa
lariat, a plecat la Hunedoara, 
Orăștle, Deva, dar de locul 
unde și-a inaugurat activitatea 
în producție și pe linie de or
ganizație n-a uitat — și ne asi
gură — nu va uita niciodată.

— Tocmai pentru că am făcut 
parte din această organizație — 
ni se dăstăinuie el — sînt, poa
te, mai exigent față de utecistii 
de aici. Indiscutabil că activita
tea pe care o desfășoară este 
mai bogată decît ru 15 ani în 
urmă, dar cînd întocmesc bilan
țuri ei neglijează un amănunt : 
dispun de condiții cu mult mai 
bune decît cele pe care le a- 
veam noi atunci...

Actualul secretar cu proble
mele organizatorice al Comite
tului județean Hunedoara al 
U.T.C. îmi povestește întimplări 
petrecute în cei 15 ani pe care 
i-a trăit ca activist. Asemenea 
evocări încărcate de parfumul 
amintirii, pătrunse de romantism 
revoluționar, îi reînvie imagini 
.șl oameni din „cei mai frumoși 
ani oi vieții". își amintește cu 
nostalgie de drumurile pe care 
le fâ^ea pe jos — distanță de 
mulțî kilometri — în satele din 

,zona Hunedoarei, unde era in
structor U.T.C. („o dată am 
ajuns în Nandru la miezul nop
ții, dar secretarul mă aștepta"), 
de festivalurile cuftural-artistice 
pe care le-a inițiat și care, apoi, 
au devenit o tradiție în viața 
localităților Peștiș și Almaș, de 
baza sportivă amenajată la’ Ra- 
polt, în cursul unei veri, și de 
meciurile de fotbal jucate’ală
turi de tinerii din sat... O sume
denie de secvențe i se derulea
ză în memorie evocînd ani fru
moși, bogați în fapte, dăruiți 
unei munci nobile ; educarea 
comunistă a tineretului. Din 
fiecare amănunt sau întîmpla- 
re, reținem elementele de bază, 
definitorii pentru personalitatea 
sa de
cestea
a lăsa

activist. Unul dintre a- 
ar fi grija statornică de 
ceva în urmă, în con-

ALEXANDRU 
BÄLGRÄDEAN

(Continuare în vag. a ll-a)

PREMII
„TINERE“

de PETRU POPESCU

Au fost decernate acum o săptămină premiile pentru lițe- 
ratură ale Uniunii Tineretului Comunist. Aceste premii sint 
incă niște premii „tinere : ele au mai fost date o singură 
dată. Este însă începutul unei tradiții. Așa cum s-au "dat 
anui trecut, cu o clipă înainte de încheiere, ele se vor da 
și anul acesta, și cel viitor, și așa mai departe. Intenția fun
damentală a unui premiu este întotdeauna continuitatea. 
Premiul răsplătește, prin însăși natura lui, excepția, dar pe de 
altă parte, știmulînd această excepție, el o face să se repete, 
adică ajută la crearea unei specii de cărți, fiecare excepție 
in sine, care vor constitui un anume gen de literatură. La 
prima decernare a acestor premii, acum cîțiva ani, și la a 
doua, anul trecut, au fost distinse cărți deosebite, dar carac
terul lor le înrudește. Caracterul e conținutul premiului — un 
premiu pentru cărțile bune scrise de tineri pentru tineri. Un 
premiu care alege tocmai acele cărți pe care le-a ales, ci- 
tindu-le, un tineret revoluționar, dinamic și însetat de nou 
cum e al nostru.

Deci un premiu 
cieiatea socialistă 
ticul de politic, in 
adesea așezați în 
în seamă decît foarte rar opere a căror natură să nu fie po
litică, dintru început și in chip declarat. Politicul este în 
ființa lumii moderne. Omul de pe stradă, cititorul curent și 
fără pretenții de specialist, se dovedește totuși extrem de 
pretențios cînd e vorba de subiectul ales de artist, și ae ati
tudinea cu care e tratat subiectul. El dorește operă cu pro
bleme de azi, operă în care se confruntă poziții și opinii, o- 
peră care pune întrebări și sugerează răspunsuri, adică operă 
politică. Un juriu premial care, luind prea literal sensul dis
tincției, ar căuta să premieze o operă strict „literară", 
păcătui tocmai prin 
La urma urmei, cum 
n-o premiază însuși 
de a o citi, de a se 
mai asupra problemelor de azi, asupra frămintărilor sociale 
și politice caracteristice unei epoci de conștiință, de res
ponsabilitate, de dezbatere ?

Dar, pe de altă parte, e reconfortant să ne dăm seama

politic. Un premiu literar, dar politic. So- 
a legat întotdeauna, în gîndirea sa, este- 
gindirea tradițională, cei doi termeni sint 
opoziție. Insă lumea modernă nu mai ia

ar 
lipsă de înțelegere a spiritului epocii, 
am putea să premiem o carte pe care 
publicul, prin acțiunea de a o căuta, 
regăsi în ea, de a medita, citind-o, toc-

(Continuare în pag. a lll-a)
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Cronică

VACANJÀ
Ce înseamnă

„NOI“ 
într-o tabără

Stau în jurul mesei, în ți
nută sportivă, în trenin
guri și bascheți. E și fi

resc să fié așa, elevii care mă 
înconjoară sint doar președinți 
al asociațiilor sportive școlare. 
S-au întîlnit pentru prima oa
ră aici, în tabăra de la Cinciș, 
veniți din toate școlile. Hune
doarei. Ce făc în timpul va
canței ?

Intîi au chibzuit laolaltă. A- 
mintirea acelei întîl'niri, cînd 
s-au adunat sumedenii de pro
puneri, s-a discutat aprins și 
ău fost luate hotărîri este re
împrospătată de Costaș Emil, 
élev în anul II la Liceul indus
trial de mine din Petroșani, 
președintele taberei.

Apoi, proièctelé au prins 
viață, încît acum se poate vor
bi nu numai de o serie de în
treceri sportive, programe ar
tistice pregătite în fiecare sea
ră de cele două grupe ale ta
berei, jocuri de cabană și dans, 
ci și de un bogat șir de acti
vități al căror echilibru în 
timp încearcă să-l reconstituie : 
prelucrarea regulamentului ac
tivităților asociațiilor sportive 
școlare, precum și a sarcinilor, 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
pentru desfășurarea activităților 
sportive în școli, cunoașterea 
sistemului activităților de edu
cație fizică și sport a elevilor, 
prelucrarea calendarului spor
tiv pe anul 1973.

Șirul poate continua cu alte 
și alte acțiuni organizate și du
se la bun sfîrșit de ei înșiși. 
•S-au vrut organizatorii nemij
lociți a tot ce s-a desfășurat și 
își ascund, cu greu mîndria 
faptei îndeplinite.

Nota definitorie a întîlnirii 
lor este cîștigul de cunoștințe 
legate de activitatea pe care o 
vor desfășura în școală,. hotărî- 
rea de a face mai mult, așa .in
cit sportul să devină o pasiune 
a tuturor colegilor.

— Am încercat în această pe
rioadă, ca ori de cîte ori a- 
veam ocazia, să discutăm des
pre ce am făcut în cadrul șco
lii dar îndeosebi ce avem de 
făcut în continuare, pe linia a- 
tribuțiilor ce ne revin. Ünii 
s-au plîns de greutățile din 
.școală, fie că nu sînt suficient 
ajutați de profesorii de sport 
în organizarea unor activități, 
fie că nu au bază sportivă ne
cesară. Eu cred însă — îmi spu
ne David Liviu, elev în anul II 
lși Liceul „Avram Iancu“ din 
Brad — că dacă în unele școli 
mai există greutăți în calea bu
nei desfășurări a activității 
sportive. în parte aceasta se 
datorește și faptului că preșe
dinții asociațiilor sportive au 
tăcut prea puțin pentru înlă
turarea lor. Ar trebui ca noi 
s-ă ne facem mai vie prezența 
în școală, să ne cîștigăm în
crederea în fața conducerii șco
lii și a colegilor în ceea ce în
treprindem în calitatea pe care 
o avem.

— Pentru că a venit vorba 
de greutăți *- adaugă Emil Cos
taș — aș aminti hotărîrea pe 
care am luat-o noi, elevii Li
ceului industrial minier din 
Petroșani de a le rezolva prin

eforturi proprii. De exemplu, 
vrem să terminăm construcția 
unei săli de sport din școală în 
cadrul orelor de muncă patrio
tică.

— Vrem ca în viitor — îmi 
spune Poliopol Sergiu, elev în 
anul III la Liceul teoretic din 
Petroșani — programului de 
activități sportive să i se schim
be sensul. Am să vă explic 
despre ce este vorba : pînă a- 
cum primeam programul de 
activități gata întocmit de la 
comitetul municipal sau jude
țean U.T.C. iar noi nu aveam 
decît posibilitatea de a adăuga 
Ia acesta unul sau două puncte. 
Am hotărît, cu toții, cei care 
ne-am întîlnit în această tabă
ră, să-i schimbăm circuitul : 
programul să-l alcătuim noi, 
elevii, la nivelul școlilor pe 
baza preferințelor colegilor 
noștri pentru că ne. vrem par- 
ticipanți nu numai la îndepli
nirea planului ci și la întocmi
rea lui.

ELENA RUBELI

Experiența 
dobîndită acum 

își va spune 
cuvîntul 

în trimestrul II

Liceul de industrie alimenta
ră din Capitală a fost timp 
de o săptamînă sediu de 

vacanță. Reporterii noștri au 
consemnat într-unul din nume
rele trecute ale ziarului mo
mentul festiv al deschiderii ta
berei în care și-au dat întîlnire 
reprezentanții elevilor uteciști ai 
liceelor agricole din întreaga 
țară. Făgăduiam cu prilejul a- 
cela că vom reveni pentru a vă 
înfățișa noi amănunte referitoa
re la modul în care s-a desfășu
rat programul chibzuit astfel în 
cît fiecare zi să aducă celor pre- 
zenți învățăminte, experiență, 
răspunsuri la întrebări. Intr-o 
discuție in jurul mesei rotunde 
i-am rugat, așadar, pe cîțiva din 
cei 200 uteciști să amintească ce 
ar merita să'notăm în mod deo
sebit din tabăra lor. Așa am re
constituit un traseu al vacanței 
în șapte zile. Un traseu care a 
trecut pe ia Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu“ unde 
mulți vor dori să-și continuie 
studiile. La întîlnirea cu prcf. 
dr. docent Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
după ce au ascultat succinta pre
zentare privind dezvoltarea a- 
griculturii în perspectiva cinci
nalului, elevii l-au solicitat pe 
invitat să răspundă unor între
bări referitoare la perfecționa
rea sistemului de repartiție a 
absolvenților liceelor agricole, a 
statutului elevului acestui liceu, 
au făcut observații și propuneri 
referitoare la pregătirea lor pro
fesională.

In programul elevilor au figu
rat vizite la muzee, vizionarea 
unor spectacole, cunoașterea ca
pitalei țării.

Tovarășul Ion Traian " te- 
fănescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a venit 
în mijlocul lor, le-a tăspuns în

trebărilor adresate vizînd, tot
odată', o problemă esențială 
pentru ei : cum să conceapă și 
să realizeze o activitate de or
ganizație dinamică, mobilizatoa
re, capabilă să-i angajeze pe 
toți elevii într-o susținută 
muncă de pregătire profesio
nală, în acțiunile politice, cul
turale ale organizației, cum 
să-i transforme pe toți uteciș- 
th în organizatori și inițiatori 
ai vieții organizației U.T.C. din 
șpoală, din clasa lor.

La capătul unui asemenea tra
seu de tabără se poate spune că 
este necesară în continuare 
multă sîrguință pentru a trans
forma ideile, inițiativele în ac
țiuni concrete de-a lungul aces
tui an școlar aflat în pragul tri
mestrului doi.

L. L.

I Pe malurile Someșului Mic, 
3 Ia poalele Feleacului și Cetățu- 
Iiei în străvechea cetate dacică 

Napoca, azi un puternic centru 
cultural al țării, în fiecare an 
universitar studenții aduc ti- 

Inerețea cu ei. Iubitori ai știin
ței și culturii, seara se adună 
ia casa lor — casa de cultură :
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generații și generații îi trec 
pragul, o cinstesc, ridicîndu-i 
prestigiul artistic. Astfel, an
samblul folcloric se distinge 
prin bogatul repertoriu de cîn- 
tece și dansuri din toate regiu
nile țării. Instrumentiștii, soliș
tii și dansatorii sînt studenți 
pasionați și virtuoși interpreți. 
Instruiți cu pricepere de tara- 
gotistul Dumitru Fărcaș și co
regraful Florin Ciobanu, acest 
colectiv a prezentat pe libretul 
și regia lui Laurențiu Hodorog, 
spectacole tematice cum ar fi 
„Țara mea e țară dragă“, „Cîn- 
tec nou feciorii-ngînă“, „Ca-n 
sat la noi“ și numeroase spec- 
tacole-concert din care n-au 
lipsit perlele folclorului nos
tru : Ciocîrlia, Hora Stacato, 
Mugur-mugurel, Hora și sîrba 
lui Dobrică și suite de dansuri 
— Suită de pe Someș. Suită bă
nățeană, Suită moldovenească, 
dans maghiar din Gheorghieni 
etc.

Ansamblul prezintă anual pe 
scena studențească peste 30 de 
spectacole și alte 20 în depla
sare. De asemenea, se poate 
mîndri cu o intensă acti
vitate internațională partici- 
pînd Ia numeroase festivaluri 
în Turcia, U.R.S.S., Italia, Fran
ța, Austria, Belgia. Pînă în 
prezent au fost date peste 100 
de spectacole în orașele Euro
pei. La Festivalul Național al 
Artei Studențești din 1970 a 
fost distins cu Marele Premiu, 
iar în 1972 orchestra a primit 
premiul I pe țară. In 1971 este 
distins cu premiul „Strugurele 
de aur“ Ia Festivalul național 
de la Brindisi (Italia), iar în 
1972, la Festivalul de la Dijon 
(Franța) obține următoarele 
premii : „Colierul de bronz“ a- 
cordat de Comitetul de organi
zare a Festivalului, „Ciorchi
nele de aur“, acordat de aso
ciația franceză pentru muzică 
recreativă și „Discul de aur“ 
acordat de Academia franceză 
de muzică Charles-Cross. Diri
jorului Dumitru Fărcaș i-a fost 
oferită Medalia de aur.

Formația de muzică ușoară 
are și ea o bună tradiție în 
ceea ce privește cultivarea mu-

Radu Anton Roman :
OHABA, ȚARA

Cum anul s-a sfîrșit, Vo
lumele de debut încep să 
se grupeze spre unele impresii 
de ansamblu. Pînă să ajungem 
insă la acele concluzii, critica 
literară trebuie să-și îndepli
nească o datorie esențială, care 
nu este rău să fie reamintită cu 
orice prilej. Anume datoria fi
rească, incredibil de firească și 
de simplă, de a citi cărțile auto
rilor care debutează. Acei critici 
care se arată de-a dreptul timo
rați în fața numărului de cărți 
ce apar, subscriind adesea la 
ideea că mare parte din. ele 
aparțin debutanților, ar putea 
să observe cît de puține sint 
cărțile de debut. Iar. apoi ar 
trebui să vadă și cît sînt de ig
norate.

Nu o dată am subliniat aici 
ideea că fenomenul debuturilor 
explozive si oarecum spectacu
loase, debutul „în generație“, ă 
trecut. Așa cum sînt ele, unele 
deja cu un destin aparte, altele 
foarte comune, cărțile de acum 
ale debutanților reclamă însă 
fiecare în parte regimul de lec
tură ușor orgolios al unicatului. 
Ele nu sînt „unice", sau prea 
puține sînt unice, dar a le abor
da dună criterii depășite, după 
orientările tematice ale unei ge
nerații. stabilite cu mare apro
ximație. înseamnă a le pierde in 
superficialitate. In măsura în 
care există, adevăratele ambiții 
ale acestor volume sălășluiesc 
mai retrase, sub protecția unei 
anumite discreții pe care criti
cul trebuie să o respecte, dar și 
să o ridice. Iată de ce o lectură 
bună a unei asemenea cărți tre
buie să fie înainte de toate o a- 
naliză pătrunzătoare Analiză 
cară să meargă pînă la primul 
gest, pînă în stadiul unde s-au 
declanșat intențiile creației.

. Am remarcat în urmă debutul 
poetic al lui Valeriu Pantazî. 
Alături de alte cîteva debuturi 
interesante. TI putem adăuga a- 
cum și pe Radu Anton Roman, 
al cărui recent volum de ver
suri, apărut la Cartea Româ
nească., aparent, derutant prin 
Alcătuirea de ansamblu, recla
mă cu siguranță un poet. Ma
joritatea titlurilor din această 
carte poarta numele unor loca

lități din Țara Făgărașului, îm
preună, de obicei, cu o aluzie 
istorică (Lagrina — istorie cu 
Doamna Stanca), sau cu una 
sentimentală (Ghila — despărți
re la marginea pădurii).

Desigur, oricît ar încerca au
torul să ne îndepărteze de la 
impresia că sufletul cărții vine 
din apartenența lui sentimentală 
la acest ținut mirific, ideea ră- 
mîne, așa cum este expusă, pe 
un ton incantatoriu, chiar din 
poemul liminar i „La picioarele 
munților Făgăraș, albaștri / ca 
spinările la bivoli, prin care 
privești / ca și cum ai privi 
printr-un șir de păsări / ară

mii, stă îngenuncheat un ținut / 
fumegînd cu fuioare de fluturi. 
E un ținut / alb, In marginea 
căruia bat clopotele și / cîmpia 
Ardealului începe desăvîrșită ca 
o salamandră luminîud. / E un 
ținut alb și nesfîrșit ca o la
crimă, / cu satele botezate ca 
și cum ar fi muzică“. Acest pe
riplu fals etnografic este o fru
moasă idee de compoziție. Poe
tul, dezvoltă o viziune mai lar
gă, pornind de la locuri 
și de la fapte istorice, pe 
care le umple de viață, pri
lej;— cum era odată pentru ro
mantici — de a elibera medita
ția si confesiunea lirică. Senti
mentul timpului determinat, cît 
și cel al spațiului, sînt ușor 
voalate, dar ademenitoare, su
gestii pentru melancolie și pen
tru vis.

ASTA
Alte poezii aduc o atmosferă de 

candoare regăsită, senzualism 
cifrat cu discreție, decantat în 
sunete imponderabile și în cu
lori de moliciune fluidă.

Se mai vede pe alocuri multă 
naivitate și teribilism. In sinea 
lui poetul este însă un contem
plativ, el simte spațiul cîmpiei, 
„Cîmpia goală ca-n ureche la 
duminici e un pîntec surd au- 
rindu-și părul moale", dar și 
spațiul mai abstract al metafo
rei în sine ! „Ținuturi lungi de 
plîns, ciudate umbre / spoite cu 
petale de cais“. Se observă to
tuși o pendulare între două mo
dalități esențiale de a vedea 
poezia. Imagini cu tușe de con
cretețe, mai violente, de un 
senzualism primitiv și agrest, 
alternează cu tentația spre ab
stract, spre greoaie complicații 
metaforice. Aspectul din urmă 
reprezintă un tribut, pe care-1 
datorează Radu Anton Roman, 
numaî și numai din propria sa 
voință greșit canalizată, un tri
but față de așa zisa undă, de 
„rafaelism“ care a început să se 
poarte acum, cu masca ingenui
tății. O anumită poezie neapărat 
„sensibilă“, devitalizată, defen
sivă, naivă cu bravură. Iată cită 
aglomerare de elemente cețoase 
poate încăpea într-o singură 
strofă : „o zăpadă cu auz du
ios în ierburi / aude răsărituri 
în aer, cum se sting, / șerpi de 
argint beau insomnii în haite 
(1 1) / sunînd ușor, pe pulpele fe
cioarei / din solzii înfloriți care 
se sting“. Nu mai descompunem 
în frază epică pasajul, căci ar 
ieși, fără voia noastră, o adevă
rată proză absurdă.

In general însă, Radu Anton 
Roman este un poet care vizua
lizează metafora și spațiul poe
ziei eu forță și cu limpezime. Un 
vitalist cu respirație sănătoasă 
in elementul primar.

DINU FLAMAND

Cei ce fură
copiilorbucuria

In Oradea s-a deschis de curind noua Casă de cultură a sindicatelor.
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Foto.- ST. WEISS

Scinteli
tineretului

zicii românești și impunerea 
melodicității în interpretare. 
La toate festivalurile naționale 
ale artei studențești a obținut 
locul' intîi. Numeroși soliști și 
prezentatori au fost distinși cu 
premii. Spectacolele prezentate

ciliana“ de Aurel Baranga, 
„Marele fluviu își adună ape
le“ de Dan Tărcliilă, „Piatra 
din casă“ de Vasile Alecsandri, 
„Surâsul Hiroșimei“ și un expe
riment de pantomimă. Cu aces
te spectacole s-au făcut diferite

și Radu Țuculescu. 
prezentat 
premieră : 
de Brody 
limba 

intr-un

spec- 
„In- 
Săn- 

maghiară, 
act de Sean 
bun, dar cu 
Tănase. S-au

VĂ PREZENTĂM

rezki Peter 
Deja au 
tacole în 
vățătoarea“ 
dor, în 
două piese
O’Cassey și „Băiat 
lipsuri“ de Nicuță 
făcut deplasări la Dej, Oradea, 
Vlaha, Săvădisla și în alte lo
calități. In anul trecut a func
ționat o brigadă artistică de 
agitație care la Festivalul Na
țional al Artei Studențești —

Casa de cultură

a studenților din Cluj
de ansamblu 
prin varietatea 
Dirijorul Gabriel Mărgărit, la
ureat al mai multor festivaluri 
naționale, promovează creația 
de muzică ușoară românească. 
In cadrul ansamblului s-au for
mat soliștii de muzică ușoară 
care s-au afirmat la radio și 
televiziune : Ileana Chira, Stela 
Eriache, Sanda Sîntu, Carmen 
Mureșan, Octavian Cadia.

La Casa de cultură a studen
ților a funcționat în anul uni
versitar 1971—1972 un număr 
de 5 studiouri de teatru con
duse de Olimpia Arghir, Octa
vian jCosmuța, Constantin Ștq*- 
fănescu, Dehel Gabor șl Radu 
Țuculescu. Numai într-Un sin
gur an, s-au prezentat în pre
mieră un număr de cinci spec
tacole : „Moartea ultimului go
lan“ de Virgil Stoenescu, „Si-

se evidențiază 
repertoriului.

deplasări în orașele apropiate 
și în satele de lingă Cluj. Spec
tacolul „Piatra din casă“ regi
zat de Constantin Ștefănescu a 
fost prezentat la Festivalul Na
țional 1972 — Timișoara, unde 
studentul Furdui Gelu a obți
nut locul II 
tare.

Studiourile 
formate în 
studenți buni 
și cu talent. S-au evidențiat în 
ultimii ani studenții : Stoker 
Nelly, Radu Simion, Nicolae 
Simulescu, Gelu Furdui, Căta- 
nă Vasile, Timoșiu Mugurel, 
Lungu Gabriela, Carmen Meri- 
șescu, Radu Țuculescu, Mircea 
Bodea. In acest an universi
tar funcționează 4 micro-studio- 
uri de teatru sub conducerea 
regizorilor amatori Constantin 
Ștefănescu, Gelu Furdui, Be-

pentru interpre-

de teatru sînt 
exclusivitate din 
la învățătură dar

Iediția 1972 a obținut premiul 
pe țară.

Pentru prima dată, în acest 
an universitar, s-a prezentat,an universitar, s-a prezentat, 
într-o frumoasă 'montare sceni
că, recitalul de poezie 
nească contemporană

româ- 
____ ,____ > „Misterul 

clepsidrei“. In cinstea aniversă
rii Republicii studenții clujeni 
au pregătit montajul literar 
„Pămînt străbun românesc“. In 
prezent sînt în fașă noi spec
tacole și un recital de poezie 
de Ștefan Augustin Doinaș.

Pe lîngă toate aceste activi
tăți rodnice, în cadrul Casei de 
cultură, mai funcționează și 
opt cefcuri (foto, cineclub, can
to, pictură, stenografie, radio, 
croitorie, tehnică) precum și 
cursuri de istoria muzicii, a 
teatrului și estetică cinemato
grafică.

Oricine știe că la casele de 
copii trebuie să găsești oameni 
cu sufletul bun și generos, care 
să se transpună în rolul de pă
rinte, să-1 suplinească. Am 
cunoscut mulți oameni care 
s-au dăruit muncii, care au ră
mas în imaginea copiilor ca pă
rinți și prieteni. Am cunoscut 
insă și oameni care, prin com
portare, minați de interese 
meschine, au furat bucuria co
piilor. Vă prezentăm în rându
rile care urmează un astfel de 
caz : „Mulți dintre noi — ne re
lata un grup de tineri de la 
Casa de copii nr. 3 din Capitală 
— am continuat școala profe
sională, liceul sau școli postli- 
ceale. Anul acesta au absolvit 
liceul doi asistați (asistat este 
copilul care terminînd școala 
generală își continuă studiile). 
Unul a dat examen la faculta
te, celălalt — Gheorghe Puiu, se 
află in sanatoriu. Se petrec la 
noi lucruri regretabile : anul 
trecut Puiu a semnat pentru un 
pulovăr de lină dar nu l-a pri
mit, unii educatori vorbesc urit, 
sintem jigniți...“.

Da, aceasta este situația. Mul
tă vreme sub privirile întregului 
colectiv s-au petrecut aici fapte 
reprobabile. Anul trecut a func
ționat o tabără la Valea Nan- 
drei. Director a fost numit edu
catorul Gheorghe Marinescu. în 
loc să vegheze la bunul mers al 
activităților, el, directorul, a 
tonul abuzurilor. Ignorind 
strucțiunile de funcționare a 
berei și-a adus copilul fără 
aibă aprobarea necesară și fără 
să achite contribuția bănească. 
Nu este singurul care a proce
dat astfel. Sora medicală Paula 
Romilă, contabila Elena Nițu, 
lenjereasa Constanța Covaliuc 
au profitat de existența taberei

dat 
in
ta
sa

aducindu-și rudele (soți, copii, 
mamă) ca să participe pe gratis 
la o excursie organizată pentru 
copii.

Acestor abuzuri li se adaugă 
abaterile de la principiile eticii 
muncii. Era oare necunoscut 
faptul că Maria Dragomir, ad
ministratorul unității, nu-și re
zolva la vreme sarcinile gospo
dărești, provocînd nemulțumiri 
in rândul elevilor ? Nu se știa 
că educatoarea Doina Negoescu 
a avut în tabăra de la Chirui- 
Băi o atitudine care a depășit 
limitele decenței încurgjînd 
comportarea necorespunzătoare 
a unor elevi- ? Că educatorul Ni
colae Mițu venea sub influența 
alcoolului, pedepsea neregula
mentar copiii ? Nici vorbă ! Se 
cunoșteau, pentru că s-au petre
cut în colectiv. Dar o proastă 
înțelegere a noțiunii de priete
nie a făcut ca ele să fie trecute 
sub tăcere.

Astfel de fapte grave au pre
judiciat munca întregului colec- - 
tiv. Ele nu puteau rămine ne
sancționate. Inspectoratul școlar 
al municipiului București a luat 
măsurile cuvenite. Educatorii 
Gheorghe Marinescu și Doina 
Negoescu au fost mutați disci
plinar, Nicolae Mițu sancționat 
cu avertisment. Maria Dragomir 
și Constanța Covaliuc au fost 
înlocuite. Inspectoratul școlar a 
informat conducerea policlinicii 
„Mașina cu pline“ despre ati
tudinea surorii medicale Paula 
Romilă și faptul că din lipsă 
de supraveghere elevul Gheor
ghe Puiu a contractat o afecți
une pulmonară. S-a propus con
ducerii casei de copii să sanc
ționeze pe contabila Elena Nițu 
cu avertisment și să rețină din 
salariile celor vinovați contra
valoarea excursiilor și costul 
întreținerii în tabăra de la Va
lea Nandrei a persoanelor găz
duite ilegal. Ca să se știe că ni
meni nu poate ignora legile sta
tului.

V

STELIAN C. ZAMORA

nevoie
(Urmare din pag. I) 

toate relele. Nu vă mai spun ce 
măsuri am luat că sînt multe de 
zis, fapt este că acum băiatul stă 
la căminul întreprinderii și de 
muncit muncește cît doi.

— înțeleg că dv. vă apropiați 
mult de tineri, îi ajutați. Cum 
reușiți aceasta ?

— Nu-i un mare secret. Pe om 
să-l ajuți la nevoie și apoi îți de
vine prieten. Venise un flăcău în 
secția noastră, unul Constantin 
Brînză. Un băiat potolit, de trea
bă. Dar era foarte retras și arăta 
de parcă ar fi avut o veșnică 
nemulțumire. Am aflat că vreo 
cîțiva flăcăi îi spuneau cu ironie 
„chelnere“. Ce se întâmplase? La 
îndemnul unui unchi fusese dat 
de familie la o școală de ospătari, 
dar lui nu-i plăcea această me
serie. La un moment dat a pără
sit totul și a venit la profesionala 
noastră să învețe meseria de me
canic auto. Am stat de vorbă cu 
el și am înțeles că îi place cu 
adevărat mecanica. I-am dat cărți 
tehnice, l-am ținut mereu pe lin
gă mine. Acum a ajuns să execu
te și lucrări de categoria, a 6-a. In 
noiembrie l-am propus la excep
țional pentru examenul de ridi-

core 
giul 
toți 
mult, ș-a înscris la școala de con
ducători auto. „Un bun mecanic 
auto — zice el — trebuie să și 
conducă mașina pe care a repa- 
rat-o". In anul viitor o să dea la 
liceu...

— Dar despre relațiile dv. 
strict profesionale cu tinerii, 
nu-mi spuneți nimic ?

— La acest capitol lucrurile 
sînt foarte limpezi. Dacă ajungi 
să te împrietenești cu un om, să-i 
cunoști sufletul, să-l ajuți atunci 
cînd are 
muncă el 
de tine, 
fruntașă.

...Cum

a încadrării. A reușit. Presti- 
său este acum recunoscut, 
îl vorbesc de bine. Nu de

De aceea cu orice prilej în care 
se aduce vorba despre nwdelul 
lor să zicem, ei pot răspunde și 
așa: a, da, el, (modelul nostru, 
adică), e un om bun, deosebit, ca 
el vrem să ajungem și noi.

Vasile Banciu, București: 
Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului nr. 
73 711/29 VI 1961 prevăd scutirea 
de plata cheltuielilor de școla
rizare pentru absolvenții școli
lor profesionale și tehnice care 
au fost recrutați de Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul 
Afacerilor Interne și Consiliul 
Securității Statului și care ur
mează școli militare, ori sînt în
cadrați ca ofițeri sau subofițeri 
activi. Ca să vă reglementați 
situația trebuie să vă adresați 
întreprinderii la care ați fost 
salariat. Ordinul nr. 13 886/1970, 
al aceluiași minister reglemen
tează condițiile susținerii exa
menelor de diferență pentru 
continuarea studiilor la liceele 
de cultură generală sau de spe
cialitate.

Slroe D, com. Ziduri, jud. 
Buzău : Transferul personalului 
didactic, de la o unitate școlară 
la alta, se face numai in peri
oada legală și pe posturi publi
cate vacante în buletinul minis
terului. In cazul dv. catedra de 
matematică din comuna Jirlău, 
jud. Brăila (comună natală) a

rămas vacantă după publicarea 
posturilor. Inspectoratul școlar 
a stabilit ca pentru anul 1973 
catedra pe care o solicitați să 
fie comunicată vacantă pentru 
a se ocupa în perioada legală 
de numiri și transferări — mar
tie — aprilie 1973.

Ciuchiatu Carp, com. Ber- 
bești, jud. Vilcea : în conformi
tate cu precizările Comitetului 
de Stat pentru problemele de 
organizare și 
2 422/9 III 1968 drepturile 
spor de șantier reglementate 
prin H.C.M. 1053/1959 au in 
principal scopul să compenseze 
cheltuielile suplimentare pe care 
angajații nelocalnici le suportă 
pentru întreținerea familiei și 
gospodăriei in localitatea unde-și 
au domiciliul și pentru întreți
nerea lor personală în localita
tea unde lucrează. în ce vă pri
vește n-ați fost nedreptățit. în
treprinderea v-a asigurat cazare 
gratuită, deci nu beneficiați de 
spor de șantier.

salarizare nr. 
de

Redactorul rubricii 
LIDIA POPESCU

Autori i i ni fiati vei
nevoie, în relațiile de 
va fi totdeauna alături 
Echipa noastră este

(Urmare din pag. 1)

BUCURIA

(Urmare din pag. 1}

trebuie să fie deci un 
model pentru tineri ? De obicei 
ei înșiși și-l aleg și astfel capătă 
atributele unei personalități com
plexe, corespunzătoare opticii pe 
care o au tinerii despre viață. 
Dar oricît de complexă ar fi a- 
ceastă personalitate, ea nu poate 
fi viabilă fără a include manifes
tarea generozității, a spiritului de 
omenie. Și tinerii înțeleg bine a- 
cest lucru pentru că însăși tine
rețea este generoasă în esența ei.

u

CÄ Al LĂSAT
ÎN URMĂ• ••

vitejie, măreția strămoșilor

modalităților de acțiune. Au 
■fost constituite formații ute- 
ciste ce vor lucra pe toată pe
rioada reparațiilor ; au fost 
identificate resurse interne 
ce vor permite realizarea în 
fiecare S.M.A. a circa o trei
me din necesarul pieselor 
schimb ; în cea mai mare par
te, tractoarele și mașinile 
gricole — a căror viață

de

a-
pro- 

ductivă va fi prelungită — au 
fost repartizate tinerilor.

Activitatea 
secții și în

29 de combine si. 63 de 
mașini agricole. Pînă 
au „inventariat“ nece- 

de piese noi pe care au 
să le confecționeze 

atelieru- 
doua

știința tinerilor. Cînd era prim- 
secretar la fostul raion Orăștie 
l-a „prins“ pasiunea istoriei 
care, cu timpul, l-a subjugat (ca 
o paranteză, arătăm câ fostul 
muncitor metalurgist de la Că- 
lan a urmat liceul seral, iar de 
curind a absolvit Facultatea de 
istorie ; a devenit, de asemenea, 
coautor al unei cărți care evocă 
istoria tineretului hunedorean 
în cei 50 de ani de existență a 
organizației U.T.C.). Mai multe 
concedii le-a petrecut în mijlo
cul arheologilor care dezveleau 
cetățile dacice de la Costești, 
Blidarii, Grădiștea Muncelului. 
N-a fost nicidecum un capriciu. 
Dindu-și seama că vestigiile tre
cutului pot avea puternice re
zonanțe educative în cugetul ti
nerilor, i-a venit ideea organi
zării unei întîlniri a uteciștilor 
din zona Orăștie, la cetăți, pen
tru a cunoaște locuri și fapte

de
daci. La prima ediție a acestei 
manifestări au participat mii de 
oameni, dar în anii următori au 
venit mai mulți, cu zecile de 
mii. Astăzi numele satului Cos
tești este bine cunoscut, datorită 
tocmai evocărilor istorice care 
atrag anual peste 25 000 de ti
neri, din țară și chiar de peste 
hotare.

— M-am bucurat întotdeauna 
— mărturisește Viorel Jianu — 
cînd mi-a reușit o acțiune, dar 
scurtă vreme numai. Un activist 
este dator să vină mereu cu 
ceva nou în fața tinerilor, să le 
stîrnească curiozitatea, să aibă 
Inițiative. Altfel riscă să înregis
treze eșecuri, copleșit de rutină 
și monotonie.

Acestui principiu, tînărul 
tivist i-a rămas credincios 
totdeauna, ca unuia din cele mai 
de preț învățăminte ale tine
reții.

ne
in-

desfâșurată în 
atelierele S.M.A. 

se desfășoară intens, ordonat. 
La Găneasa, uteciștii s-au an
gajat să confecționeze piese 
de schimb în valoare de 
30 000 lei. Materia primă este 
căutată în deșeurile de la uzi
nele din Slatina și Balș, Pen
tru strunguri, aparatele de su
dură si polizoare s-a întocmit 
program de lucru special, iar 
uteciștii Marin Dima, Petre 
Nenu, Ion Mihăică și Gheorghe 
Tița alcătuiesc echipa de șoc 
cu obiectiv precis : repararea 
cu cheltuieli minime și de cea 
mai bună calitate a Tractoare
lor și mașinilor agricole — 
care, ’ conform normativelor 
urmau să fie casate. Trei din
tre tractoare au și fost intro
duse pe fluxul de reparații.

In altă parte a județului, la 
Văleni, tinerii mecanizatori 
și-au asumat răspunderea pu
nerii la punct a 18 tractoare 
care ar fi trebuit casate. Pen
tru a face față volumului mare 
de lucrări, colectivul stațiu
nii — format în majoritate 
de către tineri — a hotărît să 
lucreze în două schimburi la 
reparații. Efortul este explica
bil : în cazul acestei 
rezultatul inițiativei 
nă peste un milion două sute 
de mii de lei economii la 
vestiții. Patruzeci de uteciști 
de la S.M.A. Vlădila și-au pro
pus, după cum sublinia Ion 
Prună, secretarul comitetu
lui U.T.C., economisirea a două 
milioane trei sute patru zeci 
de mii de lei prin prelungirea 
vieții productive a 22 de trac-

desfășurală

stațiuni 
inseam-

m-

toare, 
alte 
acum 
sarul 
și trecut 
„în serie“ în cadrul 
lui mecanic. în cea de a 
decadă a lunii ianuarie se va 
trece cu toate forțele la repa
rații. Acest mod de organiza
re, se susține aici, permite o 
dublare a productivității 
cii prin aceea că timpii 
sînt excluși.

Alte considerente i-au 
terminat pe mecanizatorii de 
la S.M.A. Stoicănești să 
ceapă mai de timpuriu campa
nia reparațiilor de iarnă. Anul 
acesta, însă, lucrul în ateliere 
a început cu mașinile agrico
le ajunse la vîrsta casării și 
reținute pentru producție. Va
loarea lor este de peste un 
milion și jumătate de lei. Con
comitent, un colectiv 
cialiști ai stațiunii, 
cu șefii de secție, ____
diagrama funcțională a 
cărui tractor și mașină 
colă din această categorie 
așa fel încît, prin 
acestora la 
dificultate, 
randament 
este vorba 
pe secții și 
lucrărilor agricole 
executare sînț programate ma- 

~ va-
la S.M.A. 

de repararea

mun- 
morți

de-

în-

de spe- 
împreună 
întocmesc 

fie- 
agri- 

în 
. . angajarea 
lucrări de medie 
să le asigure un 
maxim. De fapt, 
de o redistribuire 
de nominalizarea 

la a căror.

șinile respective. O idee 
loroasă a apărut 
Otești-Cungrea : c_ 
celor două tractoare, o combi
nă. două pluguri și două se
mănători — asupra cărora s-a 
luat hotărîrea de a fi păstra
te în exploatare — se va ocu
pa o echipă compsuă din me
canizatorii Marin Mladin (.,; 
secretar al comitetului U.T.C). 
Alexandru r ' 
si Ion Bratu, Sub pernu, 
îndrumare a inginerului 
canic Ion Schintee. Orice 
blemă tehnică poate fi, 
fel, rezolvată pe loc, cu 
ximă competență și cu 
direct asupra cheltuielilor 
reparațiile.

Fără excepție, în cele 34 de

(Și
VC. iu; U.J. . J. ,v. J,

Rotaru, Ion Mirea
1. sub permanenta 

me- 
pro •
ast
ma 

efect 
cu

stațiuni pentru mecanizarea a-ff 
griculturii din județul Olt, nu* 
numai tinerii, dar toți mecani- 1 
zatorii desfășoară în aceste zi
le o laborioasă activitate vi
zînd îndeplinirea exemplară a 
angajamentului devenit ini
țiativă — prelungirea vieții 
tractoarelor și a mașinilor a- 
gricole ce urmau a fi casate. 
Deși cea mai mare Parte a 
forței mecanice se ‘află în 
cîmp, la executarea arături
lor pe ultimele 15 000 de hec
tare, atelierele sînt supraa
glomerate. La reparații s-a 
demarat cu o forță de acțiune 
deosebită. Pentru că și obiec- 

deo- 
523 

alte 
in

tivul de îndeplinit este 
sebit : 587 de tractoare, 
de combine și 2 098 de 
mașini agricole vor lucra ... 
1973 deși trebuiau casate. Pen
tru aceasta, două mii de tineri 
mecanizatori s-au constituit 
în formații de lucru pentru 
toată perioada reparațiilor : a- 
proape o treime dintre mași
nile a căror viață de produc
ție va fi prelungită au și fost 
preluate de către uteciști'; prin 
mai completa utilizare a ma
șinilor unelte din atelierele 
mecanice, pe plan local vor fi 
confecționate piese de schimb 
în valoare de peste 1 milion 
de lei. Totodată, vor fi -eCon- 
diționate circa 80 la sută din
tre piesele cu grad de uzură 
avansat. Și, se impune subliniat, 
acțiunea este privită, în pers- 

cu răsPundere maximă.
xe ui, 
rutaii 

în 
ale 
sub 
iior 

obținute. 
Județean al 

1 tiiieretu-

în pers- 
f maxima. 

Pentru a se garanta s 
lunar, acțiunea va fi
— ca punct distinct — 
cadrul adunărilor generale

tînor
organizațiilor U.T.C., 
aspectul participării ’ 
cit și al realizărilor 
Apoi, comitetul 
y-Ț.C., prin consiliul viu
lui sătesc, va asigura răspîndi- 
rea experienței bune dobîndite 
prin schimburile de experiență 
ce le va organiza, prin întflni- 
rne cu specialiștii din cadrul 
Trustului județean S.M.A. -e 
vor fi inițiate în perioada ur
mătoare, prin foarte multele 
mijloace și forme organizatori
ce plănuite.
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Prelungirea contractelor 
de închiriere pentru 
suprafețele locative 

cu destinația de locuințe
Consiliului de

Socialiste
Prin Decret al 

Stat al Republicii 
România, contractele de închi
riere privind suprafețele loca
tive cu destinația de locuințe, 
indiferent de proprietar, exis
tente la data de 1 ianuarie 
1973, se prelungesc de drept, 
pînă la 1 ianuarie 1978.

Joi, 4 iantiarie, a. c., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Osman 
Derinsu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Turciei 
la București, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

cadru festiv, a fost 
joi, la Academia 

: România,

într-un 
sărbătorit, jvi, m 
Republicii Socialiste 
acad. Vasile Mîrza, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 ani.

După un cuvînt omagial, ros
tit de acad. Ștefan. Milcu, vi
cepreședinte al Academiei; 
prof. univ. Scarlat Longhin și 
prof. univ. Octav Costăchel, au 
relevat prodigioasa activitate 
științifică, didactică și socială 
desfășurată de savant, autor a 
numeroase lucrări și manuale 
de morfologie, histologie, cito- 
Sogie etc., contribuția sa la 
dezvoltarea școlii medicale ro
mânești.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde care i-au fost adresate 
acad. Vasile Mîrza a arătat 
că-și va dedica și în viitor în
treaga sa activitate progresului 
științei naționale.

(Agerpres)

A APĂRUT 
„MUNCA DE PARTID"

NR. 1/1973

Din sumar : Instruirea or
ganelor și aparatului de par
tid ; Hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 
1972 în dezbaterea conferin
țelor pentru dări de seamă 
și alegeri ; Maria Stoian : 
Acțiuni politice concrete 
pentru realizarea mai de
vreme a sarcinilor de pro
ducție : Ion Ștefănescu : Să 
îndeplinim exemplar sarci
nile ce ne revin din hotărî
rile de partid ; A munci și 
trăi în chip comunist : Sti
mularea energiilor creatoa
re : O înaltă ținută moral- 
politică ; Ancheta redacției : 
Cum se realizează progra
mul de educație comunistă ?

sa

CE ȘI-A PROPUS 
ORGANIZAȚIA DV. ?

(Urmare din pag. li

— Ce repercusiuni au pentru 
producție, absențele nemotivate, 
vă puteți da singuri seama, 
dacă vă spun că, în cele 180 de 
zile/om lipsuri nejustificate de 
la program ale tinerilor în 1972 
se puteau executa reparațiile 
pentru opt vagoane. De altfel, 
de ce să nu mărturisesc, acesta 
este și principalul motiv pen
tru care noi nu am putut reali
za planul decît pe data de 29 
decembrie, ora 15. Și aceasta, 
apelînd la ceilalți muncitori din 
atelier, solicitîndu-le să lucreze 
și ore suplimentare.

Cu alte cuvinte, în timpul do; 
cumentării noastre, am putut să 
luăm cunoștință de multiplele 
aspecte, de consecințele negati
ve, apărute atunci cînd fondul 
de timp nu este utilizat din 
plin, cînd orele „goale“ se pro
duc și perpetuează fără ca or
ganizația U.T.C. să miște un 
deget măcar. Ne dăm seama, 
afirmația este gravă, dar ea 
ne-a fost impusă de realitate. 
Și, ceea ce este și mai grav, 
este faptul că nici măcar acum, 
în 4 ianuarie, comitetul U.T.C. 
nu vede încă importanța con- 
tribi ției proprii.

Anul 1973 — ne informea
ză tovarășul Marin Iancu, se
cretarul comitetului de partid 
pe uzină — este anul în 
care sarcinile noastre de plan 
vor crește cu 10 la sută.

Anul 1973, spunem noi, este 
anul in care toate organizațiile 
U.T.C. din industrie, construc
ții, transport și agricultura par
ticipă la întrecerea denumită 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen“. Sînt două argumen
te, in fața cărora ar fi de aș
teptat ca organizația U.T.C. de 
la Uzina mecanică de material 
rulant „Grivița Roșie“ să re
nunțe la expectativă in favoa
rea ' elaborării unui program 
am-lu de acțiuni proprii in ve
derea înscrierii pe coordonatele 
impuse de exigențele actuale.

_ î Sincer să fiu, ne mărturi- 
sea Aurel Dragnea, pînă astăzi 
nu prea ne-am gîndit ce avem 
de făcut pentru a ne integra in 
această întrecere. Avem, ce-i 
drept, un program de masuri în
tocmit cu ocazia alegerilor.

Parcurgem acest document. In 
cuprinsul său, același refuz al 
concretului, aceeași perseveren
ță in a nu remarca că subiec- 
tul asupra căruia ne-am oprit, 
limnul de lucru, impune o tra
tare serioasă, competentă, fie
care-act de derogare de la nor
mele de disciplină constituin- 
du-se. intr-o temă distinctă de 
abordat.

— Acum, mai mult ca ori- 
cînd, reia ideea tovarășul Ma
rin Iancu — „scurtarea“ planu
lui cincinal obligînd pe fiecare 
muncitor, întregul colectiv, sa 
realizeze în opt ore cit altă
dată,. nu de mult, în 9 ore și 
48 minute. r , .

Intr-adevăr, acesta este dezi
deratul major căruia marea 
majoritate a celor peste 2 000 
de salariati ai uzinei _ i-au în
țeles sensul. Nu toți insă. Pe 
data de 3 ianuarie, un număr 
de 27 dintre aceștia, mulți din
tre ei tineri, nu au venit la lu
cru. , . x

— Absența lor — releva tova
rășul ing. Ion Teodorescu, me
canic șef al uzinei — s-a con-

„JM? Sdntdi tineretului

CURSURI DE PERFECȚIONARE PENTRU

Reluăm o frumoasă tradiție 
a ziarului nostru

In curind, ziarul nostru va inaugura ediția 
*73 a „Serilor Scinteii tineretului".

Cum se știe „Serile Scinteii tineretului" au 
intrat in tradiție prin acel dialog viu, direct 
cu tinerii pe cele mai diverse teme. Ele s-au 
constituit totodată in veritabile momente edu
cative, cultural-artistice și distractive.

De fiecare dată printre invitați s-au aflat 
personalități de marcă din cele mai diverse

domenii de activitate care au asigurat o 
înaltă ținută dezbaterilor, programului „Se
rilor Scinteii tineretului". Prima ediție din 
acest an a „Serilor Scinteii tineretului", care 
va avea loc săptămina viitoare, va fi dedi
cată sportului.

In numerele viitoare ale ziarului nostru vom 
publica amănunte in legătură cu această ma
nifestare.

PREGĂTIREA CADRELOR SUPERIOARE
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului comunică :

începînd Cu anul universitar 
1972—1973 se înființează în ca
drul Institutului de Marină din 
Constanța cursuri de zi cu du
rata de 3 ani, cursuri fără frec
vență cu durata de 5 ani și 
cursuri de perfecționare cu du
rata de 6 luni, pentru pregăti
rea cadrelor superioare necesa
re flotei maritime de 
și de pescuit oceanic.

Institutul de Marină 
stanța este instituție 
țămînt superior tehnic și func
ționează cu :

transport

din Con
de învă-

— secție de navigație, în care 
se pregătesc specialiști în 
transport maritim și pes
cuit oceanic ;

— secție de electromecanică 
navală, în care se pregă
tesc specialiști în mecani
că și electrotehnică navală.

A. Concursul de admitere 
pentru cursurile de zi cu dura
ta de 3 ani va începe la 15 fe
bruarie 1973. La acest concurs 
se pot prezenta absolvenți de 
liceu cu diplomă de bacalau
reat., sau ale altor școli echiva
lente, care au satisfăcut stagiul 
militar la marină ambarcați pe 

cretizat în pierderi a căror va
loare este lesne calculabilă ști
ind ce înseamnă fie și 10 minu
te destinate producției. Cu atît 
mai regretabil gestul lor cu cît 
mecanicii, ptfjfitînd de zilele de 
sărbătoare, au venit la muncă 
îngrijindu-se ca la începerea lu
crului toate mașinile să fie in 
stare de funcțiune. Așa însă, 
prin lipsa unui strungar o ma
șină unealtă a stat, din absența 
unui lăcătuș Un banc n-a avut 
om...

Discutăm despre cel ce și-au 
permis să ignoreze munca to
varășilor lor cu comunistul Gh. 
Nedelcu, care, împreună cu for
mația sa de trasatori, a reușit 
chiar din prima zi să depășeas
că planul cu 50 la sută.

— După opinia mea responsa
bilitatea nu o poartă numai ei 
ci si comitetul, organizația 
U.T.C., ceilalți uteciști. Pentru 
că, de. oameni sîntem atunci 
cînd observăm că abaterile ne 
sînt trecute sub tăcere, că ni'- 
meni nu vine să ne_ spună că fie 
si un minut irosit se cunoaște, 
la adunarea finală minutele se 
transformă în zile. Iar acum, în 
acest an hotărîtor al cincinalu
lui, fiecare zi contează.

Am introdus în finalul aces
tei anchete cuvîntul comunistu
lui Gh. Nedelcu pentru că el ex
primă un punct de vedere ce ar 
trebui însușit fără nici o excep
ție de către toți tinerii din u- 
zină.

Cît despre ce ar trebui să în
treprindă comitetul U.T.C., orga
nizațiile U.T.C. este de prisos să 
mai insistăm. înseși obiectivele 
stabilite de întrecerea pe țară 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“ reprezintă Un în
dreptar prețios în acest sens. Se 
impune însă ca ele să fie trans
puse neîntîrziat în viață, nimeni 
alții decît cei 700 de tineri ai 
uzinei fiind proprii lor inițiatori' 
și organizatori.

(Urmare din pag. 1]

o- 
in 
e-

tarea la realitățile județului șt 
roșului nostru. In consecință, 
fata tinerilor .sîntem nevoiți să 
mitem și noi tot lucruri genera
le. culese din cărți, reviste, ziare, 
dar care nu privesc direct locul 
de muncă al tinerilor, activitatea 
lor zilnică“.

• MARTA DICULESCU, — 
întreprinderea Victoria : „Îmi 
pare rău că nu se practică meto
da unor referate prezentate de 
propagandiști și urmate de discu
ții. Aș avea nevoie să ascult și să 
învăț cum folosesc alți colegi 
mijloacele moderne de propagan
dă. Apoi, fiind între noi, și dez
baterile ar fi mai la obiect“.

Credem 
își găsesc 

că aceste neajunsuri 
originea și în modul 

defectuos în care se desfășoară 
instruirile. Iată, ca dovadă, pă
rerea unuia dintre organizatori.

• TRAIAN VOICU — secre
tar al Comitetului județean Dîm
bovița al U.T.C. : „In ceea ce 
ne privește, noi ne-am străduit 
să asigurăm sistematizarea in
struirilor, axîndu-ne pe trei di-

nave, sau au practica necesară 
pe navele flotei civile (mini
mum un an) și nu au depășit 
vîrsta de 30 ani.

Probele pentru concurs sînt 
următoarele :

— control medical și test de 
rezistență fizică (eliminato
rii) ;

— test de aptitudini marină
rești, cu ambarcare pe na
ve (eliminatoriu) ;

— algebră și trigonometrie — 
scris ;

— geometrie plană și în spa
țiu — scris ;

— fizică — scris.

Materia de concurs este cea 
prevăzută în broșura „Admite
rea în învățămîntul superior“
— ediția 1972, cu precizarea că 
pentru disciplina, de fizică se 
vor pregăti capitolele de me
canică și electricitate.

Cererea ' pentru concurs, în
soțită de : diploma de bacalau
reat sau echivalentă, certifica
tul de naștere în copie legali
zată, certificatul de sănătate și 
3 fotografii 3/4, vor fi depuse 
la secretariatul Institutului de 
Marină în intervalul 5 ianuarie
— 10 februarie 1973.

B. Concursul de 
pentru cursurile fără 
ță va începe la 15 
1973. La acest concurs se 
prezenta candidați încadrați în 
cîmpul muncii, absolvenți de 
liceu cu diplomă de bacalaure
at sau ai altor școli echivalen
te, care nu au depășit vîrsta de 
35 de ani, au satisfăcut stagiul 
militar la marină, 
nave, sau sînt în

admitere 
frecven- 

februarie 
pot

ambarcați pe 
flota civilă

Concursul de admitere in instituțiile

militare de învățămint
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de ad

mitere, pentru anul școlar 1973/1974, în următoarele instituții 
militare de învățămînt :

— Liceele militare, anul I, între 16 iunie si 
1973 ;

— Școlile militare de ofițeri activi între 2 și 
1973 ;

— Facultățile tehnice din Academia militară

iulie

iulie

si, ------ — — -------------- ------ ---- ... Insti
tutul medico-farmaceutic București, secțiâ militară, în
tre 10 și 20 iulie 1973 ;

— Școlile militare de maiștri și subofițeri între 27 au
gust și 5 septembrie 1973 ;

— Școala militară de muzică — ciclul profesional — 
între 28 august și 8 septembrie 1973.

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la 
una din «ceste instituții militare de învățămînt vor depune ce
reri de înscriere la centrele militare județene pe raza cărora 
domiciliază pînă la 20 februarie 1973, pentru școlile militare de 
maiștri și subofițeri și pînă la 20 aprilie 1973 pentru celelalte 
instituții militare de învățămînt menționate mai sus.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa cen
trelor militare județene sau de sectoare pe raza cărora locu
iesc.

„Dada 1300 ii nr.
Joi, la ora 11,55 banda de 

montaj a Uzinei de autotu
risme din Pitești s-a oprit 
pentru o clipă și Ia capătul 
ei și-a făcut apariția un au
tomobil „Dacia 1300“, de cu
loare albă, purtînd numărul 
de fabricație 80 000.

Harnicii constructori pi- 
teșteni, printre care se nu
mără și maistrul Dumitru 
Cioc și mecanicul Matei 
Dascălu. care au suprave
gheat îndeaproape procesul 
de fabricație a acestui auto
turism, au acumulat într-un

recții. Cea mai importantă fi cea 
mai bine organizată este pregăti
rea politică generală. Celelalte 
silit pregătirea pe cicluri șj in
struirea melodică. Dificultățile ti
par în organizarea pregătirii di
ferențiate pe cicluri. Cauza o 

CUM SE DOCUMENTEAZĂ
PROPAGANDISTUL ?

constituie imposibilitatea asigură
rii unei concordanțe a temelor 
care urmează să fie pregătite de 
către propagandiști, In acest caz, 
lectorii sînt nevoiți să trateze în 
ansamblu mai multe teme la un 
loc. Dificultățile vor crește înce
pînd cu luna februarie, cînd unii 
dintre propagandiști vor aborda 
teme specifice diferitelor catego- 

și au stagiul minimum de un 
an ambarcare.

Candidații reușiți la concurs 
vor fi ambarcați, pe tot timpul 
școlarizării, pe navele maritime 
și de pescuit oceanic, în funcții 
de timonier, motorist sau elec
trician.

Probele de concurs pentru 
cursurile fără frecvență sînt 
aceleași ca pentru cursurile de 
zi, menționate la pct. A.

C. Candidații reușiți la con
curs pentru cursurile de gi și 
fără frecvență vor fi înscriși la 
cursuri, după ce au încheiat un 
contract cu Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor, prin care se angajează ca 
după absolvire să lucreze o pe
rioadă de minimum 5 ani în 
flota civilă.

Absolvenții Institutului de 
marină, după promovarea .exa
menului de diplomă, vor primi 
brevet de ofițer III maritim 
în specialitate, asigurîndu-li-se 
ambarcarea în această funcție 
pe navele flotei civile. Promo
varea în funcție se va face ul
terior, prin examene periodice 
de brevet superior.

D. Admiterea la cursurile de 
perfecționare se face din rîndul 
inginerilor mecanici, 
tehnici, electroniști și electro
mecanici, pe bază de 
scrisă, care va fi depusă la se
cretariatul Institutului de ma
rină, începînd de la data de 5 
ianuarie 1973. După absolvirea 
cursurilor pe bază de examen 
vor primi brevet de ofițer III. 
Promovarea îti continuare se 
va face prin examene periodi
ce de brevet superior.

electro-

cerere

3

9

timp relativ scurt o valoroa
să experiență.

Caracteristicile tehnico- 
funcționale superioare ale 
elegantei limuzine românești 
s-au bucurat de o înaltă a- 
preciere la numeroasele tîr- 
guri și saloane internaționa
le, fapt ce a făcut ca auto
turismele „Dacia-1300" 
fie solicitate din ce în 
mai intens în tot mai multe 
țări printre care Finlanda, 
Algeria. R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, Grecia, R.P. 
Polonă, R.S.F. Iugoslavia.

să 
ce

rii socio-profesionale. A treia di
recție — pregătirea metodică, ră
masă în permanență la sfîrșitul 
instruirii, se reduce în prezent la 
cîteva indicații de procedură. In 
viitor i se va da o importanță 
mai mare“.

Dificultățile despre care se a- 
mintește, credem noi, se datoresc 
în primul rînd stilului de muncă, 
unui spirit de rutină și comodi
tate. Firește, e mâi ușor să gă
sești un lector care să trateze 
3—4 teme deodată, decît să pre
gătești cîte un lector pentru fie-, 
care temă. Nu este mai puțin, a- 
devărat că unele strădanii sînt 
demne de a fi amintite. S-au or-

OBIECTIV: 1975!
Specialiștii de la Institutul 

județean de proiectări Galați 
au predat toate documentațiile 
pentru realizarea investițiilor 
pe anul 1973, destinate dezvol
tării municipiului. Pentru a 
sprijini cit mai eficient efortu
rile în vederea realizării cinci
nalului înainte de termen, pro- 
ieotanții gălățeni au încheiat 
de asemenea întreaga documen
tație necesară investițiilor alo
cate Galațiuilui pentru anul 
1974. De remarcat, că prin a- 
plicarea metodelor moderne de 
lucru, s-a realizat aici o creș
tere a productivității muncii de 
proiectant cu mai bine de 10 la 
sută față de cea obținută anul 
trecui.

Desigur că lucrarea va răs
punde unor exigențe dintre cele 
mai largi. E vorba de un tra
tat privind istoria literaturii 
române contemporane, la care 
lucrează un colectiv de cerce
tători ai Institutului de istorie 
și teorie literară „George Că- 
linescu” al Academiei de știin
țe sociale și politice. Ea va o- 
feri o sinteză științifică asupra 
fenomenului literar contempo
ran, asupra direcțiilor și esen
ței sale. Primul volum' (lucra
rea cuprinde 3 tomuri), care va 
Însuma circa 900 de pagini 
este dedicat poeziei, cel de-al 
doilea prozei și dramaturgiei, 
iar cel de-al treilea, criticii, is
toriei și teoriei literare.

IRIS 50 șiIRIS 50 si... 
BEETHOVENBEETHOVEN

Orice compoziție muzicală _ 
poate interpreta cu ajutorul 
calculatorului electronic. A- 
ceasta este concluzia la care a 
ajuns tînârul inginer Ioan Mun
tean de la întreprinderea „S.er- 
vice-Calculatoare“. Mașina e- 
lectronică de calcul IRIS-50 — 
destinată rezolvării .complicate
lor sisteme de ecuații cu „n“ 
necunoscute, ținerii evidențe
lor de gestiune, optimizării lu
crărilor de investiții etc. — 
este capabilă să interpreteze 
(pe baza unui limbaj propriu 
de programare) muzică și încă 
de cea mai bună calitate. Mai 
ales, dacă ne orientăm 
primele demonstrații ] 
ce au cuprins, printre 
audiții de Beethoven.

se

i după 
practice 

altele.

SPORT • SPORT
HANDBAL 
TAR : ÎN

- C. M. UNIVERSI- 
FINALÄ, ROMÂNIA-
U.R.S.S.

campionatului mon- 
de handbal

• Finala < 
dial universitar 
(masculin) se va disputa astăzi 
la Malmoe între selecționatele 
României și U.R.S.S. în parti
da^ pentru locurile 3—4 se vor 
întîlni reprezentativele R.F. a 
Germaniei și Iugoslaviei.

După cum s-a mai anunțat, 
în ultimul meci din cadrul 
grupei semifinale B, echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 
11—6 ’ ' ‘ 
viei.

(7—3) formația Iugosla-

CONCURS DE SCHI 
LA GÏRBOVA

Gîrbova (județul Biv•așov)La......................
în tabăra de schi a Ministeru
lui educației și învățămîntului 
se află cei mai talentați schi
ori din școlile generale și li
ceele din țară. Antrenamentele 
susținute, instruirea tehnică 
reunește în fiecare zi pe pîrtiî 
pe acești pasionați ai sportului 
de iarnă. Un concurs la care 
au participat 83 de elevi la 
proba de slalom special a făcut 
să se detașeze cîșligătorii ; Ka- 
rin Kovăcs (Brașov) 28.9 și 
Rudolf Schmidt (Piatra Neamț) 
28.6 la copii căteg. I ; Adrian 
Bocui (Brașov) 37.0 la copii ca- 
teg. II ; Ruxana Cocișiu (Bra
șov) 38.1 și Bogdan Marinescu 
(Brașov) 63.7 la juniori mici; 
Crăița Marinescu (Brașov) 71.3 
și Ștefan Galea “ 
la juniori mari.

(Brașov) 55.7

A. VELEA

Brașov, a în- 
pentru „Cupa

Joi, la Poiana 
ceput competiția 
Brașovia“, care inaugurează se
zonul de schi intern (probele 
de fond) ediția 1973. Cursa de 
15 km a fost cîștigată de schio
rul dinamovist V. Papuc careta 
realizat timpul de ZZ't.". "...
cursa feminină pe 
5 km a 
Adriana
Brașov) cronometrată în 21’14”. 
Probele junioarelor, disputate 

53’57”. în 
distanța de 
învingătoare 

(Tractorul
terminat 
Barabaș

ganizat colective de lectori pen
tru editarea unor documentarii 
privind dezvoltarea economică și 
social-edilitară a județului Dîm
bovița, a fost deja editată o lu
crare despre istoria mișcării re
voluționare de tineret din județ.

Totodată se lucrează la o biblio
grafie a învățămîntului politic 
U.T.C., cu sprijinul grupului de 
lectori al Cabinetului județean de 
partid. Toate aceste preocupări 
vor fi finalizate în scurt timp. 
Utile pregătirii propagandiștilor, 
ele nu sînt însă suficiente, pentru 
buna organizare a instruirii pe
riodice a acestora. Afirmația este . 
îndreptățită în primul rînd de . priilor propagandiști.

Funeraliile tovarășului

PETRE BORILA
Joi, au avut loc funeraliile 

tovarășului Petre Borilă, vechi 
militant ăl mișcării muncito
rești revoluționare, activist de 
frunte al partidului și statului 
nostru socialist, luptător devo
tat pentru cauza socialismului, 
pentru întărirea și înflorirea, 
patriei, care a fost vreme în
delungată membru al Biroului 
Politic, al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
membru al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte și prim-vicepre 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Petre Borilă a 
fost depus pe un catafalc așe
zat în holul Palatului Marii A- 
dunări Naționale.

Pe un panou îndoliat se afla 
portretul defunctului. Pe perne 
de catifea vișinie erau rînduite 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România cu care a 
fost distins ca semn al înaltei 
aprecieri a activității desfășu
rate timp de mulți ani, a meri
telor sale în lupta împotriva 
asupririi și exploatării capita
liste, pentru propășirea țării.

In jurul catafalcului au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Comite- 

muncipal București al 
și Comitetului Exe- 

al Consiliului popular 

tului
P.C.R. 
cutiv
al municipiului București, Co
mitetului foștilor luptători anti
fasciști. Uniunii Scriitorilor, 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale, colectivului de mun
citori ai Uzinelor „23 August“ 
— București.

Au mai fost depuse coroane 
din partea Ambasadelor Repu
blicii Populare Bulgaria și U- 
niunii Sovietice la București, 
precum și a unor tovarăși de 
luptă din orasele Silistra și Tol- 
buhin din R.P. Bulgaria.

în cursul dimineții, nume
roși cetățeni au venit la cata
falc spre a aduce un ultim o- 
magiu defunctului.

La catafalc au făcut de gardă 
membri aî C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, vechi militanți ai par
tidului, ai mișcării muncitorești

ȘAH : C.E. DE JUNIORI

cu

• Comentînd componența 
itoarelor formații care 
participa la noua ediție a 
diționalei competiții de i 

C'nna TTnvi«“ asrAtttn 1 a

echipă 
jucă- 

Cox

din țară noastră, activiști de 
partid și de stat șl ai organiza
țiilor obștești, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori.

în fața catafalcului au păs
trat un moment de reculegere 
tovarășii Emil Bodnaraș, metn- 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Din ultimele gărzi au făcut 
parte tovarășii Lâonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al . C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
Dumitru Coliu, membru al C.C. 
al P.C.R., Constantin Pîrvules- 
cu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Conducătorii de partid și de 
stat au prezentat condoleanțe 
familiei celui dispărut.

Au fost de față si au pre
zentat condoleanțe familiei, 
V. I. DrOzdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice, Snas 
Gospodov, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria, 
și Domokos Vekas, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Ungare la Bucu- 

militanți 
din Spa-

blicii Populare Ungare 
rești, precum și vechi 
ai Partidului Comunist 
nia.

Sicriul acoperit cu 
roșii și tricolore, a fost

drapele 
.. ------.--------scos din

holul Marii Adunări Naționale 
și depus pe un catafalc, aflat 
pe platoul din fața Palatului 
M.A.N. O companie militară cu 
drapel îndoliat a prezentat o- 
norul. Fanfara militară a into
nat marșul funebru.

La mitingul de doliu, care a 
avut loc, au luat parte mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
deputați, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, reprezentării ai unor 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, oameni ai 
muncii din Capitală.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat si 
al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, 
a luat cuvîntul tovarășul Ghe
orghe Stoica, care a spus : Par
tidul Comunist Român, po
porul pierd în tovarășul Petre 
Borilă un om. care și-a închinat 
întreaga sa viață slujirii cu de
votament a idealurilor de li
bertate și dreptate socială, de 
progres, un luptător consecvent 
pentru cauza .socialismului și 
comunismului.

Tovarășul Petre Borilă s-a 
integrat de tînâr în mișcarea 
muncitorească, devenind ' încă 
din anul 1922 membru al parti
dului nostru comunist. Aici, în 
focul aprig al luptei de clasă, 
în înfruntarea cu burghezia și 
moșierimea, s-a format șl s-a 
afirmat ca un militant înflăcă
rat, a cărui voință de luptă 
pentru triumful idealurilor no
bile ale socialismului n-a putut 
să fie înfrîntă de prigoana po
lițienească din România și din 
alte țări.

Ne despărțim cu o mare du
rere în suflet de Petre Borilă, 
fiu credincios al partidului și 
poporului pînă în ultima clipă 
a, vieții sale. L-am cunoscut 
încă din primii ani al luptei 
sale revoluționare, anii grei ai 
ilegalității, cînd partidul l-a în
credințat sarcina de mare răs
pundere de secretar al Comite
tului regional Dobrogea al 
P.C.R. Tovarășul Petre Borilă 
a luptat în brigăzile internațio
nale din Spania și a îndeplinit 
o serie de misiuni cu caracter 
politic și militar în timpul ce
lui de-al doilea război mondial 
și a participat activ pe frontul 
antihitlerist, primind numeroa
se distincții pentru faptele sale 
de arme. Am lucrat împreună 
și după 23 August 1944, în or-
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PREMII
„TINERE“

(Urmare din pag. D

însăși calitatea estetică, chiar ea, din prima clipă, este 
atrasa de substanța politică a epocii, ca de un magnet. Cele 
mai bune cărți sînt și cele mai citite, pentru că ele atacă si 
cauta sa rezolve tocmai datele politice ale unei vieți în care 
politicul e categorie permanentă și cotidiană, și ' și-a îm- 
bogâțit de mult caracterul inițial, acela abstract și teoretic, 
coborînd din paginile doctrinelor în viață, în stradă, in mul
țime. Politicul are mii de exprimări concrete, întocmai ca și 
esteticul. Și amîndouă au, paradoxal, un efect extrem de în
rudit : efectul noului. Cartea care nu e nouă, și ca fond 
și ca formă, nu poate avea, nici esteticește nici politicește, 
pretenția de a fascina conștiințe.

cum

Iar esteticul a fost transfigurat de politic și prin faptul că, 
socialista, 

Estetul, 
unui artist 

prima clipă 
Esteticul avea în chip tra-

într-o 
el nu 
în sensul 
revoluționar 
și în gura _____ ____ ... . ..............
dițional înfățișarea misterioasă a artei de club intim șf ocult. 
O asemenea înfățișare s-a sfărîmat definitiv. O asemenea 
operă nu poate aspira la nici un premiu, pentru că, prin ca
racterul ei, ea ar demonetiza premiul. Și un premiu confir
mă, ori descoperă, numai ceea ce o lume întreagă de spirite 
deschise și dornice de înălțare spirituală caută Și așteaptă, 
consumă și comunică mai departe, din generație în generație.

Din tot ee-am spus se înțelege ce fel de cărți dorim să 
citim, și ce fel de cărți sperăm să putem premia și de acum 
înainte. Iar pentru autorii înșiși, cei premiat! pînă acum, și 
cei ce vor fi premiați de acum înainte, nu există confirmare 
mai bună decît aceea că scriu, și nu doar pentru ei, ei pen
tru o sumă de spirite tinere. Premiul le-a și fost dat, atunci 
cînd rindurile lor au fost citite cu participare, cina' cărțile lor 
au fost închise în așteptarea altor cărți, lată cel mai sigur 
premiu estetic și politie, pe care avem datoria să-l con
firmăm.

lume modernă și într-o societate
mai poate aparține, doar estețilăr.

catedratic, dispare, făcînd loc
care se adresează, din
mare, tuturor.

socialismului în 
azi — la edifica - 
ai așezat nimica, 

” i ta, tova-

gane de conducere ale parti
dului și statului. întotdeauna 
el a făcut dovada unui comu
nist înflăcărat, hotărît, mun
cind cu pasiune pentru a fi ]a 
înălțimea sarcinilor si răspun
derilor încredințate. în organe
le de cbnducere colectivă ale 
partidului și statului, el s-s a- 
firmat ca un comunist cu cali
tăți organizatorice, cu un iStelt 
spirit de răspundere și dăixiire 
în muncă, dovedind un profund 
atașament față de cauza întă
ririi partidului, a unității sale, 
pentru afirmarea în toate do
meniile de activitate a rqlului 
său conducător în societatea 
socialistă.

Victoria 
România de 
rea căreia _T_
strădania, abnegația 
rășe Petre Borilă — âs’te îm 
plinirea cauzei sfinte pentru 
care ai luptat.

în aceste momente de grea 
încercare, cînd ne luăm rămas 
bun de Ia tine, iubite tovarăș 
și prieten, n.e reafirmăm hotă- 
rîrea de a sluji cu devotament 
cauza socialismului și comunis
mului. în inimile noastre va 
rămîne luminoasă amintirea ta, 
dragă Petre, viața ta demnă 
de militant de seamă al parti 
deliii și statului nostru.

Adio, scumpul nostru tovarăș 
de luptă !

A vorbit, apoi, tovarășul NI 
coîae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetn 
lui foștlloi luptători antifas
ciști, care a spus : Este greu să 
evoci în cîteva cuvinte ”iat» 
lui Petre Borilă, de revoluțio
nar, de militant pentru liber
tatea socială și națională a po
porului, pentru înfăptuirea ’nai 
telor idealuri ale socialismului. 
Noi cei care am lucrat vreme 
îndelungată împreună cu el, 
l-am cunoscut îndeaproape și 
am apreciat calitățile sale de 
bun organizator, atașamentul 
față de partid, față de cla«« 
muncitoare, fată de popor, mun
ca sa neobosită pentru tradu
cerea în viață a directivelor 
partidului, a politicii de făurire 
a orînduirii noi. socialiste.

Abnegația și dăruirea revolu 
țion-ară în lupta pentru r-âiira 
dreaptă a poporului se împle 
teau la Petre Borilă cu sent!- 
mentele internaționaliste ».le 
solidarității frățești cu oamenii 
muncii din alte țări, cu lupta 
pentru triumful ideilor nobile 
ale socialismului pe plan inter
național, care caracterizează în
treaga politică a partidului nos
tru.

îti: continuare, .au fost evoca
te momente ;.<>mnfficațive din 
activitatea revoluționară s to
varășului Petre Borilă, în ’■'’ri- 
gă’ll? internaționale din Sna- 
nia, în anii războiului antihit
lerist, participarea la organiza
rea D>viziei de voluntari „Tu- 
dor Vladimirescu“, contrihi’tia 
importantă adusa în înalte 
funcții de partid șl de stat 1-a 
victoria cauzei socialismului tn 
patria noastră.

în clipele de adîneă durere, 
rînd te conducem oe ultimul 
tâu drum, drag tovarăș șl prie
ten, a spus în încheiere vor
bitorul, ne reafirmăm hotărîrea 
că vom sluji cu întregul nostru 
devotament cauza clasei mun
citoare, a poporului. pentru 
progresul și prosperitatea pa
triei, pentru cauza socialismu
lui și comunismului, cărora și 
tu ți-ai închinat întreaga viață.

Adio, iubite tovarăș de mun
că și luptă !

Mitingul de doliu ia sfîrșît. 
Carul mortuar, însoțit de con
ducătorii de partid și de stat 
prezenți la ceremonie, de mem
brii familiei defunctului, de 
numeroși cetățeni se îndreaptă 
spre Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei,' pentru socialism. 
Aici, o gardă militară prezintă 
onorul. Este intonată „Interna
țională1 * * * * * * * * * *. Se trag salve de arme. 
După un moment de reculegere, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Petre Borilă este 
cobflrît în criptă.

pe distanțele de 5 și 3 km au 
fost ciștigate de Elena Tișcă 
(Tractorul Brașov) și, respec
tiv, Lucia Benga (Tractorul Bra
șov). în probele de ștafetă fru
moase victorii au repurtat echi
pele de juniori Dinamo Brașov 
și „Clubul sportiv Brașovia“. 
întrecerile continuă astăzi.

e Șahistul român Aurel Ur
zică continuă să se numere 
printre fruntașii clasamentului
turneului final al campionatu
lui european pentru Juniori 
care se desfășoară în localita
tea olandeză Groningen. După 
șapte runde, el se află pe lo
cul 2—3, la egalitate cu en
glezul Anthony Miles, ambii
totalizînd cîte 5 puncte. Lide
rul clasamentului continuă să 
fie Romanișin (U.R.S.S.). cu 5,5 
puncte. Pe locul patru este si
tuat vest-germanul Stephan 
Buchal cu 4,5 puncte, urmat de
cehoslovacul Petr Spacek 
3,5 puncte.

vi- 
\'or 
tra- 

tenis
„Cupa Davis“, agențiile inter
naționale de presă subliniază 
în materialele lor faptul că e-
chipa S.U.A., deținătoarea „Sa- 
latierei de argint“, va avea a- 
ceeași alcătuire : Stan Smith, 
Tom Gorman și Erik van Di- 
aien. Pe de altă parte, se a- 
nunță că tenisnianul iugoslav 
Nikola Pitici, căruia i-a expi
rat contractul de jucător profe
sionist, va evolua în echipa ță
rii sale alături de Zeliko Fra- 
nulovici. Oe asemenea, cunos
cutul campion Tom Okker va 
conduce formația Olandei în
meciurile pe care aceasta le
va susține în actuala ediție a 
„Cupei Davis“. La rîndul ei,
federația engleză de tenîs a a- 
nunțat că va alinia o 
alcătuită din eunoscuții 

. tori Roger Taylor, Mark 
și Graham Stilwell.

faptul că instruirea nu a reușit 
încă să devină pentru propagan
diști un sprijin și un stimulent în 
pregătirea individuală. Este edifi
cator că testul realizat în organi
zații U.T.C. din municipiul Tîr- 
goviște, printre propagandiști, 
ne-a condus la o apreciere des
tul de puțin pozitivă cu privire 
la frecventarea Centrului de in
formare și documentare al Comi
tetului. județean U.T.C., a cabi
netelor de științe sociale din în
treprinderi și școli, ca să nu a- 
dăugărn și faptul că numeroși pro
pagandiști cu greu au putut să 
indice vreun titlu de carte social- 
politică citită în ultima vreme.

Așadar, odată cu necesitatea ti- 
nor eforturi pentru perfecționarea 
instruirii propriu-zise a propa
gandiștilor, se resimte, așa cum 
observa pe bună dreptate tova- 
rășul Gheorghe Dragomir, secre
tar al Comitetului municipal Tîr- 
goviște al U.T.C., nevoia unei 
preocupări mai susținute a comi
tetelor U.T.C. din întreprinderi, 
care să-și intensifice eforturile 
pentru urmărirea pregătirii pro-

(Agerpres)
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Conferința cvadripartită 
în problema Vietnamului

I>a Paris a avut loc, joi, cea 
cadrul conferinței cvadripartite

de-a 172-a ședință plenară din 
in problema Vietnamului. de peste hotare

Cu acest prilej, Nguyen 
Minh Vy, adjunct al șefului 
delegației R.D. Vietnam la Con
ferință. a arătat că Statele 
Unite trebuie să negocieze în 
mod serios și să semneze fără 
întirziere acordul încheiat la 
20 octombrie, să înceteze total 
bombardamentele împotriva 
R.D. Vietnam și minarea por
turilor țării.

Vorbind în numele delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Dinh Ba Thi, 
iqcțiitor al conducătorului de
legației, a relevat că „poporul 
vietnamez Va demonstra că 
politica de negocieri de pe po
ziții de forță este sortită eșe
cului“. El a cerut Statelor Uni
te să semneze acordul privind 
încetarea războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam asu
pra căruia s-a convenit în oc- . 

■ tombrie 1972 și care reprezintă 
o soluție justă si acceptabilă 
pentru toate părțile.

Următoarea ședință plena
ră a conferinței cvadriparti
te estb programată pentru 11 
ianuarie a.c.

Tot joi,, a avut ioc la Paris 
o nouă întîlnire a experților

Șl 
pro-

delegațiilor R.D. Vietnam 
S.U.A. la conferința in 
blema Vietnamului.

+
Senatorii democrați au apro

bat joi, în cadrul unei reuniuni 
de peste trei ore, o rezoluție 
prin care se cere suprimarea 
oricăror alocații pentru finan
țarea acțiunilor militare din 
Vietnam. Acțiunea, inițiată de 
senatorul Edward Kennedy, 
este similară celei întreprinse 
in urmă cu două zile de grupul 
parlamentar democrat din Ca
mera Reprezentanților.

Rezoluție a 
țărilor nealiniate 

membre ale O.N.U
In cursul unei reuniuni a 

grupului țârilor nealiniate mem
bre ale O.N.U. a fost adoptată o 
rezoluție care condamnă bom
bardamentele S.U.A. asupra 
Vietnamului, acțiuni care repre
zintă încercări de intimidare a 
populației nord-vietnameze în 
scopul de a impune în regle
mentarea problemei vietnameze 
o soluție de forță, contrară Car
tei Națiunilor Unite. Rezoluția 
se pronunță pentru reglemen
tarea pe cale politică a situației 
din Vietnam, prin reluarea ne
gocierilor și continuarea acesto
ra pînă la realizarea unui acord 
de pace asemănător celui asu
pra căruia se convenise în oc
tombrie 1972.

« La Khartum a avut Ioc o 
conferință de presă radiotelevi
zată consacrată aniversării a 25 
de ani de la proclamarea Re
publicii. Cu acest prilej, Izz EI 
Din El Sayed, membru al Bi
roului Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze, și secretar pentru 
problemele muncitorești, condu
cătorul delegației U.S.S. care a 
vizitat România, s-a referit pe 
larg la realizările obținute de 
țara noastră, apreciind pozitiv 
politica externă principială a 
guvernului și statului român. El 
a subliniat, totodată, ospitalita
tea și atmosiera prietenească in 
care a fost primită delegația, 
caracterul constructiv și de în
țelegere al convorbirilor.

Nouî președinte 
al Consiliului pentru 
problemele tineretului 
din Irak

• Ministrul irakian al apără
rii, generalul Hammad Shebab, 
a fost numit — printr-o decizie 
a Consiliului Comandamentului 
Revoluției irakiene — președin
te al Consiliului pentru proble
mele tineretului. Acest organism 
a fost condus de la înființarea 
sa. în septembrie anul trecui, 
pînă în prezent, de Taha Jaz- 
roui, ministrul industriei.

întreruperea 
cursurilor universitare 
în R. A. Egipt

• Cursurile universităților, 
precum și ale celorlalte institu
ții de invățămînt superior, din 
Republica Arabă Egipt au fost 
întrerupte pînă la data de 12 
ianuarie, cind începe vacanța se
mestrială, anunță agenția M.E.N. 
Această hotărîre, precizează j- 
genția. a fost luată miercuri, în 
cadrul unei reuniuni la care au 
participat ministrul invățămîn- 
tullîi superior, Shamspddin EI 
IVakil, și rectorii universităților 
egiptene.

Greva 
oamenilor de știință 
din țările
membre ale C.E.E.

de« Cei aproximativ 1 200 
salariati ai centrului comunitar 
dn cercetări nucleare din loca
litatea belgiană Mol au început 
marți o grevă pe o perioadă 
nelimitată. Greviștii — în majo
ritate oameni de știință din ță
rile membre ale Pieței comune 
— cer garantarea Incului de 
muncă.

a

VINERI, 5 IANUARIE 1913
EXPLOZIA rulează la Patria 

(orele 10: 12.30; 15; 18,30; 21), Lu
ceafărul (orele 9;-11,15; 13,30; 1-3;' 
18,30; 21), Favorit (orele 9,30; 12; 
15,30: 18: 20.30). -

PERLA COROANEI :, r.ulează la 
Lumina (orele 9;; 11.30; 14; 17; 20).

DOMNULUI PROFESOR CIJ 
DRAGOSTE : rulează lă Sala Pala
tului (orele 17.15; 20,15), Scala
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21).

ȘIMBAD MARINARUL : 1-ulea.tă 
la Central (orele 9,45: 11,30; 13,45;
15: 18.15). . .

12 OAMENI FURIOȘI . ruleaz.ă la 
Central (ora 20,30).:

LUPUL MARILOR — RÂZBU- 
NAREA ruleazh, la Grivițâ (Orele 
9; 12 30; 16; 19,30). Flamura (orele 
8: 12.30: 16: 19.30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC • 
rulează la ■ Floreasca (orele 15,30;

Uui.i ,1

în cadrul unei cuvîntări 
rostite la un miting organi
zat la Kassala, cu prilejul 
celei de-a 17-a aniversări a 
independenței Sudanului, 
președintele Gaafar El Nu- 
meiry .a reafirmat sprijinul 
țării sale față de lupta eroi
că dusă de poporul vietna
mez în apărarea libertății și 
independenței sale și a cerut 
ca S.U.A. să pună capăt a- 
cestui război nejust.

Două comitete suedeze de 
ajutorare a R. D. Vietnam 
au hotărit să trimită la Ha
noi, în lunile ianuarie și fe
bruarie, medicamente in va
loare de 35 de milioane co
roane suedeze, hirtie și pro
duse textile în valoare de 55 
milioane coroane, s-a anun
țat oficial la Stockholm. 70 
de milioane de coroane vor 
fi utilizate pentru 
rea, in capitala 
două spitale.

Guvernul francez
să ofere credite excepționale 
pentru dotarea și moderni
zarea vechiului spital „Sf. 
Paul“ din Hanoi, a anunțat 
purtătorul de cuvînt al gu
vernului, Jean Philippe Le- 
cat, după încheierea reuniu
nii Consiliului de Miniștri, 
care a avut loc la 3 ianuarie. 
El a precizat că ministrul de 
externe, Maurice Schumann, 
a fost insărcinat să foloseas
că imediat creditele, fixate 
la 2 milioane franci pentru 
anul în curs.

construi-
R.D.V., a

a hotărit

Puternic atac al 
forțelor patriotice 
cambodgiene

e In dimineața zilei de 4 ia
nuarie, forțele patriotice cam
bodgiene au lansat un puternic 
atac cu rachete împotriva aero
portului din Pnom Penh, provo-

PE
SCURT

cînd forțelor lonnoiiste pierderi 
în oameni și materiale de luptă.

Desfășurind în continuare 
ofensiva începută în ajunul 
Anului Nou. patrioții cambod
giene au cucerit două noi pozi
ții ale forțelor regimului de la

I
In ultimii patru ani, numărul șomerilor din S.U.A. a crescut de la 2,8 milioane la 4,8 mili- 

slujbe la un centru de plasare a brațelor de muncă 
pe coasta de vest a

oane. in imagine : în așteptarea unei 
intr-un oraș de

Un interviu ai
președintelui Pakistanului

Americii.

Intr-un interviu acordat revistei „Newsueck“, președintele 
Pakistanului, Aii Bhutto, a declarat că țara sa dorește să aibă 
cele mai bune relații cu India, relații care trebuie să se bazeze 
pe prietenie și care trebuie să excludă folosirea forței.

Africa în luptă pentru
decolonizare totală

Un mesaj al O.U.A. cu Nou

CONVORBIRI
POLITICE JAPONO

AMERICANE

Cele două țări a mențio
nat președintele Pakistanului 
— au de jucat un important rol 
constructiv în zona sudică a

& *

Pnom Penh, situate la 17 și, 
respectiv, 27 kilometri la sud de 
acest oraș.

Demisia ambasadorului 
american Gerard Smith

• Ambasadorul Gerard Smith, 
a demisionat din postul său de 
director al Agenției Americane 
pentru Dezarmare și Controlul 
Armamentelor, precum și din 
funcția de șef al delegației 
S.U.A. la convorbirile sovieto-a- 
mericane asupra limitării cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). 
Informația a fost confirmată de 
purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe.

Gerard Smith a condus dele
gația americană la convorbirile 
S.A.L.T. de la Helsinki și Vie- 
na, precum și în noua rundă de 
negocieri de la Geneva (în pe
rioada 21 noiembrie — 21 de
cembrie 1972).

continentului asiatic, precum și 
în viața internațională în ge
neral.

în același sens s-a pronunțat 
și ministrul 
minorităților 
Raja Tridiv 
rație făcută 
litatea Lahore. El a relevat că 
„pakistanul dorește să trăiască 
in bună vecinătate cu India, 
fiecare stat respectînd suvera
nitatea . celuilalt. Spiritul acor
dului de la 
relații dintre 
bunătățite și 
rat ministrul

pentru problemele 
și turismului.

Roy, într-o decla- 
ziariștilor în loca-

Simla și bunele 
vecini pot fi îm- 

întărite“, a decla- 
pakistanez.

j ® In cadrul manifestă
rilor prilejuite de aniversa
rea Republicii și de apro
piata vizită în Pakistan a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, la Universitatea 
din Islamabad a fost des
chisă expoziția de fotogra
fii „Imagini din România“. 

Prorectorul 
d-na dr. 
mulțumit 
oferit studenților și 
lui didactic de a face 
noștință prin intermediul 
imaginii fotografice, cu rea
lizări ale poporului nostru 
în anii republicii, cu 
luetele sveite ale unor 
biective economice și 
ficii social-culturaie, 
frumusețea peisajului 
mânesc.

După ce a mulțumit 
tru cuvintele de apreciere 
rostite la adresa țării și po
porului nostru, ambasado
rul României in Pakistan, 
Mihai Magheru, a înfăți
șat pe scurt, drumul străbă
tut de țara noastră în cei 

| 25 de ani de republică.

universității,
K. F. Yusuf, a 
pentru prilejul 

corpu- 
cu-

si- 
o- 

edi- 
cu 

ro-

pen«

Criza guvernamentală
Qj.

din Olanda

• După cum informează agen
ția TASS, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat o 
hotărîre cu privire la 
la răspundere penală 
deturnarea avioanelor, 
măsurii, menționează 
este sporirea securității zboru
rilor, apărarea vieții și sănătății 
pasagerilor și echipajelor.

tragerea 
pentru 
Scopul 

agenția.

Marinus Ruppert, desemnat la 4 decembrie de regina Juliana 
a Olandei cu o misiune de informare pe lingă principalele par
tide politice în vederea alcătuirii noului cabinet, a avut 
miercuri consultări cu președinții a cinci fracțiuni parlamen
tare, reprezentînd partidele membre ale 
tale demisionate.

Ruppert își continuă consul
tările. cu liderii partidelor res
pective — popular catolic, anti
revoluționar, liberal, creștin-is- 
toric și democrat-socialist-,,70“. 
Cu acest prilej, cei cinci lideri 
vor încerca să definească „în 
mod clar poziția partidelor lor 
privind eventuala reconstituire 
a vechii coaliții guvernamenta
le“.

coaliției guvernamen-

Potrivit 
PRESSE, 
din Haga

agenției 
în cercurile 
se exprimă scepticis

mul asupra șanselor 
colaborării între partidele 
chii coaliții, avîndu-se în 
dere reticențele manifestate de 
Partidul popular catolic în le
gătură cu programul de luptă 
împotriva inflației și șomajului, 
preconizat, de liberali și demo- 
crați-socialiști.

FRANCE 
politice

reluării 
ve- 
ve-

„TERRORISM ACT“ ÎN ACȚIUNE
O comisie a Asociației 

Internaționale a juriștilor, 
care s-a ocupat de cer
cetarea represiunilor din 
Republica Sud-Africano a 
publicat la Paris un me
morandum in care se a- 
rată că in temnițele sud- 
africane se află actual
mente cel puțin 12 000 de 
deținuți politici, pârtici- 
panți la mișcarea contra 
apartheidului. Documen
tul citează aproape 200 
de cazuri de deținuți care 
au încetat din viață la 
închisoare în urma tortu
rilor (și această cutremu
rătoare statistică se refe
ră doar la patru districte : 
Calvinia, Port Nolloth, 
Kimberle și Bloenfontain). 
Nu ne vom opri asupra 
gamei torturilor pe care 
documentul amintit le 
descrie în amănunțime și 
care rivalizează, cert, cu 
grozăviile inchiziției (be- 

. neficiind, in plus, de cele 
mai moderne instrumente

de schingiuire precum 
șocul electric). Ceea ce 
merită relevat (tragică re
levație) este faptul că din 
cele aproape 200 de ca
zuri, mai mult 
sferturi au fost 
fără nici un fel 
care judiciară, 
schingiuiți pînă 
nare in timpul așa numi
tei „rețineri preventive de 
180 de zile".

lată, așadar, încă o da
tă, dezvăluite dimensiuni
le dramei declanșate de 

, așa numitul
Act“ („legea ...... ..
lui"), care dă mină liberă 
poliției sud-africane să 
mențină în arest „persoa
ne suspecte" chiar dacă 
organele judecătorești nu 
emit nici un fel de ordin 
de arestare și chiar dacă 
aceste organe dispun eli
berarea celor deținuți. 
„Terrorism Act“, in ac
țiune de aproape un de
ceniu, dă, in practică, po-

18; 20,30); Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30). Miorița (orele 10;-12,30; 15; 
17.30; 20).

JOE HILL:: rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30),
Gala filmului din R. P. Cuba „ZI- , 
LELE APEI“ (ora 20).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13.30: 10; 18,30; 20,45).

FILIERA :■ rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
1'5'45; 18,15: 20,45), Melodia (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30).

URSUL YOGI ; rulează Ia Doi
na (orele 9,30: 11,30; 13.45; 16).’

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Doina (orele 18: 20,15).

CHILE ’71 : rulează la Timour! 
Noi (ora 20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,30 — 
18.30 în continuare).

BARIERA : rulează la 
(orele 15,45; 18: 20,15).
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20.45).

MAREA EVADARE: rulează la

Bucegi
Volga 
18,30:

•j

de trei 
deținuți 

de impli- 
oameni 

la asasi-

,,Terrorism 
terorismu-

liției regimului rasist de 
la Pretoria posibilitatea 
de o sfida orice instanță 
judiciară, 
a se răfui 
de limite 
activi ai 
„Terrorism 
tr-un memoriu 
primului ministru 
patru profesori ai facul
tății de drept din Univer
sitatea Witwatersrand - 
Johannesburg - dinami
tează și face incredibil o- 
rice edificiu juridic in Re
publica Sud-Africană. 
Fiecare polițist are mai 
mare autoritate decit cel 
mai eminent magistrat. 
Justiția noastră este cas
trată ".

Vocea 
sonalități 
sunat în 
i-a fost adresat vehemen
tul protest, actualul prim 
ministru, este una și a- 
ceeași persoană cu fostul 
ministru de justiție Bal-

posibilitatea de 
fără nici un fel 
cu adversarii 

apartheidului. 
Act - scriu în- 

adresat 
Vorster

celor patru per- 
universitare a 

gol. Cel căruia

Excelsior. (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18,15; 20.30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Aurora (orele 9; 11.30; 15.30; 18;
20.30) .

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30; 18; 
20.15).

CAZUL MATTEI : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18: 20,15).

1MBLINZIREA FOCULUI :
lează la Ferentari (orele 15.30: 19).

BULEVARDUL ROMULUI: rulea
ză la Bu2ești (orele 15.30; 18; 20.30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Cotrocertl (orele 15,30: 
18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.30) .

ru-

Vorster 
„castrat" 
pus ba- 
ultra-re-

thazar Johannes 
care, in 1963 a 
justiția R.S.A., a 
zeie legislației 
presive prin așa numita
„lege a celor 90 de zile“ 
(lege care dădea posibi
litatea organelor poliție
nești să țină în închisoa
re timp de 90 de zile o- 
rice persoană fără a fi 
deferită justiției și fără a 
trebui să ofere vreo probă 
sau vreun indiciu de vi
novăție a celui deținut), 
în ianuarie 1965 „legea 
celor 90 de zile" și-a 
pierdut valabilitatea. Dar 
numai pentru a fi înlo
cuită cu o legislație și 
mai draconică. In martie 
1965, parlamentul sud-a- 
frican adopta „legea ce
lor 180 de zile". De a- 
tunci „suspecții“ (adică 
toți adversarii redutabili 
ai apartheidului) pot fi 
ținuți in temniță, fără nici 
o justificare pînă la șase 
luni.

Urmarea unei aseme
nea legislații ? închisorile 
sint pline. De altfel, con
struirea de penitenciare 
și închisori ocupă un loc 
foarte important in 
strucțiile din R.S.A. 
mai pe parcursul

con- 
Nu- 
unui 

singur decsniu s-au con
struit 30 de noi închisori. 
In completarea acestei si
nistre statistici ar mai pu
tea fi menționat faptul că 
circa jumătate din popu
lația africană a R.S.A. a 
făcut Un „stagiu" de cel 
puțin zece zile in deten
țiune.

Dincolo de aspectele ei 
tragice, teroarea poliție
nească în stil mare exer
citată de autoritățile sud
africane reflectă, evident, 
precaritatea unui regim 
ultrarasist care încearcă 
să mențină rinduieli neo
colonialiste, anacronice, 
sortite prăbușirii.

E. R.

fțWSWX

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Cringași (orele 15,30; 13: 20.15), 
Munca (orele 15.30; 18; 20,15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

FRUMOS, ONEST. EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Tomis 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15: 
20.30).

SFÎRȘITUL
rulează la Flacăra (orele 15,30;
20.15) .

NĂSCUT LIBER : rulează 
Unirea (orele 15,30: 18: 20.15).

GOYA : rulează la 
rele 15.30: 19).

A FOST O DATA 
TIST : rulează la Lira 
18: 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18; 
20.15).

L1UBA VINILOR :
18:

Rahova
la

(o-
UN POLI- 
(orele 15,30:

într-un mesaj adresat po
poarelor Africii cu prilejul A- 
nului Nou, Mohammed Sahnoun, 
secretarul general interimar al 
Organizației Unității Africane, a 
definit anul 1972 drept „o peri
oadă a intensificării luptei în 
teritoriile africane aflate încă 
sub dominație colonială“. El a 
spus că promotorii imperialis
mului și neocolonialismului au 
căutat să impună Africii inde
pendente o soluție de forță în 
problema decolonizării, soluție 
respinsă însă 

' tului. Astfel,
Mogadiscio a 
ne, ale cărei 
firmate cu prilejul reuniunii la 
nivel înalt a O.U.A. de la Ra
bat, se insistă asupra «admisi
bilității prezenței unor ocupanți 
străini pe continent. Sahnoun a 
ținut să releve, totodată, creș
terea sprijinului internațional 
față de lupta dusă de popoarele 
africane pentru cucerirea inde
pendenței.

Referindu-se 
africane, el a 
că 1972 a fost 
cilierii“, fiind 
men tarea pașnică a litigiilor din
tre diferite state africane. Gra
ție eforturilor depuse de Orga
nizația Unității Africane, în anul 
care a trecut, au fost puse ba
zele unității sindicale pe conti
nent, astfel că, în 1973, Africa va

de țările continen- 
în declarația de la 
popoarelor africa- 
teze au fost con-

la relațiile inter- 
subliniat faptul 
„un an al recon- 
marcat de regle-

sindicală 
africani,

beneficia de o centrală 
a tuturor muncitorilor 
a adăugat Sahnoun.

★

într-o telegramă adresată lui 
Kurt Waldheim, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Otto Kersten, secretarul 
general al Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Libere 
(C.I.Ș.L.), a calificat legislația 
portugheză privind autonomia 
regională a coloniilor sale drept 
contrară rezoluțiilor O.N.U. Ker
sten a subliniat că intenția au
torităților portugheze de a acor
da teritoriilor de peste mări o 
așa-zisă „autonomie regională“ 
reprezintă o flagrantă desconsi
derare a rezoluțiilor O.N.U. pri
vind dreptul popoarelor Ia au
todeterminare și independență.

Secretarul general ăl C.I.S.L. 
și-a exprimat speranța că O.N.U. 
va iniția acțiuni mai ferme pen
tru a determina Portugalia să 
renunțe la politica sa colonialis
tă și a dat asigurări că organi
zația pe care o reprezintă 
sprijini aceste eforturi.

va

Conferința internațională de 
sprijinire a victimelor colonialis
mului și apartheidului din su
dul Africii, inițiată de Organiza
ția Unității Africane, va avea 
loc la Oslo între 9 și 14 aprilie 
— s-a anunțat la Națiunile Uni
te, Organizarea reuniunii, care 
se va desfășura la nivelul exper
ților, a fost aprobată într-una 
din rezoluțiile privind colonialis
mul adoptate la recenta sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

La 23. ianuarie urmează 
aibă loc la Tokio cea de-a 14-a 
sesiune a Comitetului comun 
Japonia-S.U.A. cu privire Ia 
tratatul de securitate dintre cele 
două țări. Vor participa din 
partea japoneză, Masayoshi O- 
hira, ministrul afacerilor exter
ne, și Keikichi Mașuhara, direc
torul general al Agenției pentru 
auto-apărare, iar din partea a- 
mericană Robert Ingersoll, am
basadorul S.U.A. în Japonia, și 
amiralul Noel Gayler, coman
dantul șef al forțelor S.U.A. din 
Pacific.'

Un punct important pe ordi
nea de zi îl constituie „sistemul 
consultărilor prealabile“ — pre
vedere a tratatului menită să 
asigure un, control asupra schim
bărilor majore survenite în e- 
fectivul și tehnica de luptă a- 
mericană de la bazele din Japo
nia, în participarea trupelor '.
S.U.A. la operațiuni de luptă .
pornind direct din Jaoonia și în 
consolidarea bazelor 
din această țară. După 
știe, partea niponă a 
în mai multe rînduri 
nerespectarea de către 
Unite, în unele cazuri, 
obligații decurgînd din textul 
tratatului.

americane 
cum se 
protestat 
față de 

Statele 
a aceȘtei

s> La Delhi s-a anunțat, din 
surse oficiale, că secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Wald
heim, urmează să facă o vizită 
în India, in prima săptămină a 
lunii februarie a anului curent.

»

1

Sfîrșitul „misterului Bormann“ ?
Asistăm la sfîrșitul „misterului Bormann" ? 
Timp de 27 de ani, organe judiciare și 

vînători de senzații au căutat în toată lumea 
urmele fostului locțiitor al lui Hitler. Ac fost 
acreditate pînă acum 60 de versiuni despre 
locul unde s-ar găsi și identitatea sub care 
s-ar ascunde Martin Bormann. Ultima ase
menea variantă lansată de cotidianul new- 
yorkez de mare tiraj DAILY NEWS (după care 
fostul mare demnitar nazist ar trăi in Argen
tina sub identitatea falsă a unui oarecare 
profesor Rodolfo Nicolas Siri) a fost 
de autoritățile judiciare argentiniene, 
făcut cercetările de rigoare, drept 
zistă".

Revista vest-germană DER STERN 
in cel mai recent număr al său că s-au gă
sit „probe decisive și complete" care atestă 
că Bormann nu mai este in viață. încă din 
septembrie 1965, amintita publicație releva, 
pe baza unei minuțioase anchete, că a reușit 
să identifice împrejurările morții lui Bormann 
și locul unde acesta a fost înhumat. DER 
STERN arăta atunci că fosta căpetenie na
zistă îsi pusese capăt zilelor, împreună cu 
unul din medicii personali ai lui Hitler, pe 
cind încerca, fără succes, să fugă din Ber
lin, la 2 mai 1945. Locul indicat al înhumării 
celor două cadavre se află in apropierea u- 
nei gări situate in Berlinul occidental. Săpă-

definită 
care au 
„fante-

LASERUL Șl
După inventarea sa în I960 

puternicul laser a fost per
fecționat de oamenii de ști
ință pentru o serie întreagă 
de utilizări spațiale incepind 
cu instrumentele de lucru și 
mergînd pînă la instalațiile 
de dirijare. Astăzi, medicii 
adaptează exactitatea și ca
pacitatea incredibilă a lase
rului pentru niște operații de 
mare finețe și precizie în do
meniul medicinei.

Una dintre utilizările me
dicale ale laserului, devenite 
astăzi banale constă în „su
darea“ retinei dezlipite la 
om. Pentru această operație 
(vedeți un aspect in fotogra
fia noastră) chirurgul con
centrează energia imensă a 
laserului într-un punct mi
nuscul, dacă e nevoie nu mai 
mare decit o singură celulă 
a corpului. Fasciculul de raze 
trece fără nici un efect dău-

BARBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Vi
tati (orele 15,30; 18; 20,15).

VACANTA LA ROMA : ruleaz.ă 
la Arta (orele 15.30; 13: 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20.15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
'Laronpet (orele 15.30- 17.30; 19.30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
(orele 10; 12; 14). ANNA KARENI
NA (orele 16,30: 20.45); TARAS 
SEVCENKO (ora 18.45). rulează la 
Cinemateca „Union".

Opera Română : PRIMĂVARA 
— ora 18,30: Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURÎSULUI — ora 19,30;

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
I.UI RAMEAU — ora 20; (Sala 
studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA (cedat) — ora 10; IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : O LUNĂ LA ȚARA
— ora 20; Teatrul de Comedie ' 
NICNIC — ora 10.30 (spectacol 
pentru școli) ; FATA MORGANA
— ora 20; Teatrul Mie : TESTA
MENTUL ClINELUI — ora 19,30;
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVtN- 
TUL — ora 19.30: (Sala Victoria) : 
TRĂSNITUL MEU DRAG — ora 
19.30: Teatrul „ton Vasilescu" :
FII CUMINTE CRISTOFOR — ora

turile făcute în acel perimetru n-au dus, însă, 
la nici un rezultat. La începutul lui decem
brie 1972, in timpul unor săpături pe un șan
tier de construcții (la o mică distanță de locul 
indicat de DER STERN în 1965) s-au găsit 
osemintele a doi bărbați. Pe maxilarele cra- 
niilor celor două schelete s-au găsit urme de 
sticlă sfărîmată, ceea ce ar corespunde cu 
versiunea inițială a publicației vest-germane, 
după care cei doi protagoniști ai încercării 
de fugă, au folosit fiolele cu cianură de po
tasiu pe care le aveau asupra lor. DER 
STERN afirmă acum că cercetările medico
legale au stabilit că unu! din schelete este 
acel al lui Bormann. Se afirmă că în mina 
experților judiciari se află o probă decisivă : 
declarația tehnicianului dentar Fritz Echtmann 
care a recunoscut, cercetind structura denta
ră a maxilarului superior al unuia din cra
niile descoperite, o lucrare pe care el o exe
cutase pentru Bormann în 1942.

Este oare, această versiune, a 61-a, mai 
exactă decit cele 60 precedente ? Ramine de 
văzut. Oricum, pină acum nu a fost dată 
publicității nici o comunicare oficială a or
ganelor care au făcut cercetări în legătură 
cu cele două schelete descoperite din în- 
tîmplare de muncitorii constructori din 
linul Occidental.

Ber-

MEDICINA
nător prin cristalinul ochiu
lui și apoi își eliberează sub 
forma căldurii puterea con
centrată, în zona precisă do
rită de medic. Această opera
ție nu necesită nici măcar 
anestezie locală, deoarece 
chirurgia bazată pe laser nu 
produce dureri. Este, practic 
vorbind, o operație fără văr
sare de singe, deoarece căl
dura închide imediat vasele 
sanguine rupte.

Domeniile medicinei în ca
re se experimentează utiliza
rea laserului sînt dintre cele 
mai variate. Astfel, dentiștii 
iau 
tea 
cui 
fac,
privind eficacitatea laserului 
cu bioxid de carbon în chi
rurgia cancerului. S-a con
statat că laserul este superior 
atit bisturiului cit și cuțitu-

lui electro-chirurgical 
înaltă frecvență pentru 
zecția tumorilor și pentru 
tratamentul cancerului pielii.

de
re-

în considerare posibilita- 
folosirii laserului în lo- 
frezelor pentru carii. Se 

de asemenea, cercetări

Rubrică realizată 
de EM. RUCÄR

19,30; Circul București : MOȘ GE- 
RILĂ — ora 10 ; APRINDE JI 
STELELE — ora 19.30.

PROGRAMUL I
9,00 Telex. 9,05 Satul contempo

ran. 9.25 Muzică populară. 10,00 Curs 
de limba germană — lecția a 35-a.
10.30 Cronica literară. 10.40 Muzică 
de pretutindeni. 11,20 Publicitate.
11.30 Pagini de umor : Aventuri,in 
epoca de piatră. : 11,55 Teleglob. 
12,10 Cărți și idei : Sociologie și 
știința conducerii 12,45 Refrene 
fără vîrstă. 13.00 Telejurnal. 13,15 
Matineu de vacanță : „Poznașii din 
Baremburg". 16,00—17,00 Teleșcoală: 
Oscilații și unde în sistemele vii. 
Documente nescrise. Conicele. Gîn-

direa matematică românească. 17,30 
Curs de limba engleză. Lecția a 
34-a. 18,00 Cunoașteți legile ? 18.15
Tragerea Loto 18,25 Școala campio
nilor. Emisiune sportivă pentru co
pii. „Balonul oval“ — competiție de 
mini-rugbi. Etapa a Vl-a — Clubul 
.sportiv școlar — Rapid. 18,50 Tele- 
conferința de presă. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oameni 
și fapte. 20,10 Film artistic : „Prie
tenele“. 21,40 Universitatea TV. 
22,20 Gala maeștrilor : Lucia Sță- 
nescu. 22,45 .,24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
Delfinul Flipper, 20.30 Recital de 
balet : Cristina Hamei. 20,55 Pro
gram de circ. 21,15 Revista econo
mică TV. 21,30 Capodopere ale mu
zicii universale. Simfonia I in do 
minor de Johannes Brahms. 22,15 
Stadion.
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