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între 20 ianuarie-25 februarie—un eveniment
de seamă în viata colectivelor de muncă)

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII

In perspectiva acestui eveniment

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Maitripala Senanayake, 

membru al Consiliului Național al Partidului Libertății din Republica Sri Lanka
Luni, 15 ianuarie 1973, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Maitripala 
Senanayake, membru al Consi
liului Național al Partidului Li
bertății, ministrul energiei elec
trice și irigațiilor, președinte al 
majorității parlamentare din 
Republica Sri Lanka. Oaspetele 
a fost însoțit de Myrtle M. 
Senanayake, vicepreședintă a 
Asociației de prietenie România 
— Sri Lanka, soția sa.

La primire au participat to
varășii Constantin Băbălău, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul energiei electrice, și 
Ghizela Vass, șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, Maitripala 
Senanayake a transmis un salut 
de prietenie din partea d-nei 
Sirimavo Bandaranaike, prim- 
niinistru al Republicii Sri 
Lanka.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis calde sa
lutări d-nei S. Bandaranaike și

urări de prosperitate, fericire si 
pace poporului difi Sri Lanka. 

în cadrul convorbirii care a 
avut loc a fost exprimată do
rința de a se acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor bune, de prietenie și 
colaborare, existente între Re
publica Socialistă România și 
Republica Sri Lanka, în inte
resul celor două popoare, al 
cauzei păcii, securității și co
laborării internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Pentru continua înflorire 
a patriei socialiste 

Telegramă adresată de participanții la sesiunea
Consiliului Popular al județului Maramureș,

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Este perioada pregătirii adunărilor genera
le ale oamenilor muncii. Formă superioară a 
conducerii colective in unitățile economice, 
adunările generale ale salariaților, prilejuiesc 
și în acest an participarea organizată, activă și 
responsabilă, în spiritul democratismului nos
tru economic, a maselor de oameni ai muncii 
la conducerea activității economico-sociale, Ia 
dezbaterea și soluționarea problemelor lega
te de îndeplinirea exemplară a programelor 
de producție.

Desfășurarea adunărilor salariaților va mar
ca un eveniment de seamă în viața și activi
tatea colectivelor de muncă. Acum se face, 
cu toți salariații. bilanțul activității unui asi 
de muncă, un an rodnic — anul 1972 — care 
în perspectiva actualului cincinal se înscrie 
ca o etapă de importanță deosebită. Pentru 
că 1972 este anul Conferinței Naționale a 
partidului ale cărei lucrări au lăsat o puter
nică amprentă în toate domeniile vieții noas
tre sociale, economice și politice. 1972 este 
anul în care au fost declanșate în toate colec
tivele de muncă nebănuite energii, marcînd 
începutul acelei extraordinare mișcări de ma
să care a pus bazele accelerării dezvoltării 
noastre economice pe direcțiile stabilite de 
partid și însușite ca pe propriul său program 
de întregul nostru popor. Este, anul în^ care 
s-a formulat angajamentul patriotic al între
gii națiuni de a realiza cincinalul înainte de 
termen și care a marcat primele rezultate în 
transpunerea în viață a acestui obiectiv fun
damental.

Va fi un bilanț rodnic, prin urmare.
Dar însemnătatea acestui eveniment nu se 

rezumă doar la atît. Dincolo de consemnarea 
succeselor, impresionante fără îndoiala, colec
tivele de oameni ai muncii vpr face o amă
nunțită și exigentă analiză a activității des
fășurate, urmărind modul în care au fost în
făptuite măsurile stabilite în ultimele a do
nări generale, măsura în care organele de 
conducere și-au însusit și au acționat pentru 
transpunerea în viată a propunerilor de îm
bunătățire a activității în toate compartimen
tele. a nenumăratelor și valoroaselor iniția
tive îzvorîte din rândul oamenilor muncii. 
Accentul principal va fi pus pe găsirea so
luțiilor în vederea eliminării neajunsurilor, a 
deficiențelor care mai persistă într-nn dome
niu sau altul, si mai ales pe stabilirea pro
gramului de măsuri capabil să asigure înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan stabi
lite pentru acest an. Căci am intrat în anul 
hotărâtor al cincinalului ale cărui rezultate 
vor avea o mare înrâurire asupra nivelului 
realizărilor cu care vom încheia perioada 
1971—1975. în înfăptuirea angaiamentului de 
a îndeplini planul cincinal înainte de ter
men. Coordonatele activității economice pen
tru 1979 an fost magistral definite de către 
tovarășul N'colae Ceaușescu în Cuvîntarea 
rostită Io Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie lq72 ; un puternic avînt în industrie și 
agricultură, ridicarea calității și eficienței în
tregii activități economice, cu obiectiv final 
sporirea avuției naționale, creșterea bunăstă
rii întregului popor.

VASILE BARAC

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Dumneavoastră 
cum acționați?

(LA ANCHETA NOASTRĂ RĂSPUND AZI TREI SECRETARI 
U.T.C. DIN TREI CUNOSCUTE UNITĂȚI ECONOMICE)

ÎNTREAGA MUNCĂ POLITICĂ ÎNDREPTATĂ 
SPRE ACTIVIZAREA GÎNDIRII TINERILOR

I • Ne-am propus, ca în acest an, o zi la două luni, combi
natul să funcționeze cu energia electrică și termică, gazul me
tan și apa, economisite de către noi pe parcursul acestui interval 
de timp.

MARIASIMION:

MATERIALIZĂM ÎN ANGAJAMENTE 
CONCRETE VIZIUNEA UTECIȘTILOR DESPRE 
ORGANIZAREA PRODUCȚIEI SI A MUNCII

I • Cîteva dintre acțiunile mai importante deja conturate : pre
luarea in păstrare socialistă de către tineri a utilajelor din sec
ția tricotat ; organizarea Olimpiadei tricotorilor, cu o fază prac
tică de trei luni ; o susținută propagandă pentru întrecerea ute- 
ciștilor

JON VÎLCEANU

ACȚIUNI PROPRII ÎN
FOLOSIRII EFICIENTE A

b. • In 1973 generalizăm inițiativele .. 
tegrală a fondului de timp", și „Rezultatele noastre — la nivelul

” performanțelor chimiei mondiale".

SPRIJINUL 
RESURSELOR

„Totul pentru folosirea in-

Noi orașe distinse in 
întrecerea patriotică

Luni, a avut loc la Ur- 
ziceni festivitatea decernării 
diplomei și premiul I pe țară 
acordate acestui oraș, fruntaș 
în întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gospo
dărire a localităților cu peste 
10 000 de locuitori.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Haralambie Dobre, pri
marul orașului, a arătat că va
loarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică, de cetățenii 
orașului în cursul anului 1972, 
se ridică la peste 13 455 000 lei, 
valoare de două ori mai mare 
decît cea prevăzută în angaja
mentul luat.

Odată cu înmînarea diplomei 
de oraș distins cu premiul I în 
întrecerea patriotică, unui nu
măr de 60 de cetățeni le-au 
fost înmînate insigne de frun
tași în acțiunile gospodărești.

O festivitate similară a avut 
loc și la Nucet, județul Bi
hor, oraș, fruntaș în în
trecerea patriotică pentru în
frumusețarea și buna gospo
dărire a localităților cu o popu
lație sub 10 000 locuitori. în 
anul care a trecut, locuitorii 
orașului Nucet au realizat, prin 
muncă patriotică, 60 de obiec
tive edilitar-gospodărești, a că
ror valoare totală însumează 
peste 3.8 milioane' lei. Printre 
iucrările mai importante efec
tuate de locuitorii Nucetului se 
numără amenajarea unui ate- 
lier-școală destinat pregătirii 
practice a elevilor din localita
te, canalizarea „Văii Băiței“ pe 
o lungime de 3 km, construirea 
de străzi și trotuare în lungime 
de 2,5 km etc.

Combinatul petrochimic de la Brazi.
Foto; EM. TĂNJALĂ

Cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Șimian și 
Vînători, județul Mehedinți, au 
hotărît. să-și construiască niște 
sere. Și, pentru că, zic ele, nu 
puteau să și le construiască cu 
propriile forțe, așa cum proce
dează alte cooperative din țară, 
au apelat la o întreprindere 
specializată, din Timișoara i 
U.F.R.M.A. Zis și făcut. După 
semnarea și parafarea contrac
telor, U.F.R.M.A. deschide Ia 
Vînători un șantier, iar șefului 
de lot Gheorghe Dimitrie Cons
tantin zis în particular șl 
„Puiu“, i se dau pe mînă nici 
mai mult, nici mai puțin decît 
22 milioane cte lei. Pînă aici, 
nimic anormal. Cîți oameni din 
țara asta nu au gestiuni și mai 
mari, umblînd cu sume întreite, 
împătrite și achitindu-se de 
datorii cu cinste și prompti
tudine ? în cazul ..Puiu“, cum 
avea să fie numită mai tîrziu 
o acțiune de delapidare „en 
gros“, este însă vorba de cu 
totul altceva.

PUIU ET COMPANIE 
ȘI O ÎNTREBARE 

PRINTRE ZĂBRELE m
Gheorghe Dimitrie Constan

tin (Puiu), absolvent al liceului 
industrial, încadrat ca tehnician 
constructor la întreprinderea 
susamintită din Timișoara, ieși
se în evidență de multă vreme 
prin aviditatea de bani, prin 
traiul pe picior mare, prin lu
xul vestimentar cu totul exage

rat, prin cosmopolitismul său 
care nu o dată a bătut la ochi 
colegilor și foștilor lui șefi. 
Salariul și-l dubla și tripla prin 
diverse găinării, prin cumpărări 
și vînzări de mărunțișuri obți
nute de la străini, prin hocus- 
pocusuri mai mult sau mai pu
țin pasibile de pedeapsa legii.

La Timișoara i-a mers. Unul a 
închis un ochi, altul încă unul 
și azi așa, miine așa, iată că 
„băiatul ’ capabil" prinde curaj, 
■iar cînd se vede Învestit cu 
toată încrederea (nejustificată) 
a conducerii întreprinderii, tre
ce la o acțiune aproape incre
dibilă pentru cei care i-au sem

nat numirea ca șef de lot cons
trucții și montaje de sere-so- 
larii.

Totul a fost premeditat în 
Vînători, „Puiu" sosește cu oa
meni de încredere de prin păr
țile Banatului i Adam Andreu- 
că Cornel, „specialist" în pro
bleme de cadre și contabilitate; 
Virgilius Flavian Petijan, „spe
cialist" în normare ; Ana Popi, 
pe post de amantă ; alți cîțiva 
indivizi care ba vin, ba se duc, 
într-un fel de carusel avînd 
drept combustibil zeci și zeci 
de mii de lei nemunciți.

Ea Vînători, prima grijă a 
șefului de lot nu este nicidecum 
organizarea șantierului, ci găsi
rea de urgență a unor com
plici dintre localnici. Printre 
cei dintîi acceptă propunerea 
inginerul agronom Constantin 
Taraleșca, delegat din partea 
C.A.P.-uIu1 pentru a suprave-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a V-a)

La Baia Mare a avut loc sesiunea Consiliu
lui Popular al județului Maramureș. Partici
panții la sesiune au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, 
o telegramă în care se spune :

Făcînd bilanțul activității desfășurate de 
muncitorii, țăranii și intelectualii din Mara
mureș, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, sesiunea a constatat cu satis
facție că, la fel ca în întreaga țară, anul 1972 
s-a încheiat și în județul nostru cu rezultate 
importante în toate domeniile vieții economice 
și social-culturale. In ampla mișcare patrioti
că pentru obținerea unor rezultate economice 
superioare au căpătat viață toate obiectivele 
cuprinse în angajamentul pe care l-am asumat 
la începutul anului trecut ca răspuns la che
marea adresată de Consiliul popular al jude
țului Hunedoara.

Succesele obținute in anul care a trecut — 
se spune în continuare în telegramă — consti
tuie o premisă trainică pentru creșterea in 
continuare a eficienței activității noastre eco
nomice, prin utilizarea rațională a resurselor 
materiale și de muncă, a capacităților și spa
țiilor de producție, prin reducerea consumului 
de materii prime si materiale, de energie elec
trică și combustibil, prin folosirea judicioasă a

fondurilor și eliminarea risipei sub orice for
mă s-ar manifesta.

Angajați plenar în activitatea pentru realiza
rea planului cincinal în patru ani și jumătate, 
vom acționa cu fermitate pentru înfăptuirea 
hotărârilor Conferinței Naționale a partidului, 
ale plenarei Comitetului Central din noiembrie 
1972, a indicațiilor și recomandărilor de mare 
preț pe care ni le-ați dat, mult stimate tova
rășe secretar general, cu prilejul recentei vi
zite de lucru efectuate în județul nostru, fiind 
hotărîți să nu precupețim nici un efort pen
tru realizarea planului pe 1973 la nivelul pre
vederilor sale maximale, a tuturor sarcinilor 
care ne revin din documentele partidului și le
gile statului nostru. înfăptuind neabătut indi
cațiile pe care le-ați trasat tuturor organelor 
de partid și de stat, vom asigura consultarea 
și participarea largă și permanentă a maselor 
la conducerea treburilor obștești, la realizarea 
obiectivelor dezvoltării economice și social
culturale a localităților județului.

în încheierea telegramei, referindu-se Ia 
chemarea adoptată de sesiune și adresată tu
turor, județelor se spune : Vă asigurăm solemn, 
mult stimale tovarășe secretar general, 
că ne vom consacra întreaga pricepere și ener
gie pentru ca obiectivele acestei chemări să fie 
exemplar traduse în viață, aducindu-ne în acest 
fel contribuția la dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

Cititi în pagina a lll-a
CHEMAREA CĂTRE TOATE CONSILIILE POPULARE 
JUDEȚENE DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Un tovarăș, un prieten

SECRETARUL U.T.C

(icncros șl 
convingător
Cu Niculina Ganea, 

secretara organizației 
U.T.C. nr, 2 de la Fa
brica de confecții din 
Birlad, am făcut cu
noștință Intr-una din

pauzele lucrărilor con
ferinței municipale 
U.T.C.

(Continuare în 
pag. a N-a)

ÎN VĂTĂMÎNTUL POLITIC U.T.C. 
ÎNTRE CONCRET SI FORMAL

Printre activitățile organizației 
U.T.C., învățămîntul politic este 
forma care răspunde cel mai di
rect scopului și rolului organi
zației : educarea tinerilor în spi
ritul politicii științifice marxist- 
leniniste a partidului nostru, for
marea lor ca militanți activi pen
tru transpunerea în practică a 
acestei politici. Organizarea în- 
vățămîntului pe cicluri de dez
bateri are în vedere tocmai di
versificarea tematică, aptă a răs
punde celor mai diferite sfere de 
interes ale uteciștilor, cit și ne
cesității apropierii acestora de 
problematica muncii, a vieții și 
preocupărilor colectivelor în care 
trăiesc.

Am făcut, de curind, o vizită 
la Fabrica de lînă „Integrata“ 
din Constanța, încercind să aflu 
modul în care sînt cuprinși la 
această activitate cei 1200 de

uteciști ai organizației, eficiența 
formelor folosite de propagan
diști, concepția privind transpu
nerea în practică a indicațiilor Bi
roului C.C. al U.T.C. referitoare 
la organizarea și desfășurarea

activității politico-ideologice. Ca 
o primă constatare se impune 
faptul că, în cele 18 cercuri de

MARIAN GRIGORE
(Continuare în pag. a Il-a)

MODELE
de CONSTANTIN STOICIU

• DUMNEAVOAS
TRĂ G î N D I T I, 
MUNCIȚI SI TRĂ- 
ITI CA UN TÎNĂR 
COMUNIST?
— O profesie în 
care nu trebuie sâ 
riști nimic.
— Sâ-ți înțelegi 
munca în raport 
cu mediul social.
— Să cauți me
reu un izvor.

• CRONICILE PLAS
TICĂ SI MUZICA
LĂ

Pagina a 4-a

Discuția - sau 
despre modelele 
pur și simplu asa• ■ . ' „ ' ~   ~ <11vji <= iiiiniu
ae tăcut decît să alegem perspectiva convenabilă unor ob
servații pătrunzătoare) să și le ia pentru a-și echilibra înain
tarea in virstă, revine la răstimpuri în actualitate cu aceeași 
lipsă a prejudecăților care, probabil, cîndva, a și declanșat-o. 
Astfel, nu m-am lămurit nici azi ce ascunsă minune s-a petre
cut cu zecile, cu sutele, cu miile de adolescenți și de tineri 
care au ajuns mai devreme sau mai tîrziu să-l adore pe te- 
nismenul Ion Tiriac si să modifice imaginea acestui mare 
sportiv si interesant om pînă la dimensiunile unui model fas
cinant de existență. Fără îndoială, au cântat la asta calitățile 
evidente și dovedite de soortiv și de om, celebritatea, un 
anumit spectaculos al viețiî sale^ nu în cele din urmă și 
presiunea mijloacelor de comunicare în masă, poate că înainte 
de toate televiziunea, dar mi se pare totuși prea puțin pentru 
înțelegerea exactă a situației de ieri-alaltăieri cind, după cum 
se cunoaște, pentru o simplă rachetă cu care Ion Țiriac și-a 
învins un adversar cam nesuferit s-au găsit o mulțime de ti
neri dispusi să-și bată capul cu multă patimă și entu
ziasm ca să nimerească ordinea unui clasament. Ca să nu 
mai amintesc despre preocupările vii pentru amenajarea te
renurilor de tenis si despre jocul de tenis. Nu cred că este 
prea ușor să fii și să rămîi model de viață, și bănuiesc că 
Ion Țiriac, dincolo de mulțumirea pe care o trăiește pe de
plin meritat, se întreabă și el cit își datorează sieși pentru a- 
ceastă pînă de curind neștiută victorie, și cit consensurilor care 
cad sub incidența mișcărilor psiho-sociale. Departe de mine 
gindu! de a minimaliza sau de a pune sub semnul întrebării, 
repet, meritele lui Ion Țiriac, pe care, fără să-mi fie model de

prilejul de a discuta cu gravitatea cuvenită 
pe care tinerii trebuie (sau este bine, sau 
se petrec lucrurile în viață și nu mai e nimic

(Continuare în pag. a 11-a)
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A —
centru universitar

Un scurt popas la Institutul 
de subingineri din Reșița, insti
tut subordonat Institutului Poli
tehnic din Timișoara, ne-a dat 
prilejul să luăm contact cu di
versitatea problemelor și preo
cupărilor de aici.

Prezentarea institutului ne-a 
fost făcută de către tovarășul 
prof. dr. inginer Nicolae Bogoe- 
vici, prorector.

— Institutul de subingineri din 
Reșița a luat ființă în anul 1971, 
actualmente aflîndu-se în al doi
lea an de activitate. Peste 330 
studenți se pregătesc, aici, să 
devină subingineri în trei sec
toare de specializare, cursuri de 
Zi și serale :

• secția tehnologia construc
țiilor de mașini grele.;

e secția electrotehnică ;
• secția tehnologia sudurii.
Plasarea Institutului reșițean 

lîngă cele două platforme in
dustriale puternice, cu tradiție : 
U.C.M.R. (Uzina de construcții 
mașini — Reșița) și C.S.R. (Com
binatul Siderurgic — Reșița), se 
încadrează pe linia indicată de 
conducerea superioară de par
tid, permițînd integrarea învă- 
țămînt — cercetare — produc
ție.

în acest sens, concretizez cl- 
teva fapte ce ilustrează îmbi
narea între pregătirea teoreti
că din institut și pregătirea 
practică în uzină a studenților 
noștri.

Lucrările de laborator la u- 
nele discipline se execută direct 
în laboratoare și standurile uzi
nale, pe instalații reale, fabri
cate în producție, și activitatea 
practică de atelier se execută 
tot în uzină, studenții fiind în
cadrați în formații de lucru, sub 
conducerea unui instructor de 
practică, adueîndu-și contribuția 
la realizarea unor probleme de 
producție. Această o-ganizarc 
s-a reflectat ți în practica de 
vară efectuată de studenți în u- 
zină. Specialiștii din uzină — 
care formează o bună parte din 
colectivul didactic — aduc în 
institut ideile și preocupările 
preducției și le prezintă studen
ților, îmbbgătindu-le bagajele 
de cunoștințe teoretice și practi
ce. La întocmirea orarului am 
avut grijă să oferim studenți
lor timp necesar pentru depla
sarea la uzină. De regulă orele 
de laborator din uzină sînt pro
gramate separat de orele de 
curs.

în primul an de învățămînt 
n-am avut probleme în ceea ce 
privește cazarea și cantina. A- 
nul aceșta există unele proble
me care se rezolvă treotat. ; de 
pildă, s-a dat în folosință un 
nou cămin confortabil și mo
dern, construit cu sprijinul sub
stanțial a] U.C.M.R. și al stu
denților, prin munca patriotică 
efectuată. Cantina funcționează 
încă în cadrul Grupului școlar 
U.M.C.R., dar In atenția noas
tră stă și rezolvarea acestei pro

bleme — ca institutul să aibă o 
cantină proprie. în ceea ce pri
vește biblioteca, sala de lectu
ră,’ documentația tehnică — sîn- 
tem ajutați de biblioteca cen
trală a institutului. Cursurile 
tipărite în tipografia institutu
lui sînt aduse aici și pentru stu
denții noștri, iar cadrele didac
tice se străduiesc să-și scoată 
cursuri litografiate și să le mul
tiplice pe cele existente.

Laboratoarele institutului se 
dezvoltă în mare măsură prin 
autodotare. Subliniez aportul 
substanțial al studenților la n- 
menajarea laboratoarelor și pu
nerea în funcțiune a diferite
lor instalații.' Unele dintre aces
te instalații le-am primit de la 
cele două mari uzine. Am în
ființat și vom înființa labora
toare în care studenții să exe
cute lucrările de inițiere într-un 
anumit domeniu, lucrării» mai 
complexe urmînd să le execute 
în standurile uzinale. Aspectul 
cel mai important este că, aflîn
du-se în uzină, la practică, stu
denții nu mai sînt observatori, 
ci participă direct la obținerea 
produselor industriale.

—■ Cum priviți dumneavoastră 
denumirea de „subinginer“ ?

— Denumirea de „subinginer"

se acordă absolvenților învăță- 
mîntului tehnic superior de 3 
ani, dar este improprie, deoare
ce subinginerul nu este un sub
altern al inginerului. El este o 
verlRă de legătură între inginer 
și maistru, fiind coordonator 
direct în procesul de producție. 
Exprimîndu-mă figurativ, sub
inginerul este interpretul ope
rei de concepție a inginerului, 
dînd viață proiectului. Așteptăm 
ca Ministerul Educației și învă- 
țămîntului să aducă lumină in 
acest domeniu.

— V-am ruga să ne vorbiți 
despre cadrele didactice ale in
stitutului.

— în fața studenților de la Re
șița țin cursuri, alături de spe
cialiștii din producție, cadre di
dactice valoroase care predau 
în Institutul politehnic Timișoa
ra, dintre care amintesc : prof. 
dr. ing. Vladimir Popovicj, conf. 
univ. dr. ing. losif Gropșanu, 
lector Nicplae Neamțu,

Adaug numelor de mal sus 
prezența în colectivul didactie 
a prof. dr. inf. Nicolae Bogoe- 
vici, interlocutorul nostrtj.

PETRE PASCARU
(din revista „Micron“ a C.U.A.S. 
— Institutul politehnic Timișoara)

In clubul uzinei chimice „Sinteza“ Oradea, tinerii ingineri și tehnicieni pregătesc roadele producțiilor 
record. Foto : ȘT. WEISS

PROFESIA DE MARINAR - 
ROMANTICĂ Șl DE MARE

UTILITATE SOCIALĂ

RĂSPUND CITITORILOR

Informația noastră n-a fost eronată !

Tovarășul Ion Racoviță din Iași, ne scrie că o informație 
a noastră privitoare la dreptul tinerilor care au absolvit 
cursurile școlilor postliceale — avînd diploma de bacalaureat 
— de a continua studiile la învățămîntul de subingineri, în 
anul II. a fost apreciată de unele secretariate ale facultăților 
ca fiind eronată.

Am cerut din nou lămuriri Ministerului Educației și Invâță- 
mintului — Direcției generale a învățămîntului superior tehnic 
și economic, care ne-a confirmat că informația dată de noi 
nu este de loc eronată;

In 4 decembrie 1970 a fost elaborat un Ordin ai ministe
rului, cu numărul 13 886, care prevede limpede că: ab
solvenții școlilor de specializare postliceală cu durată 
de minimum 2 ani,, care posedă diplomă de bacalaureat, 
se pot înscrie în anul II Ia institutele și secțiile 
de subingineri și conductori arhitecți, învățămînt de 
zi sau seral în specialitățile absolvite sau înrudite cu 
acestea și cu condiția de a lucra în domeniul specialității pe 
care doresc s-o studieze.

Natura examenelor, programa acestora și data sesiunilor se 
stabilesc de către conducerile institutelor și secțiilor respective, 
de unde cei interesați trebuie să primească toate lămuririle.

S Intern In al treilea an 
școlar de cînd profesia de 
marinar — cu toate rami
ficațiile și treptele ei de 

calificare — a intrat în 
profilul unor unități de în
vățămînt distincte, anume 
create. Ea nu și-a pierdut prin 
aceasta nimic din aura de ro
mantism care o însoțește de 
regulă clștigînd în schimb con
tururi și semnificații noi. Este 
urmarea firească a dezvoltării 
impetuoase a economiei națio
nale care a implicat creșterea 
traficului maritim șl fluviil. 
Pentru acoperirea nevoilor de 
cadre calificate necesare flotei 
maritime și fluviale s-au în
ființat lieee de specialitate la 
Galați și Constanța, iar din 
acest an universitar Institutul 
de marină din Constanța — 
ca formă de învățămînt tehnic 
superior. Rețeaua proprie de 
pregătire a specialiștilor nece
sari flotei noastre comerciale 
se consolidează și se adaptează 
— asemeni întregului invăță- 
mînt — nevoilor acestui im
portant sector al economiei na
ționale.

Unor asemenea comandamente 
sociale le răspunde și recenta 
măsură luată de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului de a 
înființa în cadrul Institutului 
de marină din Constanta (str. 
Unirii nr. 22 A. tel. 2 23 33), pe 
lingă formele existente și In 
paralel cu acestea, cursuri de 
zi cu durata de 3 ani, cursuri 
fără frecvență cu duratg de 5 
ani și cursuri de perfecționare 
cu durata de 6 luni pentru pre

gătirea cadrelor superioare ne
cesare flotei maritime de trans
port și de pescuit oceanic. 
Toate aceste cursuri — pentru 
care se va susține concursul de 
admitere la 15 februarie — în
cep din anul universitar pe 
care-1 parcurgem acum și au 
drept scop de a oferi marinei 
comerciale intr-un timp relativ 
scurt necesarul suplimentar de 
cadre de care are nevoie pentru

FLOTA ROMÂNEASCĂ 
AȘTEAPTĂ TINERI CU- 
RÂJOSI, BINE PREGĂ
TIT!. NOI AMĂNUNTE 
DÉSPRE PERSPECTIVE
LE UNUI DOMENIU 

PASIONANT

deservirea parcului de nave de 
transport maritim și de pescuit 
oceanic.

Profesiunile care se practică 
în marină îi atrag, pe foarte 
mulți tineri ; ne-am interesat 
pentru ei și fiind în posesia u- 
nor noi date le facem azi cu
noscute, ca o completare la co
municatul publicat în ziarul 
nostru din 5 ianuarie a.c.

Studenții care vor opta pen
tru învățămîntul de 3 ani, la 
cursurile de zi, beneficiază de 
aceleași drepturi cu ale colegilor 
înscriși la cursurile de 4 ani, 
în sensul că au asigurate masa, 
căminul și uniforma precum și

VIAȚA BATE LA UȘĂ!
Apostol Elena — Bacău — 

Adresați-vă direct institutului 
respectiv care nu lipsește de
sigur in orașul dumneavoastră- 
Cit despre răspuns ej poate fi 
primit numai în coloanele ru
bricii de față, neavînd posibili
tatea de a răspunde la domici
liu.

Natalia Bleescu — Roșiorii de 
Vede — in cadrul Universității 
din Craiova funcționează o fa
cultate de jstorie-geografie cu 
secția istorie-geografie. Cu alte 
cuv inte, ca profesoară vei putea 
preda ambele materii. O găsești 
în Calea București nr. 165, nu 
funcționează însă un institut de 
istorie-filozofie.

Nicolae E. — Craiova — Iată o 
cerere care depășește posibilită
țile mele de a o satisface. Știi 
cîte licee de specialitate func
ționează in țara noastră ? Nu
mai denumirea și adresa lor 
acoperă paginile unui întreg 
volum. De altfel și liceul in
dustrial este un liceu de spe
cialitate, Astfel că trebuie să-ți 
alegi domeniul în care dorești 
sâ-ți continui studiile sau să mă 
informezi asupra materiilor care 
te interesează, altminteri nu-ți

pot indica școala potrivită.
Elena G. — Baia Mare — Da 

București (str. Sfinții Voievozi 
nr. 52—54 telefon 14 00 92) ți la 
Craiova (strada Caracal nr. 105) 
funcționează școli de stenografie 
cu secțiile secretar stenodacti
lograf (examene geografia eco
nomică a R. S. România și a lu
mii, limbă străină din cele pa
tru la alegere, ambele scrise și 
oral). Firește că niște cursuri 
de scurtă durată în cadrul unui 
club nu se echivalează cu o 
școală postliceală.

Camelia Stănciulescu Plo
iești — Din partea oricui m-aș 
fi așteptat la o astfel de scri
soare plină de panică dar nu
mai din partea unei pjojeșten- 
ee nu. ti știam pe locuitorii 
orașului meu natal că nu se lasă 
învinși de greutăți cu una, cu 
două, mai ales că „greutățile“ 
respective nici nu se pot numi 
așa. Un supliment de informație 
poți obține din manualul de 
psihologie pentru liceele peda
gogice unde subiectele sînt ex
puse mai pe larg. Lucrări ca 
Introducere in psihologie de 
Mihăi Galan și Aurel Dicu sau 
de R. Albu apărute în Editura

de SEN ALEXANDRU
științifică ți-ar putea fi de ase
menea de folos. Lucrul cel mai 
important nu constă însă In 
citirea pe nerăsuflate a nu
meroase cărți de psihologie, ci 
în însușirea temeinică a cunoș-

posȚĂa
PAG IXII'Z

tințălor din programă, pe baza 
unor conspecte sintetice- Ace
eași indicație este valabilă și 
pentru anatomie și fiziologie, la 
care vei da examen scris

Laura Osvat — Brad — jude
țul Hunedoara Pe lingă insti
tutele de arhitectură nu func
ționează școli de subingineri, 
deoarece arhitecții... nu sînt in
gineri. O școală care se apropie 
de ceea ee îți propui este Școa
la de specializare postliceală de 
arhitectură și construcții, str.

Occidentului nr. 12. Școlile post- 
liceale pentru construcții, ca 
cea din Cluj, nu au secții de 
arhitectură.

Anișoara H. — Botoșani — De
sigur, aș dori să expediez fiecă
ruia un plic la adresa de acasă, 
dar corespondenții sînt mulți și 
timpul puțin, tar printre ei sînt 
și corespondenți ca prietena 
msa Anișoara H. care ba vrea 
să se facă chirurg, ba soră me
dicală, ba ingineră, ba munci
toare la fabrica de... paste făi
noase și mai are încă multe ast
fel de întrebări de pus dar le 
păstrează pentr» data viitoare. 
Spune-mi, cum să te descurci ? 
Pentru a deveni chirurg tre
buie să devii medic dar în ceea 
ce te privește mai ai de absol
vit liceul. La fel, în legătură cu 
inginerul. O să stăm de vorbă 
peste 3--4 ani. Surorile medicale 
se pregătesc la Școala sanitară, 
Botoșani, str. Maxim Gorki 
nr. 1, telefon 1 19 02. Ca absol
venta a opt clase vei da examen 
lă limba și literatura română 
(scris și oral), științe biologice 
— partea a IÎI-a anatomia, fi
ziologia omului, igiena scris și 
oral. Apucă-te de învățat fără a

sta pe gîndurl și succes 1
Bulexa Nicolae — jud. Dîm

bovița — Pregătirea ofițerilor 
pentru marina fluvială se va 
face prin Institutul politehnic 
din Galați. Adresați-vă acestui 
institut (str. Republicii nr. 111) 
și în cazul că nu primiți răs
puns la Direcția de navigație 
fluvială din Galați.

Paula — jud. Bihor — Dacă 
problema este greu de rezolvat 
la Oradea cu atît mai greu va 
fi la București. în ceea ce 
mă privește, i-aș întreba pe 
profesorii mei de specialitate 
sau pur și simplu aș căuta o 
carte de botanică. Nu se poate 
ca o astfel de carte să lipsească 
din bibliotecile orădene.

Anonima din Băicoi — Scri
sorilor lipsite de semnătură nu 
le pot răspunde. Aș avea im
presia că sînt în corespondență 
cu neantul. Cel puțin un pseudo
nim trebuie să marcheze dinco
lo de fila de hîrtie prezența 
unei persoane.

Mladim Cătălina — corn. 
Ciocănești — jud. Ialomița — 
Un liceu de arte plastice func
ționează într-adevăr la Bucu
rești.

o bursă corespunzătoare veni
tului avut anterior — în ca
zul cînd provin din producție. 
La absolvirea studiilor ei pri
mesc titlul de ofițer III 
maritim, în specialitatea pe 
care o urmează, respectiv — 
electromecanică sau navigație. 
După primii doi ani de studiu, 
deci în anul III, studenții vor 
fi ambarcați pe navele flotei 
de transport maritim și de pes
cuit oceanic fiind deci scutiți 
de frecvență ; această perioa
dă este folosită și pentru în
tocmirea proiectului de diplo
mă care va fi susținut în fața 
comisiei de stat — la încheie
rea celor trei ani de studiu. 
Cursurile pentru secția de 3 ani 
încep la data de 20 februarie 
a.c.

La forma de învățămînt fără 
frecvență cu durata de 5 ani, 
candidații reușiți la concursul 
de admitere, vor fi ambarcați 
— pe tot timpul studiilor — pe 
vasele de transport și pescuit 
oceanic ca timonieri, meca
nici sau electricieni, primind 
salariul funcției pe care o vor 
ocupa. în acest sens ei vor în
cheia un contract cu Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor prin care se anga
jează ca după absolvire să lu
creze o perioadă de minimum 
5 ani în flota civilă. La absol
virea institutului, după promo
varea examenului de diplomă, 
vor primi brevet de ofițer III 
.maritim specialitate, asigu- 
rîndu-li-se ambarcarea pe na
vele flotei civile. Promovarea 
în funcție- se va face ulterior, 
prin examene periodice de bre
vet superior.

Prin același comunicat al 
M.E.I. se înființează și cursu
rile de perfecționare postuniver
sitară cu durata de 6 'uni. Ad
miterea la aceste cursuri vi
zează ingineri de specialitățile: 
mecanică, electrotehnică, elec
tronică și electromecanică. în
treaga perioadă de perfecționa
re are loc la bordul navelor 
pe care vor fi ambarcați ; pre
gătirea, cu caracter individual, 
se realizează pe baza unei pro
grame analitice și a unei bi- 
'bllografii întocmite în prealabil. 
Pe timpul celor 6 luni cît du
rează cursurile de perfecționa
re, inginerii vor primi o bursă 
corespunzătoare salariului avut 
anterior.

Examenul de absolvire a 
cursurilor se susține în fața 
unei comisii mixte — formată 
din reprezentanți ai Ministerului 
Educației și învățămîntului și 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ... după care 
inginerii vor primi certificatul 
de absolvire a cursurilor de 
perfecționare postuniversitară 
ți brevetul de ofițer Itl maii- 
tim. Ca absolvenți, ei se vor 
bucura de aceleași drepturi 
care sînt asigurate tuturor ab
solvenților Institutului de Ma
rină, inclusiv cel privind pro
movarea în funcție prin exame
ne periodice de brevet supe
rior.

M. V.

IMPERIUL
L ACCENTE

’NZVZ-

DORINȚEI
Cine citește mai 

detașat articolele, 
mărturiile, chiar e- 
xegezele de oareca
re întindere din 
presă și în special 
din aceea culturală 
nu poate să nu ob
serve, pe lîngă toa
te celelalte calități 
remarcabile, absența 
uneia dacă nu tot 
atît de remarcabilă 
atunci numaidecît 
necesară: simțul re
lativului în opinia 
literară, umbra de 
îndoială ce s-ar cu
veni, cred, să redu
că din aparența in
failibilității. Mi se 
poate răspunde că 
atunci cînd ajungi, 
după lungi studii și 
meditații, la o anu
me concluzie ea nu 
mai poate fi umbri
tă de nici o îndo
ială și ca atare ex
presia ei nu poate 
fi decît exclusivă și 
chiar intolerantă. 
Insă observ că ade
sea dorința de a ne 
impune opiniile se 
manifestă ca un se
ceriș năpraznic: cad 
sub tăișul acestei 
dorințe orice alte o- 
pinii, sînt sacrificate 
juvenil reputații 
consolidate, cu un 
cuvînt, furia icono
clastă operează bru
tal într-o ierarhie 
valabilă, „clasică“ 
nu numai în literă 
dar și în spirit. 
Pentru că oricît de 
„antibalzacieni" am 
fi e cel puțin o 
o mare naivitate să 
fii convins de ana
cronismul lui Balzac 
(în acest caz valo
rile n-ar fi decît un 
reflex al pieței). Mai 
ales cînd ești foarte 
tînăr mulți autori 
mari îți par ana
cronici sau, chiar 
dacă nu-i brutali
zezi cu candoare, îi 
treci cu respect ipo
crit în rindul „inac
cesibililor". Cînd 
autorii unor astfel 
de opinii intoleran
te sînt tineri artiști 
valoarea afirmațiilor 
trebuie acceptată In
tr-un singur — su
ficient? — sens : a’ 
firmarea propriei in
dividualități artisti
ce. Ce-i face, totuși, 
pe unii dintre ei, des-

tul de aproape încă 
de epoca debutului, 
să-și aleagă victime
le dintre cei mari ? 
In ultima vreme am 
auzit ori citit păreri 
de acest gen: „Goe- 
the — un mare 
ipocrit", „Dostoiev- 
ski — un melodra
matic neverosimil", 
„Thomas Mann — 
genial dar plicticos", 
„Sadoveanu — un 
munte de monoto
nie", „Arghezi? Ei 
bine, Arghezi scîrțîie 
și el" ș.a.m.d. In a- 
semenea situații nu 
prea ai replică dar 
se poate să-ți vină 
în minte fabula A- 
lexandrescului cu 
cîinele și cățelul 
sau, dacă nu, aceea 
cu strugurii acri 
pentru că sînt prea 
sus. Ce găsești, insă, 
în schimbul acestor 
mari sacrificați ? În
crederea fără limite 
în propria formulă, 
un entuziasm sus
pect al declarării 
propriului „eu“, 
convingerea, dog
matică în fond, că 
toți ceilalți vor ceea 
ce vrei și poți tu, 
mărunta vanitate 
transpusă în terme
nii sacrei și invul
nerabilei datorii față 
de cititor. A pune 
atîta distanță între 
asemenea mari ar
tiști și gustul con
temporan este desi
gur o eroare. Și o 
formă de manifes
tare în aparențe 
culturale a hipertro- 
fiei eului. Cînd nu 
e de-a dreptul pa
ralizantă, teama de 
ridicol ar trebui să 
funcționeze ca un 
regulator al opinii
lor noastre despre 
noi înșine și despre 
ceilalți. Dispariția 
acestui regulator cu 
o foarte largă rază 
de acțiune, nu nu
mai în cultură, este 
sinonimă cu excesul 
de vanitate și ego
centrism juvenil. 
Cum acționează, în 
operă, acest exces ? 
Găsesc de o mare 
exactitate această 
descriere a persona
jului datorată criti
cului S. Damtan: 
„El se privea me
reu în oglindă, înre- 1

gistrînd chipul sta. J 
tuar, coama leonină. < 
trăsăturile severe și < 
armonioase, ochii < 
pătrunzători. Fru- ) 
mos și atletic, eroul < 
se socotea o întru- < 
chipare a virilității. < 
Irezistibil, acționa < 
pe tărîmul legături- < 
lor amoroase. In ve- < 
cinătatea lui, femei- < 
le cele mai inhibate < 
îjî pierdeau cumpă- < 
tul, erau dispuse să-i < 
cedeze, competiția < 
sentimentală se în- < 
cheia, inevitabil, în < 
favoarea neasemui- ( 
tului pretendent (...). < 
De un eșec senti- ' 
mental era absolvit < 
aprioric (...). Ce rău < 
putea surveni ? O < 
maladie, un acei- / 
dent, moartea —im- < 
prejurări care nu < 
depind de voința o- < 
mului și deci nu-i < 
discreditau presti- < 
giul de infailibil“. < 
(Fals tratat despre < 
psihologia succesu- < 
lui — Editura Car- 5 
tea românească, < 
1972). E ușor de ) 
dedus că această hi- < 
pertrofie, cu corola- 5 
rul său, orbirea, < 
este determinată sau S 
pusă în serviciul < 
poftei de succes. De S 
aceea el simte in- < 
stinctiv nevoia de a S 
disgrația printr-o < 
vorbă politicoasă pe S 
marii dispăruți de ( 
la înălțimea cărora $ 
restul nici nu mai < 
contează. In el nu > 
și-a făcut loc o ex- ? 
periență cuprinză- $ 
toare dar în eroul < 
lui vorbește, ca și > 
în el însuși, o enor- < 
mă dorință de suc- > 
ces în fața căreia < 
trebuie să cadă > 
„plicticoasele" genii. < 
In fond este un bo- > 
varie ce confundă < 
realitatea cu impe- > 
riul dorințelor lui. < 
Așadar, cînd aud 2 
svunîndu-se că „Sa- < 
doveanu este un z 
munte de monoto- < 
nie" și altele de a- >, 
cest fel înțeleg că < 
proaspătul candidat z 
la glorie rapidă n-a- <■ 
re bocanci rezistenți z 
de adevărat alpinist << 
ci pneuri impracti- z 
cabile pe Ceahlău, y

C. STANESCU
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învățămînt politic existente, s-a 
reușit cuprinderea fără excepție 
a tuturor tinerilor. Mergînd mai 
departe însă cu investigațiile, se 
remarcă un oarecare spirit for
mal, existența a numai două ci
cluri tematice — „Tradiții re
voluționare ale clasei muncitoa
re și ale Partidului Comunist Ro
mân“ și „Tineretul și societatea 
românească contemporană“ — 
cu teme preluate standardizat cu 
oeazia instruirilor ce se desfă
șoară lunar la Comitetul munici
pal U.T.C.

Faptul că, indiferent de op
țiune și de pregătirea anterioară 
— inerent diferențiată — toți 
tinerii cuprinși Intr-o organizație 
U.T.C. de secție și schimb au 
fost cuprinși la un același cerc 
ds învățămînt, denotă o oare
care înclinare a Comitetului 
U.T.C. spre alegerea căii mini
mei rezistențe, o asemenea orien
tare corespunzînd poate cel mai 
bine soopului imediat al cuprin
derii tuturoi uteciștilor,- dar du- 
cînd inerent la scăderea eficien
ței învățămîntului politic.

„La noi nu este ca în alte 
părți, la alegere — spunea, cu 
un oarecare regret, tovarășa Al- 
petrei Maria, secretara comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere —

tematica fiind primită de la or
ganele superioare și fiind res
pectată întocmai ca ordine și 
conținut“. O asemenea înțelege
re îndreptățește, e drept, opțiu
nea făcută aici în organizarea 
învățămîntului politic dar, din 
păcate, însuși punctul de pleca
re este greșit. Nimeni nu obligă 
organizația U.T.C. să aleagă un 
ciclu sau altul și nimic nu îm
piedică opțiunea tinerilor dintr-o 
organizație pentru a participa la 
una sau alta din formele indi-

sus. „Anul aceșta conduc un 
cerc cu 20 de uteciști, din orga
nizația U.T.C. Finisaj, schimbul 
I — arăta Jeni Stoienescu — te
matica aparținînd ciclului „Ti
neretul și societatea românească 
contemporană“. E un ciclu in
teresant, legat direct de preo
cupările uteciștilor din organi
zație, de vîrsta și de idealurile 
lor. Nu reușeșc totuși, totdeauna, 
să asigur un nivel dorit dezba
terilor, întrucît sînt mulți tineri 
care au venit noi în organizație,

U.T.C. a schimbului B Țesăto- 
rie, care are înscriși la cercul 
său nu mai puțin de 113 tineri. 
„Nu e cam greu să asiguri par
ticiparea tuturora la dezbateri ? 
— am întrebat-o“. „Ar fi și im
posibil — mi-a răspuns. Am 
doar circa 33 de uteciști care 
nu au mai participat anul tre
cut la învățămîntul politic. Ma
joritatea acestora sînt ucenici și 
normal ar fi fost ca ei să ur
meze o formă adecvată pregăti
rii lor; dar ce să fac dacă ei

șese să-i antrenez la discuții pe 
toți...“.

Deci, greutățile generate de 
aplicarea mecanică a formulei 
„o organizație=un cerc“, se cu
nosc. Se cunosc și repercusiu
nile negative pe care le are lip
sa de interes pentru sondarea 
preferințelor tinerilor asupra pro
priului lor interes manifestat în 
cadrul dezbaterilor... Și atunci ? 
Cine oare trebuie să rezolve a- 
ceste probleme dacă nu însuși 
comitetul U.T.C. al întreprin-

Învățămîntul politic U.T.C.
cate. Evident, conținutul politic 
al acestor dezbateri este inerent 
și obligatoriu, dai nu există as
pect al vieții cotidiene, nici o 
problemă de ordin mai mult sau 
mai puțin general, care să nu 
poată fi tratată politic, impli- 
cînd clarificări de acest ordin.

Am stat de vorbă și cu cîțiva 
dintre propagandiștii cercurilor 
de învățămînt politic. E vizibil 
efortul lor pentru a găsi forme 
și metode adecvate contracarării 
efectelor negative generate de 
modul de organizare expus mai

care nu au mai participat la în
vățămîntul politic. Pentru ei îmi 
propun ca, pînă la sfîrșitul anu
lui, să realizez în paralel și un 
„Dicționar politic“, cerc la care 
să clarific unele noțiuni de e- 
conomie politică, unele probleme 
fundamentale pentru înțelegerea 
politicii partidului și statului 
nostru, pentru a reuși, în final, 
să antrenez la dezbateri con
structive pe toți tinerii organi
zației". Problema se punea și 
mai acut în cazul Olimpiei La- 
zăr, propagandista organizației

sînt din organizația aceasta ?... 
Și, în plus, cu 113 oameni e și 
dificil să faci o dezbatere care 
să-i antreneze pe toți. E vorba, 
ca, în curînd, să se mai înfiin
țeze cîteva cercuri fracționînd 
cercurile acestea mari, ca al 
meu. Cu 20—30 de uteciști, în
tr-adevăr m-aș putea gîndi la o 
adevărată dezbatere. Dar așa... 
Spre exemplu, la ultima dezba
tere au luat cuvîntul șase ute
ciști. Calculați și dumneavoas
tră câți ani ai trebui, ca în acest 
cerc pe care îl conduc, să reu-

derii ? Corpul de propagandiști 
este bine pregătit și este animat 
de o lăudabilă pasiune. Gîndu- 
rile pe care ni le exprimau pro
pagandistele cu care am stat de 
vorbă sînt' tot atîtea eficiente 
mijloace pentru îmbunătățirea 
acestei activități. Dacă sînt încă 
dificultăți cu asigurarea unor 
mijloace audio-vizuale moderne, 
spre exemplu, e de menționat i- 
deea pe care a avut-o Olimpia 
Lazăr de a realiza împreună cu 
uteciștii din cercul său o serie 
de panouri și grafice, planșe,

schițe etc. care să ilustreze con
cret aspectele ridicate de viața 
și munca tinerilor din întreprin
dere, mult mai sugestive și mai 
eficiente decît diagramele fic
tive sau prea generale, folosite 
cu titlu de exemplu didactic în 
alte cercuri. Este una din ideile 
valoroase care merită a fi pre
luate și generalizate și de alte 
cercuri, chiar din alte întreprin
deri. Tot astfel, apare legitimă 
cerința exprimată de propagan
diste, de a participa, în cadrul 
instruirilor lunare, la dezbateri 
model, cu un pregnant caracter 
metodic, felul în care decurg în 
prezent instruirile nefiind încă 
întru totul satisfăcător, accen
tul fiind pus mai mult pe te
matică și mai puțin pe mijloa
cele concrete care stau la dis
poziția propagandiștilor pentru 
a realiza o maximă eficiență a 
învățămîntului politic. Analizînd 
aceste carențe și dovedind mai 
multă receptivitate la dorințele 
uteciștilor, comitetul U.T.C. al 
întreprinderii va reuși — și tre
buie să reușească — să îmbună
tățească radical activitatea cercu
rilor de învățămînt politie, eli- 
minînd formalismul și accentuînd 
caracterul concret, legat direct 
de viața tinerilor de aici, al te
maticilor și al dezbaterilor pe 
marginea acestora.
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vioță (e și prea tirziu pentru asta) îl stimez și sînt de partea 
lui și la bine și la rău șl regret mult că n-am apucat niciodată 
să țin în mină o rachetă de tenis. Dar astea sînt deja niște 
amănunte. Infinit mal importantă mi se pare mutarea discu
ției despre modelele de viață pe terenul mai sigur al ade
vărului că tinerii, în general, au o imensă nevoie de exemplar 
și că această incertitudine firească și trecătoare a personali
tății lor în formare se cere rezolvată cu cea mai mare inte
ligență și delicatețe educativă. Cum de altfel, în treacăt spus, 
procedează și Ion Țiriac.

Intr-o scrisoare adresată televiziunii, un tînăr se întreba 
nu demult alarmat încotro să apuce să-și caute un model de 
viață dacă el este un tînăr oarecare, fără talente deosebite, 
fără șanse excepționale și fără ambiții mărețe, el nevrind 
deci, nici să fie tenisman celebru, nici scriitor celebru, nici 
actor celebru, nici savant celebru ș.a.m.d., ci un om obișnuit, 
unul dintre cei mulți, un anonim. N-aș zice că tînârul în cauză, 
lămurit în ceea ce privește orîndulrea propriei lui vieți, dă 
semne evidente de resemnare, dar că alarma lui este un 
moft, o cochetărie cu dorința de a se compara șl de a-și mă
sura cîștigurile față de un etalon și de a se strădui pentru o 
desăvirșire apropiată de acesta, o zic și nu mă tem că voi 
fi contrazis nici măcar de el. Sigur că omul obișnuit, omul 
de pe stradă, tovarășul de muncă, anonimul de care ne fre
căm în autobuz, vecinul de casă, nu are aceeași putere de 
atracție ca omul deosebit, ca cel al cărui nume circulă, al 
cărui chip îl vezi mereu la cinema sau la televizor sau oe 
stadion. Sigur că modelele de viață pe care le reprezintă și 
unul și celălalt se deosebesc dacă nu esențial, oricum în 
suficientă măsură pentru a nu le confunda.»Dar la fel de si
gur este că opțiunea pentru omul obișnuit sau pentru omul 
deosebit, pentru anonimat sau celebritate, pentru excepție 
sau regulă este condiționată de o mulțime de factori indivi
duali și sociali. Și fiindcă nu totdeauna modelele de viață 
care ne stau la dispoziție, pe care le întilnim și de care ne 
lăsăm subjugați sau ne subjugă, poartă semnul distinct ci 
exemplarului, singurul semn de altfel care ne poate justifica 
integral alegerea, nu este niciodată prea tirziu sau prea de
vreme să dăm alegerii noastre șansa de a fi probată la ne
știrbitul realism al vieții pe care o trăim. Pentru ca alegerea 
noastră să nu rămînă fictivă. Pentru că în noi înșine mocnește, 
fie că o recunoaștem, fie că nu o recunoaștem, acea imensă 
nevoie de exemplar care ne păstrează mereu tineri și mereu 
plini de candoare.
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între 20 ianuarie-25 februarie — un eveniment de seamă 
în viața colectivelor de muncă

Adunările generale ale oamenilor muncii
In perspectiva acestui eveniment

Dumneavoastră 
cum acționați ?

La ancheta noastră răspund azi trei secretari U. T.C. 
din trei cunoscute unități economice

CHEMARE 
către toate consiliile populare 

județene din Republica
Socialistă România

A devenit o tradiție ca la înce
putul fiecărui an angajați! uni
tăților economice să-și spună cu- 
vîntul în legătură cu realizările 
obținute de-a lungul perioadei 
parcurse, cu activitatea viitoare a 
întreprinderii, să gîndească și 
să-și aducă, în dubla lor calitate
de proprietari și producă
tori, aportul la luarea de
ciziilor care vizează realizarea 
indicatorilor de plan, a creșterii 
eficientei muncii, în cel mai de
mocratic forum de conducere co
lectivă a producției — adunările 
generale ale oamenilor muncii. 
Pe coordonatele acestei democra
ții muncitorești lărgite se înscrie 
și participarea tineretului la or
ganizarea activității productive 
de la Combinatul de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș con
cretizată pe de o parte prin nu
mărul mare al tinerilor care vor 
lua parte la aceste adunări, iar pe 
de altă parte că eu, în calitate 
de secretar al comitetului U.T.C., 
reprezint organizația de tineret în 
Comitetul oamenilor muncii.

De aceea, acum, în pe
rioada de • pregătire a adu
nării reprezentanților salariaților, 
atenția comitetului U.T.C. se în
dreaptă spre activizarea gîndirii

Calitatea de membru al con
siliului oamenilor muncii atri
buită secretarului organizației 
de tineret este, la urma urmei, 
o răspundere și în același timp 
un democratic privilegiu atri
buit organizației prin secreta
rul ei.

Iată de ce în rîndurile de față 
nu mă voi referi la cazurile în 
rezolvarea cărora am introdus 
modul de a judeca al organi
zației de tineret, fie acolo în 
ședințe, fie cu altfel de ocazii, 
ci mă voi opri mai mult la mo
dul în care ca secretar al U.T.C. 
și ca membru al consiliului de 
conducere am înțeles să rezol
văm problema participării ti
nerilor în procesul de produc
ție. Problemă din care descind 
de fapt atîtea și atîtea altele, 
uneori necazuri, alteori satis
facții.

Tineretul trebuie, fără îndo
ială, să se integreze în produc
ție. Pași de apropiere ai aces
tuia de cerințele producției sînt 
așa cum știm uneori stîngaci. 
De la o vreme însă ce cere și 
producției să fie cît de cît in
tegrată tineretului. Este un lu
cru despre care nu se prea vor
bește dar care trebuie luat în 
seamă. Ca membru al con
siliului de conducere și, se

Printre întreprinderile din ju
dețul Timiș, angajate în efortul 
de îndeplinire a cincinalului în 
4 ani și jumătate, Uzina de 
lacuri și vopsele „Azur“ se situ
ează, prin rezultatele înregis
trate pînă acum, în fruntea plu
tonului. Planul de producție pe 
1972 a fost realizat cu 48 de zile 
mai devreme iar angajamentul 
acestui harnic colectiv luat la 
sfirșitul anului trecut este de 
a-și îndeplini sarcinile de plan 
stabilite pentru actualul cincinal 
pînă la data de 1 august 1974, 
adică în numai 3 ani și 7 luni. 
De la aceste rezultate, de la acest 
important obiectiv pornind 
ne-am propus să purtăm o dis
cuție cu secretarul comitetului 
U.T.C., Ion Vilceanu, știind că 
ponderea tinerilor participanți 
direcți în procesul de producție 
din această uzină, aflată în per
manentă extindere, este foarte 
însemnat.

— Nu peste multă vreme, ceea 
ce au hotărît comuniștii uzinei 
va fi supus dezbaterii în aduna
rea generală a salariaților. 
Dumneavoastră, ca membru în 
comitetul oamenilor muncii, în 
calitate de reprezentant al or

tinerilor pentru ca în momentul 
respectiv să poată veni cu propu
neri privitoare la îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, reducerea 
cheltuielilor de producție, la ridi
carea calitativă a întregii activi
tăți economice a combinatului. 
Referindu-mă la producție pot

ÎNTREAGA MUNCĂ POLITICĂ 
ÎNDREPTATĂ SPRE ACTIVIZAREA 

GÎNDIRII TINERILOR
afirma că prezența uteciștilor 
este vizibilă, că acțiunile inițiate 
pînă acum, o parte din ele men
ținute în continuare, au un efect 
deosebit de pozitiv asupra uteciș
tilor. Rămîne ca un obiectiv de 
perspectivă al întrecerii la care 
ne-am angajat folosirea Ia maxi
mum a utilajelor, a instalațiilor 
existente, reducerea la minimum 
a staționărilor și îndeosebi preve
nirea acestora printr-o cunoaște
re permanentă a funcționării 
instalațiilor. Or, acest lucru este 
posibil numai printr-o înaltă cali
ficare și specializare în profesie.

înțelege, nu de unul sin
gur, ci mai ales în efor
tul organizației de tineret, 
cu astfel de probleme ne-am 
ocupat. Așa s-a născut ideea 
„Ștafetei fruntașilor în pro
ducție“ întrecere concepută , cu 
mai bine de un an în. urmă 
într-o structură organizatorică 

MATERIALIZĂM ÎN ANGAJAMENTE

CONCRETE, VIZIUNEA UTECIȘTILOR
DESPRE ORGANIZAREA

PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
proprie tineretului, integrată 
în organizarea generală a mun
cii din fabrică. Prin aceasta aș 
putea spune că au fost încre
dințate însuși tineretului, or
ganizației sale, o seamă din 
problemele conducerii produc
ției, acelea care îi privesc di
rect și care altfel s-ar fi înscris 
pe ordinea de zi a ședințelor 
de consiliu urmînd a fi rezol
vate prin discuții, deși ele pu
teau să fie rezolvate practic de 
la început. Nu e locul să pre
zint pe larg această inițiativă. 
Aș spune doar că într-o ase-

ganizației U.T.C., în ce măsură 
vă preocupă pregătirea tinerilor, 
prin activitățile inițiate de orga
nizație, pentru a veni în întimpi- 
narea dezbaterilor ce vor avea 
loc cu prilejul adunării generale 
a salariaților 7

— Un prim răspuns foarte 
scurt, în -stare să sintetizeze 
direcția efortului din acest an al 

ACȚIUNI PROPRII ÎN SPRIJINUL 

FOLOSIRII EFICIENTE A RESURSELOR
organizației noastre, este să ne 
menținem pe linia unei mai 
vechi tradiții, atît a uzinei, cit 
și a organizației U.T.C. Cîteva 
amănunte semnificative în acest 
sens. Și în anul 1972 prin depă
șirile și economiile realizate, noi 
ne aflăm în fruntea unităților 
din grupul nostru de uzine, avem 
salariați, foarte mulți chiar, care 
lucrează la „Azur“ din tată în 
fiu. Ca urmare a acestei tradiții, 
la ora actuală putem vorbi des
pre existența unui schimb întreg 
ce poate fi alcătuit din tinerii 
angajați in ultimii ani și califi
cați la locul de muncă. Acestea 
sint doar cîteva rezultate care,

îndeplinirii dezideratului amin
tit îi este subordonată mobiliza
rea absolvenților școlii profesio
nale la continuarea studiilor în 
cele 3 licee de specialitate, res
pectiv tehnologia chimiei anorga
nice, tehnologia utilajelor chimi
ce, liceul de construcții de rna- 

șini, iar a absolvenților cursurilor 
de calificare gradul I la obține
rea gradului II și urmărirea mo
dului în care tinerii își însușesc și 
aplică Ia locul de muncă noile 
cunoștințe. Pe această linie se în
scrie și ideea pe care vrem să o 
materializăm de a ne deplasa în 
centrele de școlarizare din Tîr- 
năveni, Victoria, Făgăraș pentru 
a stabili, în funcție de nevoile 
combinatului, noii absolvenți care 
vor lucra pe diferite posturi, pre- 
zentîndu-le profilul combinatului, 
instalațiile la care vor lucra, 
astfel ca din prima zi de produc

menea structură cei aproape 
800 de membri ai organizației 
noastre, au reușit mult mai ra
pid sau mai în voia lor ca să 
spun așa, să ajungă la însem
nate recorduri pe linia produc
ției. Revărsată în cadrul orga
nizatoric mult mai larg al în
trecerii la care ne-a chemat

C.C. al U.T.C., experiența pe 
care am acumulat-o partici- 
pînd noi înșine Ia conducerea 
producției se dovedește capa
bilă să fie nucleul unei noi re
alizări. Am discutat imediat în 
conducerea fabricii și, prezen- 
tînd regulamentul întrecerii la 
care mă refer, am stabilit îm
preună cu tovarășul director 
Corneliu Paraschiv nu numai 
obiectivele întrecerii, ci și pro
blemele pe care tineretul în- 
tr-un nou cadru organizatoric, 
cu participarea la producție, le 
implică. S-a stabilit între altele

fără a fi detaliate, au darul de a 
vorbi despre efortul consumat în 
obținerea lor. In întreaga noastră 
activitate U.T.C., de fiecare dată 
pornim de la problemele pro
ducției. De aici pleacă și aici se 
întoarce întreaga noastră muncă 
politică, pe plan profesional, 
cultural, sportiv etc. Pe drumul 
dintre viața de organizație și 

comitetul oamenilor muncii se 
circulă foarte intens și în ambele 
sensuri. Și acum un prim exem
plu, unul dintre cele mai semni
ficative. In ultimile două luni 
din anul trecut comisia econo
mică a comitetului de partid a 
realizat un studiu în legătură cu 
utilizarea rațională a capacită
ților de producție, gospădărirea 
chibzuită a bunurilor materiale 
și a fondurilor-bănești. Rezulta
tele acestui studiu au permis 
evidențierea posibilității de a da 
peste prevederile inițiale o pro
ducție suplimentară de 597 mi
lioane lei. Această sumă stă la 
baza angajamentului nostru de

Unul din fruntașii în munci de la Fabrica „Azur" 
din Timișoara, este și strungarul Vucovici Ladi- 

slau, de la atelierul de autoutilare.

Laboranta Popescu Irădifa, de la Fabrica „Azur“ 
din Timișoara, controlind produsele noi, în secția 
unde lucrează. Foto: EM. TANJALA

ție ei să fie capabili de un ran
dament maxim-

Ca o propunere pe care vrem 
să o formulăm în cadrul adună
rii generale a salariaților va fi 
concluzia unui studiu care se e- 
fectuează acum la nivel de or
ganizație și locuri de muncă re
feritor la posibilitățile de redu
cere a consumului de energie e- 
lectrică și termică, de gaz metan 
și apă. Comisiile de studiu urmă
resc funcționarea unor cuptoare 
electrice, a agregatelor de su
dură, compresoarelor și turbo- 
compresoarelor suflante, pentru

organizarea olimpiadei tricoto- 
rilor cu o fază practică de 3 
luni. Desemnarea fruntașilor 
pe organizații U.T.C, luarea în 
păstrare socialistă a utilajelor 
din secția tricotat, pre
cum și conținutul unei sus
ținute munci propagandis
tice legată de întrecere.

N-aș vrea să creadă, de exem
plu, tinerii că în- consiliul de 
conducere n-am pus problema 
construirii căminului atît de 
mult solicitat. Sau că în condu
cerea fabricii ar fi cineva con
tra rezolvării unei astfel de 
probleme foarte presantă în- 
tr-adevăr. Sperăm acum și noi 
cei care ar trebui să avem da
toria de a rezolva, ca Ministe
rul Industriei Ușoare să reana- 
lizeze situația și să consimtă că 
fie și într-un oraș ca lașul este 
dificil să găsești pentru 1.000

a realiza sarcinile cincinalului în 
numai 3 ani și 7 luni. Căile de 
valorificare a rezervelor exis
tente evidențiate de studiu le-am 
discutat in comitetul oamenilor 
muncii. Din comisia economică 
amintită fac parte și tinerii Ion 
Dalea și Maria Plavăț. Întregul 
nostru program de activitate, 
elaborat de comitet, plus cei 2 

tineri, a fost astfel întocmit 
incit acțiunile propuse să vină 
în întimpinarea materializării 
rezultatelor din studiu. Așadar, 
prezența organizației noastre în 
adunarea generală a salariaților 
se înscrie prin obiective con
crete. îmi permit să - citez : 
permanentizarea în anul 1973 la 
toate organizațiile U.T.C. și prin 
toate mijloacele a acțiunii 
„Folosirea integrală a fondului 
de timp“. Dezbaterea acestei 
chestiuni înseamnă pentru noi 
nu ședințe în plus, ci ea va fi sub
ordonată relevării cu ajutorul 
graficelor, a gazetelor a brigăzi
lor artistice de agitație, a valorii 

depistarea cauzelor care determi
nă pierderile de aburi și gaz me
tan, consumul inutil de energie 
electrică și apă, preconizîndu-se 
ca prin eliminarea deficiențelor 
constatate, prin eliminarea fun
cționării în gol a unor instalații și 
utilaje să obținem economii la 
capitolele enunțate care să asigu
re, la fiecare două luni, funcțio
narea combinatului pe baza eco
nomiilor înregistrate. Iar pentru 
ca inițiativa noastră să nu rămînă 
numai o afirmație, responsabilii 
cu problemele profesionale din 
cadrul comitetelor subordonate 
vor informa lunar biroul comite
tului nostru asupra modului în 
care se materializează efortul ti
nerilor pentru îndeplinirea obiec
tivului stabilit, dt fap< I i pro
punerea lor.

DUMITRU MOLDOVAN 
secretar al comitetului U.T.C. al 
Combinatului de îngrășăminte a- 
zoioase din Tg. Mureș

Intr-o secție a Fabricii de trico
taje „Moldova" — Iași.

de oameni tineri gazdă. In fine, 
considerînd că mandatul de 
membru al consiliului de con
ducere al secretarului U.T.C. 
nu este o simplă delegație, ce 
trebuie onorată doar ocazional 
la ședințe, ne-am angajat și 
astfel să fim la înălțimea răs
punderii pe care acesta o im
plică.

MARIA SIMION
Secretarul comitetului U.T.C. de 
la Fabrica de tricotaje Moldova 

din Iași 

unui minut în uzina noastră. 
Această inițiativă va fi comple
tată de o altă acțiune „Uzina 
noastră față în față cu realiză
rile și performanțele chimici 
mondiale". „Colaboratorul“ nos
tru principal în organizarea 
acestor „dezbateri“ este cabi
netul de informare și documen
tare politică, iar, la nevoie, 
apelăm la specialiștii uzinei. 
Acțiunea numărul 3 — propa
ganda tehnică — reprezintă un 
capitol al aceluiași volum. 
Acestea sînt doar cîteva din 
problemele pe care nifi le vom 
aduce la cunoștința întregului 
colectiv în cadrul adunării gene
rale a salariaților.

In organizația U.T.C. noi am 
hotărît ca fiecare tînăr să pres
teze în 1973 cel puțin 50 de ore 
de muncă voluntar-patriotică la 
construcția unui cămin cu 270 de 
locuri ce urmează să fie termi
nat pînă la sfîrșitul anului. Ceea 
ce am făcut noi pînă acum, 
pentru tineri, ne dă permisiunea 
să venim în adunarea generală 
a salariaților și să cerem spri
jinul întregului colectiv la rea
lizarea acestui important obiec
tiv, inclusiv cel al zidarilor și 
al maiștrilor noștri în construc-
ții, știut fiind 
lucru calificată 
orașului.

criza mîinii de 
/pe șantierele

I. DANCEA

(Urmare din pag. I)

Iată de ce probleme car
dinale pentru întreaga noas
tră activitate economică cum 
sînt folosirea integrală a ca
pacităților și spațiilor de pro
ducție, aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și materia
le însoțită de o preocupare 
permanentă pentru reduce
rea consumurilor specifice 
mai cu seamă la metal, ci
ment, lemn, la combustibil și 
energie electrică, îmbunătă
țirea calității produselor și 
modernizarea producției, 
creșterea în ritmurile stabili
te a productivității muncii, 
reducerea termenelor de exe
cuție a investițiilor ca și a 
duratei de atingere a para
metrilor proiectați, totul vî- 
zînd o creștere a rentabilită
ții economice și a venitului 
național la nivelele înscrise 
în plan, vor fi cu siguranță 
așezate în centrul dezbateri
lor.

O coincidență deloc în
tâmplătoare face ca această 
clocotitoare activitate să pri
mească un nou impuls prin 
acțiunea declanșată de Biro
ul Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist

FOR AL 
DEMOCRAȚIEI 

MUNCITOREȘTI 
privind organizarea, începînd 
cu anul 1973, a unei susți
nute întreceri între toate or
ganizațiile U.T.C. sub deviza 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“. Obiectivele 
generale ale acestei întreceri 
vizează tocmai o ancorare 
mai fermă a organizațiilor 
U.T.C. la eforturile pe care 
le depun colectivele de mun
că pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor stabilite de 
partid în domeniu] economic, 
de producție al fiecărei uni
tăți economice. Această am
plă acțiune lansată de Bi
roul Comitetului nostru Cen
tral, oferă Organizațiilor 
U.T.C. cadrul cel mai potri
vit pentru o muncă politică 
concretă puternic ancorată în 
realitățile unităților economi
ce, asigură pe de altă parte 
o participare efectivă, res
ponsabilă a tinerilor la solu
ționarea tuturor problemelor 
cu care se confruntă colecti
vele din care fac parte. A- 
ceasta creează premizele, dă 
garanția că la actualele adu
nări generale ale oamenilor 
muncii, organizațiile U.T.C., 
reprezentanții tinerilor vor 
avea un rol activ, vor pre
zenta propuneri concrete, e- 
ficiente care să exprime o 
contribuție reală pe măsura ' 
forței, elanului, pasiunii și 
entuziasmului care animă în
tregul nostru tineret în ho- 
tărîrea sa de a fi participant 
activ în ampla acțiune ce se 
desfășoară în întreaga țară 
pentru înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen. De 
altfel răspunsurile primite de 
la trei secretari U.T.C. din 
trei întreprinderi în cadrul 
anchetei noastre : „Organiza
ția dumneavoastră cum ac
ționează pentru pregătirea a- 
dunărilor generale ale oame
nilor muncii ?“ pe care le 
publicăm în acest număr vin 
să întărească această convin
gere.

Presa de azi publică chema
rea Consiliului popular al ju
dețului Maramureș. întrunit în 
cea de-a 16-a sesiune ordinară, 
se spune in chemare și luînd 
in dezbatere realizarea planului 
economic și a bugetului local 
pe anul 1972, precum și preve
derilor planului de dezvoltare 
economico-socială, și ale bu
getului pe 1973, consiliul popu
lar, apreciază, că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din ju
deț au obținut succese deosebi
te în toate domeniile vieții e- 
conomice și social-culturale, do
vadă a voinței oamenilor mun
cii maramureșeni — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — de ' a aduce o contribu
ție cît mai substanțială la con
strucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. Consiliul popular 
județean constată cu legitimă 
mîndrie că angajamentele lu
ate, ca răspuns la chemarea 
lansată de Consiliul popular al 
județului Hunedoara, au fost 
îndeplinite, s-au obținut im
portante realizări peste produc
ția de plan in unitățile de in
dustrie locală, în sectoarele de 
proiectare-sistematizare, con- 
strucții-montaj, drumuri și po
duri, aprovizionare și prestări 
de servicii către populație, în- 
vățămînt, cultură, sănătate ; a 
continuat procesul de dezvolta
re a ramurilor de activitate a 
economiei locale, volumul pres
tărilor de servicii a fost de
pășit cu peste 12 milioane lei 
asigurîndu-se și o îmbunătățire 
simțitoare a calității acestora ; 
s-au obținut importante reali
zări și în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților, e- 
fectuindu-se lucrări în valoare 
de peste 100 milioane Iei.

Tinînd seama de faptul că 
realizarea sarcinilor pe 1973, an 
hotărîtor al îndeplinirii înain
te de termen a cincinalului im
plică necesitatea valorificării 
depline a tuturor rezervelor și 
posibilităților de creștere a po
tențialului economic de care 
dispunem, prin aplicarea unor 
măsuri pentru reducerea chel
tuielilor materiale, micșorarea 
consumului de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, combaterea risipei sub ori
ce formă și ori unde s-ar ma
nifesta, și exprimînd dorința 
tuturor cetățenilor județului, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
Consiliul popular al județului 
Maramureș adresează consilii
lor populare, tuturor oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul 
țării chemarea la întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor prevăzute 
pentru anul 1973.

In industria locală, prin ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției, folosirea mai completă 
a capacităților de producție, 
generalizarea schimbului II și 
extinderea schimbului III, îm
bunătățirea tehnologiilor de fa
bricație, valorificarea superioa
ră a resurselor locale, reduce
rea cheltuielilor materiale și a 
consumurilor specifice, crește
rea productivității muncii în 
întărirea disciplinei în muncă, 
angajamentul Consiliului popu
lar județean Maramureș preve
de depășirea planului producți
ei globale industriale cu 2 la 
sută și a producției marfă cu 
2,1 la sută, creșterea producției 
bunurilor de larg consum desti
nate fondului pieții, diversifi
carea sortimentelor și îmbună
tățirea calității acestora, în ve
derea aprovizionării populației 
cu o gamă tot mai largă de 
produse și de bună calitate, in
troducerea în fabricație a unui 
număr de 30 produse noi, în
ființarea a trei secții noi pen
tru dezvoltarea producției bu
nurilor de larg conșum și a 
materialelor de construcții, de
pășirea planului de export cu 
2,5 la sută, reducerea planului 
de import la utilaje cu 3 la su
tă, fabricarea de utilaje și pie
se de schimb pentru autoutila- 
rea economiei locale în valoare 
de 700 000 lei.

In continuare, in Chemare 
sint prezentate angajamentele 
referitoare la sectoarele de 
proiectare-sistematizare, care 
prevăd creșterea indicelui 
de utilizare a proiectelor tip 
și refolosibile în construc
ția de locuințe și a altor 
obiective social-culturale, apli
carea pe scară largă a so
luțiilor industrializate pe șanti
erele de investiții, elaborarea 
schițelor de sistematizare reac
tualizate, pentru toate localită
țile rurale propuse a deveni 
centre economice și sociale cu 
caracter urban, precum și orga
nizarea dezbaterii în adunările 
populare, a soluțiilor de siste
matizare ale comunelor, astfel 
încît la începutul celei de a do
ua jumătăți a anului toate co
munele să aibă schițele de sis
tematizare aprobate.

Se prevede, de asemenea, ca 
în sectorul de investiții și al 
producției de construcții-mon- 
taj, prin asigurarea din timp a 
documentațiilor tehnico-econo- 
mice și a amplasamentelor, 
prin mai buna organizare și 
dotare a șantierelor de con
strucții, prin aprovizionarea 
ritmică a șantierelor, gospodă
rirea mai judicioasă a materia
lelor, utilajelor și a parcului 
de mașini, Introducerea de noi 
procedee și soluții tehnologice, 
creșterea calificării cadrelor și 
întărirea disciplinei în produc
ție, să se realizeze un vo
lum mai mare de lucrări și 
în trimestrul unul și se
mestrul unul al anului, scurta
rea termenelor de execuție la 
obiectivele aflate în lucru, re
ducerea cheltuielilor, depășirea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității lucrărilor, creș

terea numărului muncitorilor 
calificați și a celor policalificați 
în meserii înrudite, extinderea 
acordului global pe bază de con- 
tract-angajament în activitatea 
de producție la construcțil-mon- 
taj.

Prin folosirea mai eficientă a 
utilajelor și mijloacelor de 
transport, se spune în Chemare, 
prin gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor financiare și a forței 
de muncă, valorificarea mai in
tensă a surselor de materiale, 
locale, utilizarea contribuției în 
bani și în muncă a locuitorilor, 
precum și prin mobilizarea ce
tățenilor la acțiuni de muncă 
patriotică, se va îmbunătăți sta
rea tehnică a rețelei de drumuri 
comunale, executîndu-se împie- 
truiri, întrețineri si îmbrăcă- 
minți asfaltice, peste cele pre
văzute a fi executate în 1973.

Urmează să fie aplicate în 
producție de către cinci unități 
proiectele de raționalizare a 
sistemului informațional.

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației, rețeaua co
merțului socialist se va dezvol
ta peste plan cu încă 9 unități, 
concomitent în modernizarea al
tor 47 unități.

Se vor efectua, prin muncă 
patriotică, lucrări de Interes ob
ștesc și edilitar gospodărești, în 
valoare de peste 120 000 000 lei, 
după cum urmează : amenaja
rea, extinderea și întreținerea 
a 410 hectare parcuri, spații și 
zone verzi, plantarea a 85 000 
bucăți arbori și arbuști orna
mentali ; amenajarea a 115 ba
ze sportive simple, terenuri de 
joacă pentru copii, locuri de 
agrement etc.

Tn domeniile : învățămîntului, 
al muncii cultural-educative, 
sănătății, se vor urmări și rea
liza i

— aplicarea în viață a măsuri
lor stabilite de partid pentru 
continua dezvoltare a rețelei 
școlare, integrarea mai bună a 
școlii în producție și pregătirea 
necesarului forței de muncă, 
prin sporirea eficienței activită
ților desfășurate în întregul pro
ces educațional de formare a ti
nerei generații ;

— construirea și amenajarea 
peste plan a unui număr de 27 
ateliere școlare, 15 cabinete teh
nice, precum și organizarea a 5 
microîntreprinderi de producție 
școlară și 23 microcooperative 
agricole de producție ;

— organizarea și ■ amenajarea 
a 30 de noi laboratoare școlare, 
50 cabinete școlare și 15 com
plexe de ateliere, laboratoare și 
cabinete școlare, iar în cadrul 
a 15 licee și școli generale se 
va trece la predarea integrală pe 
cabinete, ateliere și laboratoare;

— dotarea celor 412 ateliere 
școlare existente cu unelte, scule 
și utilaje în valoare de 1 300 000 
lei, atît prin acțiunea de auto- 
dotare, din cadrul unităților 
școlare, cît și prin transferări 
de la întreprinderile care pa
tronează școlile respective ;

— realizarea în cadrul atelfe- 
relor-școală, a microîntreprinde- 
rilbr de producție școlară și a 
micro-cooperativelor agricole de 
producție școlară, a unor pro
duse în valoare de 3 500 000 Iei.

— se vor desfășura activități 
permanente de formare si dez
voltare a conștiinței socialiste, 
de educație comunistă a mase
lor, de cultivare a atitudinii îna
intate față de muncă și avuția 
obștească ; de asemenea, un ac
cent deosebit se va pune pe e- 
ducația în spiritul concepției fi
lozofice a partidului nostru, pro
movarea principiilor eticii și e- 
chității socialiste, în care scop 
se vor organiza expuneri, sim
pozioane, dezbateri publice, al
manahuri culturale, caleidoscon- 
pe științifice, întâlniri cu acti
viști de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, fruntași în 
producție, se vor înființa uni
versități populare, atât în orașe 
cît și în localități rurale, se va 
deschide cabinetul județean al 
muncii politice și cultural-edu
cative de masă.

— în vederea permanentizării 
activității artistice de amatori, 
diversificării acțiunilor cultu
ral-educative șl cunoașterii 
creației populare și folclorului 
maramureșean se vor desfășura 
schimburi de spectacole între 
căminele culturale, precum și 
între acestea și casele de cul
tură, zilele teatrului de amatori, 
la care vor participa peste 50 
de formații, care vor prezenta 
spectacole în diferite localități 
ale județului, iar alte 30 de for
mații vor da concerte corale, 
festivalurile folclorice de la A- 
suaju de Sus și Stoiceni, festi
valul interjudețean „Hora la 
Prislop", festivalul cultural-ar
tistic „Toamnă băimăreană“.

— pentru valorificarea datini
lor și obiceiurilor maramureșe
ne se vor organiza : manifesta
rea de primăvară „Tînjaua“ de 
pe Mara și Festivalul de datini 
și obiceiuri laice de iarnă", iar 
pentru cunoașterea, păstrarea și 
valorificarea vestigiilor istorice 
din cuprinsul județului Mara
mureș se vor înființa 5 colecții 
muzeale sătești.

— un accent deosebit se va 
pune pe îmbunătățirea activității 
In domeniul sănătății publice si 
ocrotirii sociale, prin organiza
rea de unități sanitare care să 
grupeze cadrele medicale si 
baza materială, asigurîndu-se a- 
sistența medicală integrată, 
competentă și cît mai aproape 
lațieli°CU1 de mUnCă 31 pop“"

Consiliul _ popular județean, 
toți oamenii muncii, vor munci 
cu elan și înaltă responsabilita- 
te pentru. înfăptuirea obiective- 
lor stabilite de Congresul a! 
-X-lea și de Conferința Națio
nala a partidului, pentru reali
zarea și depășirea angajamen
telor asumate, astfel încît Mi- 
ramureșul să aducă o contribu
ite tot mal însemnată la înflo
rirea României Socialiste.
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muncă : aceea a responsabilității privind sănătatea fizică și mo
rală a tinerilor.

< * Cînd vorbim despre Petofi acum, la 
<’ 150 de ani de la nașterea sa, alăturăm in 
S gind poeți ca Shelley, ca Eminescu, poeți 
S care au iubit viața, omul și, mai presus de 
’ ‘ toate, libertatea. Petofi este unul dintre 
<’ poeții europeni rare vor rămîne totdeauna
< J contemporani. Glasul lui plin de vitalitate. 
<( limpede, sonor, cald ajunge ușor lă inimile 
\ tinerilor de azi. La Oradea, în anul 1971 un 
'> grup de tineri, muncitori și elevi pasionați

► de literatură și teatru au format o mică 
U echipă. Spectacolul lor organizat Ia Sala 
. ’ Studio, a noii Case de cultură a Sindi.cate- 

lor a fost un omagiu adus lui Petofi. Regi- 
zorul, un tînăr actor Hajdu Geza a folosit 

« ► calitățile firești ale tinerilor interpreți, spon-
4 > tăneităteă, vervă -și pasiunea lor. Putem
< ’ remarca acest spectacol festiv, semnificativ
< ’ intitulat „Eternul rod de viață“ numai în 
> ( ansamblu deoarece la unitatea, coerența, la 
* ► reușita lui a contribuit întreaga echipă. în 
’► afară de spectacolul ..Petofi" ei pregătesc

„Bolnavul închipuit“ de Moliere, „Troienele“ 
U după Euripide de Sartre. Succesul inregis- 

trat astăzi ne îndeamnă să urmărim în con- 
tinuare, cu interes, activitatea acestei echipe 
tinere din Oradea care poartă numele de

5 „Teatrul Contemporan ’71“.
< > Fototext : ȘTEFAN WEISS

Trei vîrste artistice

La această rubrică am invitat să răspundă astăzi un medic 
ți un ofițer de miliție. Prin natura profesiilor lor, interlocuto
rii noștri de azi găsesc o latură comună in efoTtul diurn de

0 PROFESIE ÎN CARE 
NU TREBUIE 

SĂ RIȘTI NIMIC
J

DAN TULBURE
medic specialist anesteziere fi reanimare — Spitalul de urgență.

SA-TI ÎNȚELEGI 
MUNCA ÎN RAPORT 
CU MEDIUL SOCIAL

ION BĂJENARU
edpftan, Miliția Capitalei, serviciul judiciar

— La ce capitol al muncii do. 
Așezați rutina ?

— Aș pune-o mai degrabă la 
capitolul minusuri. Cînd ai vie
țile oamenilor pe mîini, rutina 
esté periculoasă. Și mai ales aici, 
unde situațiile sînt uneori dispe
rate, unde de cele mai multe ort 
cazurile sînt noi. Sigur, trebuie 
acordat un credit și rutinei : adi
că sînt anumite gesturi, anumite 
practici, căre trebuie însușite e- 
xact. și cît mai repede. Ele oferă 
siguranță.

— Totuși unii spun că rutina...
— Știu, este reală imaginea u- 

nor păreri ce nu coincid privind 
rutina. Generațiile mai noi dé 
medici ocolesc cu grifă pericolul 
rutinizării, încercînd' autodepăși- 
rea. Cei cu state mai vechi con
sideră că rutina oferă comodități 
pentru dite concentrări de éner
gie. Nu este însă vorba de un 
conflict real de idei, fiindcă în 
ambele părți există și amenda
mente.

— Eu nu m-am referit la a- 
mendamente,. Unii pacienți cînd 
intră în spital spun : îl prefer pe 
profesorul X fiindcă am încrede
re în el, e un om rutinat.

— Cred că este vorba de o gre
șeală de exprimare. Profesorul, un 
éminent om de știință, are în ba
gajul său de cunoștințe cristali
zările unor îndelungi experiențe 
dé muncă și studii. Capacitatea 
cé-i conferă stimă și prețuirea se 
bazează tocmai pe aceste acumu
lări uriașe. Și în medicină, nu ne 
plîngem, mereu apar lucruri noi.

— Sînt de acord cu dv., dar 
cum se cîștigă această stimă dacă 
nu ești încă profesor ?

— Dăruindu-te profesiei. Vor
beați despré îndatorirea comu
niștilor și uteciștilor de a se pre
zenta la o înaltă conștiință profe
sională. Este un articol din Pro
iectul de norme. Aș vrea să spun 
și nu în paranteză că acest Pro
iect ne oferă principii minunate 
de muncă jt de viață. Multe din 
élë au constituit și pînă acum 
consensuri. La noi, în medicină, 
dăruirea, înalta conștiință profe-

SĂ CAUTI MEREU
UN IZVOR

Aceasta ar fi, condensată in
tr-o singură sintagmă, trăsătu
ra definitorie a personalității 
tînărului comunist Ion Almari- 
èi, tehnician principal la secto
rul de cercetări al Grupului 
industrial de chimie din Rm. 
Vilcea. O dinamică intimă cu 
totul specială, mișcarea febrilă 
a privirii și, deci, a ideilor 11 
evidențiază de Îndată, îi con
féré un farmec aparțe. Dar o- 
mul nu pare deloc conștient de 
asta. Pentru că mișcarea o are 
„In singé“, este „starea lui de 
agfêgare“ cëa mai firească și 
așa cum singur ne mărturiseș
te — mișcarea este aceea care 
naște idei.

— E drept, nu chiar orice 
fel de mișcare naște neapărat 
idei, iși nuanțează el mai apoi 
gindul. Mă gîndeam îndeosebi 
la mișcarea ca refuz al stagnă
rii. al mulțumirii de sine, ca 
refuz al cantonării într-o anu
me ipbteză sau realizare într-o 
stare, fie ea chiar și conforta
bilă. La noi, în cercetare, totul 
stă sub semnul lui de ce ? și al 
lui dar dacă ? Ideile vin apoi de 
la sine..

— Așa a fost și atunci, cînd 
ați realizat inovația care v-a 
făcut cunoscut în tot Grupul ?

— Cam așa... La grupul de 
emergență exista și înainte o 
instalație de neutralizare a clo
rului pe timpul avariilor, acți
onată însă manual. La o even
tuală „cădere“, cînd pe con
ducte răminea clor în stare li
beră, trebuia acționat cu ma
ximum de rapiditate. Altfel së 
puteau ivi surprize neplăcute. 
M-am gîndit atunci că o insta
lație automatizată ar rezolva 
problema. La propunerea mea, 
Conducerea Grupului a luat lé- 

sională, înseamnă a face totul 
pentru a reda omului sănătatea 
șubrezită sau grav lovită. Cînd 
vin aici la acest spital foarte 
mtilți pacienți sînt în comă ; dar 
chiar și atunci cînd o evaluare 
obiectivă te determină inițial să 
vezi că șansele de supraviețui
re sînt foarte mici noi nu trebuie 
să considerăm că un caz este 
pierdut. Eu lucrez foarte des cu 
rinichiul artificial. Tratînd un pa
cient în comă 5-—6 ore continuu, 
rămînînd în continuare lîngă el 
chiar și după ce ți-ai terminat 
garda — cam acestea sînt exem
plele obișnuite de dăruire. Apoi, 
pentru eficiența muncii tale tre
buie să înveți. Să înveți tot 
timpul chiar dacă acum ești me
dic specialist și profesorul te tra
tează ca pe un adevărat coleg. 
Dăruirea mai înseamnă să încerci 
noul, ultimele descoperiri, ulti
mele metode, ultimele medica
mente. Dar făcînd toate acestea 
doar atunci cînd ai înlăturat ori
ce incertitudine, orice risc.

— Deci presupuneți, printre 
altele, înlăturarea oricăror riscuri?

— In meseria noastră nu ai 
voie să riști nimic. Un risc cît de 
mic atunci cînd un om se află 
în pragul dintre viață și moăr- 
te, pe masa de operație, cu mas
ca de oxigen la nas, este egal cu 
trădarea jurămîntului pe care-l 
faci atunci cînd îți începi mese
ria. Bolnavul este în mîinile tale, 
creierul tău judecă pentru el, 
mușchii tăi se contractează pentru 
el. Șt nimic nu-i mai frumos de- 
cît zîmbetul pe care-l culegi de 
pe buzele celui care s-a trezit la 
viață și nu știe prih cîte ă tre
cut.

— Fiindcă a venit vorba de 
zîmbet, de recompensă, am să vă 
pun o întrebare. Rog să nu de
ranjeze... știți, la ziariști ca și la 
medici, spui, uneori, totul. Vi 
s-au oferit „cadouri“, ați primit ?

— Datorită locului meu de 
muncă eu sînt scutit în general 
de această eventualitate pe care 
o consider absolut rușinoasă. Din 
păcate știu că există o părere 
despre asemenea practici și cred 
că ea are uneori corespondent 
real. Chiar dv. oferiți în ziar u- 
nele exemple. Astfel de oameni 
fac de rîs medicina, uită de no
blețea meseriei care te obligă la 
cel mai înalt spirit etic.

— Cu ce argumente concrete 
ați combate în cazul cînd ați fi 
martorul unei asemenea împreju
rări ?

— Nu știu. Cred că m-aș în
furia. Șt profesia noastră este re
munerată de stat, ne bucurăm de 
faimă și cinstire, de condiții bune 
de muncă. Și cum poți face o a- 
facere personală din sentimentele 
de panică ale unui om bolnav ? 1 
Așa ceva este inuman.

gătura cu firma străină care 
ne livrase instalația. Nimeni nil 
se gindise acolo lâ ășa cévà. 
Trebuia să mă descurc singur. 
M-am apucat de treabă, citava 
vreme h-am mâi dat pe aca
să, îmi aducea soția mîncarè 
cü sufertașul, și pînă la urmă 
a mers .. .

— Cum s-a desfășurat „pre
miera“ ?

— In condiții — cum să le 
spun ? — dramatice. Instalația 
realizată de mine nu putea fi 
probată de cît în càz dé „că
dere“ a grupului de emergență. 
Or, o cădere nu poate fi pro
vocată. înseamnă pagube de 
milioane. Trebuia să aștept să 
mă ajute întâmplarea. Și am aș 
teptat. Eram întrebat adesea 
— ești sigur că va merge ? Pu
tem risca ? Răspundeam — e- 
vident, sînt sigur că va merge. 
Dar nu trebuie să riscăm ori
cum. Am cuplat, deci, noua in
stalație alături de cea manua
lă, pe care am lăsat-o în func
țiune pentru orice eventualita
te. Cu clorul nu te joci. ..

Ei, și-ntr-o zi s-a produs pe 
neașteptate o cădere. Cînd omul 
care supraveghea instalația a 
venit să acționeze dispozitivul 
dé neutralizare, n-a mai fost 
nevoie. Instalația automată 
mergea în plin. O asemenea 
bucurie am mai trăit doar o 
dată în viață, cînd am desco
perit izvorul...

— Care izvor ?
— Nu știți ? Eu am descope

rit un izvor. Un izvor adevă
rat, un izvor de ape minerale. 
Circulau la noi, la Fedeleșoiu, 
fel de fel dé legende despre un 
străvechi izvor al Brincóvèànu- 
lui. Un izvor pe carè-1 acope
rise pămîntul și uitarea. Nimeni

— In ansamblul muncii dv. 
privind fenomenul infracțional, 
ce sentimente încercați atunci 
cînd aplicați măsura legală a 
reținerii unui infractor?

— în Proiectul de norme etice, 
un capitol se referă la datoria 
comuniștilor de a manifesta cea 
mâi înaltă intransigență împo
triva concepțiilor de viață stră
ine eticii socialiste, împotriva 
înșelătoriei, speculei, parazi
tismului, oricăror forme de 
procurare a unor venituri ili
cite. Pentru mine, ca ofițer de 
miliție, acest capitol înseamnă 
tocmai exprimarea îndatoriri
lor profesionale, obligația mea 
de zi cu zi. Eu sau colegii mei 
de muncă sîntem totuși obligați 
în unele cazuri și adesea după 
ce încercăm o serie de măsuri 
preventive să trecem la reține
rea sau arestarea unor infractori. 
Un exemplu ! un tînăr de 26 de 
ani eră bănuit de furt. Urmărind 
activitatea lui am constatat că 
se ocupă și cu trafic de valută, 
că violase o minoră de 13 ani, 
iar la beție devenea violent lo
vind cu cuțitul. Deci acte care 
prezentau un pericol social mare, 
un infractor înrăit și periculos ; 
faptul a impus arestarea lui ime
diată.

— Nu mi-ați răspuns direct 
la întrebare...

— într-o asemenea împreju
rare de executare a unei măsuri 
legale, am satisfacția pe care o 
au toți oamenii cind îndeplinesc 
atribuțiunile de serviciu. Acea
stă satisfacție este întregită 
atunci cînd în urma măsurilor 
noastre constat reeducarea cetă
țeanului, redarea lui societății.

— Ați avut o astfel de situ
ație ?

— Dâ, multe. Ultima șl care 
ne-a impresionat mult am trăit-o 
în urmă cu aproximativ 15 zile, 
în biroul meu a intrat un cetă
țean. Era D.C. pe care în anul 
1964 l-am arestat și deferit jus
tiției pentru comiterea mai mul
tor furturi de motociclete și o- 
biecte din autoturisme. Nu am 
apucat să spuh nimic pentru că 
el a și început : „Sînt D.C., 
m-ați dercetat în anul 1964.

nu-și mai amintea de el. nu se 
știa nici măcar dacă a existat 
aevea sau e doar o închipuire. 
Mi s-a părut pasionant să ca
uți un izvor despre care nici 
nu știi dacă există. Am început 
să studiez istoria. M-am docu
mentat la arhive, apoi am ple
cat ia sondaje, pe teren. Mă 
credeau oamenii nebun. Și-n
tr-o bună zi am aflat izvorul. 
Cînd am văzut apa țîșnind de 
sub sapă, mi-au dat lacrimile...

Am dus apoi apa la analize. 
Era extraordinară. Și așa mi-a 
venit ideea cu baza turistică. 
Știți, m-am gîndit că acolo, în 
preajma izvorului, ar putea fi 
amenajată o bază modernă si
tuată chiar pe malul lacului 
viitoarei hidrocentrale de pe 
Olt. M-am luptat nițel cu niș- 
te inerții, m-au ajutat și to
varășii de la O.J.T. și b'T.T. șl 
uite așa am izbutit. Chiar a- 
nul acesta aici vor poposi pri
mii turiști ...

— Dacă ar fi să vă gîndiți la 
lucrul care vi se pare cel mai 
important pentru un tînăr, la 
ce anume v-ați opri ?

— La ce v-am spus. Să cauți 
mereu un „izvor". în tine, in oa
meni, în lume. De fapt, lă astă 
ne cheamă chiar proiectul de 
norme ale muncii și vieții co
muniștilor. ale eticii și echității 
socialiste. Și e firesc să fie așa. 
Asta ar fi. dacă vreți, chiar 
mult rîvnita „cheie a fericirii“.

DORU MOȚOC 

V-am promis că voi veni la dv. 
numai după reabilitare“ și mi-a 
arătat hotărirea instanței de ju
decată in acest sens. Mi-a po
vestit apoi că s-a căsătorit, că 
are doi copii, că lucrează și el 
și soția, că sint fericiți. Am avut 
o satisfacție mult măi mare, 
chiar decit cea din acele zile ale 
anului 1964, cînd îl arestasem și 
am .găsit bunurile furate pe care 
le-am restituit păgubașilor.

— în activitatea de miliție se 
vorbește adesea de prevenire. 
Există un echilibru între funcția 
de reprimare și cea de preve
nire ?

— între cale două funcții e- 
xistă o strînsă legătură. Orga
nele de- miliție desfășoară o per
manentă muncă de prevenire. 
A? enumera cîteva modalități : 
discuții cu elementele predispuse 
spre infracțiune, cu părinții a- 
cestora și cu unele rude apropi
ate, cu reprezentanții școlilor 
sau întreprinderilor în care lu
crează, aplicarea altor forme ca 
atenționarea și avertizarea, ât.c. 
în majoritatea cazurilor se obțin 
rezultate și astfel activitatea re
presivă este redusă. în cazurile 
negative urmează firesc ca jus
tiția să-și spună cuvîntul.

— Ați avut ezitări în luarea 
unor hotărîri ?

— în meseria noastră trebuie 
să excludem ezitările. A- 
ceasta presupune din partea 
ofițerului ce trebuie să ia ho
tărirea o bună pregătire, o cu
noaștere temeinică a legilor, o 
pregătire intelectuală sporită și 
mult discernămînt în aprecierea 
faptei, a făptuitorului și a mă-, 
surilor luate.

— Există risc în meseria dv. ?
— Cred că se poate vorbi une

ori și de un risc care se ivește 
în acel moment în care infrac
torul urmărit încearcă o ripostă 
violentă. în acest caz ești obli
gat să răspunzi, barînd calea in
fracțiunii, apărînd integritatea 
cetățenilor. Desigur mai trebuie 
adăugat aici că in etapa actuală 
nu mai putem vorbi de acele în- 
eăerări singeroase, rafale de ar
me automate care le întîlnim în 
diferitele române sau filme.

Vreau să vorbesc însă și de un 
alt risc : acela de â nu înțelege 
exact dimensiunile profesiei, ale 
fenomenului sau cazului conflic- 
tual In raportul în care ne 
aflăm cu mediul social. Să vă 
dau un exemplu : reținusem în 
holul unui hotel o infractoare. 
Pentru a o conduce la sediul 
miliției n-am mai solicitat o 
mașină ci am mers împreună pe 
Calea Victoriei. La un moment 
dat, infractoarea, de altfel tî- 
nără. bine îmbrăcată și cu un 
aer destul de inocent, s-a trintit 
pe asfalt țipînd că am atacat-o. 
S-au adunat imediat oamenii. 
Dacă aș fi strigat acestora să se 
îndepărteze, să-și vadă de drum 
sau așa ceva, probabil s-ar fi 
produs o busculadă și persoana 
în cauză ar fi putut fugi de 
lîngă mine (au existat cazuri 
cînd opinia publică a intervenit 
negativ favorizînd un infractor), 
în cazul acela am procedat cu 
totul opus. Am cerut sprijinul 
oamenilor : „Sint ofițer de mili
ție și ea este o hoață. Ajutâți-mă 
s-o conduc la miliție“. Și am 
fost ajutat. Noi ne bizuim pe 
oameni. Avem în vedere că 
sîntem strînși legați de munca 
și de viața lor și aceasta ne în
tărește convingerea că vom fi 
ajutați întotdeauna.

Interviuri realizate de 
VICTOR CONSTANTINESCU

V

i

i

(Urmare din pag. I)
Chiar după primele 

de la obținerea titlului 
muncitor " 
ficat, prin 1968, a început sâ 
se știe în fabrică de Niculi- 
na Ganea — fruntașa în pro
ducție. ©e patru ani de zile, 
iceastă fată își depășește în 
•nod regulat sarcinile de 
producție. tncepînd din 1970 
i fost locțiitoare a secreta
rei organizației, iar luna 
trecută adunarea generală » 
ales-o secretară

— Spune-mi, Niculina Ga
nea, am întrebat-o, în virtu
tea căror argumente ți s-a 
acordat acest mandat de 
mare încredere și răspun
dere ?

— Pentru că toți cel 150 de 
membri al organizației sînt 
prietenii mei.

— Ce trebuie să înțeleg, 
in situația de față, prin a- 
cest cuvînt > prietenie ?

luni 
de 

confecționer cali-

dezvoltate 
(ce 

primul 
sînt 
an- 
lo- 

Alt- 
bi- 
în-

subordonațe 
severității și 
arhitecturale, 
constructivul 

organicul.

• Prin material, tehnică, ma
nieră stilistică lucrările lui Flo- 
rian Lazăr Alexie pot fi cali
ficate, firește destul de conven
țional, ceramică. Felul in care 
este concepută (nu realizată ac
centuăm) ceramica, mai ales 
felul în care este privită și pri
mită ea în ultimul timp îi tre
zesc și întrețin vizibile rezerve. 
Ea rămîne, orieîtă inventivitate 
ar avea artistul, oricîte perfor
manțe tehnice ar subsuma, la 
stadiul de obiect decorativ, plă
cut, agreabil, prin definiție uti
litar. Dar tocmai acestei limi
tări impuse de gen, tocmai a- 
ceastă inapeteriță pentru semni
ficație și complexă sugestivi
tate, tocmai această destinație 
oarecare la urma urmelor, ad
mise deja ca un loc comun, nu 
sint acceptate de către artist. 
Consecințele ? înregistrăm în 
lucrările prezentate un avans 
serioS al elementului figurativ 
(tocmai intr-un domeniu struc
tural abstract), încercarea de a 
cultiva o temă și nu un motiv, 
de regulă decorativ, o desfășu
rare viguroasă a formelor, o ro
bustețe și o monume!htalitate a 
întregii compoziții de tip sculp
tural. înregistrăm, de asemenea, 
tendința de a individualiza 
obiectul fie Și prin nerepetarea 
să în serie (ca obsesie a ieșirii 
din anonimat), de a renunța la 
„șantajul“ sentimental al culorii, 
al glazurilor mate implicit a 
expresivității tactile, „prbeedee“ 
de care, mulți ceramiști, altfel 
ihteresâhți ca viziune, cam abu
zează în ultima vreme. Anume 
sugestii decorative, amintind de 
structuri vegetale, 
sinuos, capricios în spațiu 
ascund nu rareori în 
plăcerea de a modela) 
acUm riguros 
samblului, 
Jicii sale 
tel spus, 
ruiește acum 
cercarea tînărului artist, aceea 
de renova un gen din interiof 
și nu prin eludarea superficia
lă și foarte lâ. indemînă a exi
gențelor sale formale, aceea de 
a demonstra că Tesursele sale 
pot fi canalizate și către zona 
unor semnificații mai ample, 
este mult mai îndrăzneață șt 
singulară decit se poate bănui 
la prima vedere. Cîștigul cert âl 
acestei etape îb vedem deci toc
mai în efortul de a-și consolida 
un drum propriu, limpede deli
mitat, un drum In afara 
a manierismului de 
care în ultima vreme 
fi sesizat și pe terenul 
decorative și care, din 
sufocă (căci numărul imitatori
lor e mare !) chiar pe inițiato
rii unui, să zicem, dacă acesta 
este cuvîntul exact, stil.

• Ion Grigore propune în a- 
ceastă expoziție de grup o se
lecție în care accentul cade pe 
picturalitate. S-a străduit, aici 
vizibil să îndulcească severita
tea • hieratică a concepției și 
desenului, să devină mai lumi
nos și mai puțin tranșant în 
contraste, mai colorat (se înțe
lege în raport de propria pa
letă dominată pînă acum de 
brun și acru), să se apropie fie 
și prin dimensiuni de rigorile 
picturii de șevalet. Aerul hir
sut, bolovănos chiar al întregii 
imagini a căpătat o anume 
distincție și eleganță. Tensiunea 
dramatică și înclinația către 
fantastic, nu rareori către iro
nie și parabolă s-au estompat 
în favoarea unui descriptivism 
de tip realist. Ar fi inexact să 
vâdem în toate acestea o mu
tație sau o deschidere în vizi
unea sa artistică. El rămîne a- 
celași evocator al lumii satului, 
al existențelor legate de acest 
univers mitic, dominat de in
flexibile dar înțelepte cutume. 
Ne aflăm mai de grabă în fața 
linei nuanțări a gustului. Cel ce 
poate admira fără rezerve pe 
Giotto, de primitivii italieni, de 
pildă, pare să spună artistul

modei, 
școală 
poate 

artelor 
păcate

— Da, e bine să-1 lămu
rim. Cînd am spus că âm 
fost aleasă din prietenie, nu 
am înțeles că mi s-a făcut 
o favoare. Noi, acești 150 de 
membri ai organizației sin- 
tem deopotrivă tovarăși și

Generos și convingător
colegi de muncă. Sîntem 
prieteni, așadar, și ei âu de
cis că așa se cuvine.

Ei, colegii și tovarășii de 
muncă, au spus așa : Nieu- 
lina este prietena noastră 
pentru că este fruntașă, pen
tru că este modestă, sinceră, 
săritoare la nevoie, pentru 
că a demonstrat de multe 
ori că știe să conducă or
ganizația.

— Sub ce deviză se desfă
șoară, acum, activitatea or
ganizației ? 

poate tot atit de bine vibra și 
la pictura din Quattrocento sau 
Cinquecento, cel care gustă ra
finamentul simplității jooâte âtît 
de bine gusta și pe cel al lu
crurilor măi complicate. Acest 
„joc" implică un sacrificiu de 
care artistul e conștient, dar pe 
care-l acceptă ca pe o experl- 
snță necesară, ca pe o tentație

și calculat prin 
disimulează nu- 
sentimentală, de 
că s-a lăsat cu- 
curios și întru- 
inofensive cap-

ce se cuvenea trăită. Cînd spu
nem aceasta avem in vedere 
restringerea unei recunoscute 
amplitudini, fragmentarea voită 
a elementelor constitutive ale 
universului său artistic și etala
rea lor ca motive, întrutitva 
autonome, ale picturii. Remar
căm totuși caracterul voit, diri
jat al acestei operații căci pic
torul, cerebral .......................
excelență, deși 
mai noua stare 
care sugerează 
ceri-t, întinde, 
cîtva malițios, 
cane privitorului.

• Octavian Vișan are, dacă 
ne referim la substanța demer
sului său, multe puncte comu
ne cu Ion Grigore. Vișan este 
și el un poet al satului, ai sa
tului moldovenesc, al satului 
mitic. Dacă Grigore 
structură precumpănitor 
tivă (parabolică și 
Vișan are una 
lirică. El pictează exclusiv fa
buloase și rarefiate peisaje, o- 
goare și munți, ceruri înalte și 
nori, cai și oameni, copaci pier- 
duțl într-o imensă și extatică 
natură. Pulsează in pictura sâ 
o arhaică patriarhalitate ca în

are o 
nara- 

aforistică), 
precumpănitor

poposit cîteva zile în 
concert și spectacole 
ale lașului și întîm- 

făcut să pot participa 
manifestări de unică 
capabile să dimensio-

ma- 
la

ba-

în

să

• Am 
sălile de 
muzicale 
plarea a 
lă două 
vibrație 
heie căutările novatoare ale ar
tiștilor ieșeni; un inedit specta
col de balet pe scena Operei și 
un concert extraordinar cu 
rea simfonie beethoveniană 
Filarmonică.

Numele tinerei maestre de 
let Mihaela Atanasiu s-a impus 
în ultimii ani în viața artistică 
a țării. Febrilă căutătoare de
noi mijloace de expresie, Mihae
la Atanasiu știe să aducă 
fiecare dintre montări o pro
fundă notă personală, știe 
sintetizeze tot ceea ce pare mai 
viabil în noile tendințe coregra
fice.

„Hiroșima“, poem coregrafic 
pe baza unui colaj muzical cu 
secvențe din lucrări de Beetho
ven, Schdnberg, Penderecki, 
încercînd o transpunere coregra
fică a cunoscutului poem al lui 
Eugen Jebeleanu „Surîsul Hiro- 
șirnei“ — mi s-o părut un 
„spectacol total capabil“ să în
demne la meditație, să subli
nieze marile resurse expresive 
ale artei dansului.

Recitarea versurilor, dansul, 
jocul de lumini (excepțional este 
momentul îndreptării „reflectoa
relor“ spre public), — totul este 
folosit cu a-tă pentru eșafodarea 
unui spectacol cum s-a spus 
după recenta premieră „zgudui

— Obiectivul principal, 
producția. Este adevărat, fa
brica noastră și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe acest 
an încă din luna octombrie, 
dar ne-am luat angajamen
tul că vom îndeplini sarci

nile planului cincinal In nu
mai patru ani și trei luni. 
Și ca să ajungi ca pe data 
de 1 aprilie 1974 să lucrezi 
deja în contul anului- 1975 
trebuie eforturi, nu glumă.

Niculina Ganea zimbește. 
Știe că așa va fi. îmi spune 
cum s-au organizat mai bine 
locurile de muncă, cum au 
fost eliminate total întîrzie- 
rile și absențele de la ser
viciu, cum luptă uteciștii, 
fiecare în parte, pentru ob
ținerea titlului de fruntaș pe 

romanele lui Sadoveanu. Des
prindem din nostalgică solitu
dine, din neliniștea și frămin- 
tareâ abia presimțită a pînzelor 
sale un sentiment pe care l-am 
așezat sub zodia conceptului de 
„dor“ la Lucian Blaga. Vișan, 
este mai mult decit Grigore un 
spirit literar. Vizitfnea sa este 
mai puțin rodul observației di
recte și mai mult al dezvoltă
rilor cărturărești. Stilizarea, din 
care și-a construit deja o ma
nieră, un stil nu are la capătul 
firului realitatea, ci lucrarea 
3e artă, fie ea și rustică, arta 
populară. deci, ca 
i unui mod de 
și filozofie 

1 urilor par 
de unde și 
corativism 
rilor sale în
Octavian Vișan sensul picturii 
rezidă în primul rîhd în opți
une, într-o opțiune cu limpezi 
resorturi etice, o opțiune prin 
care se plasează consecvent, 
obstinat, în zona unei spiritu
alități specifice. Remarcăm în 
prezenta selecție și o limpezire 
de ordin formal, în sensul a- 
bandonării detaliilor pitorești 
ce sufocau uneori imaginea. în 
sensul unei mai mari concizii 
in dezvoltarea compoziției, a 
propensiunii către monumenta
litate. Remarcăm că ne aflăm 
în fața unei creații închegate, 
mature, în fața unui artist stă- 
pin pe mijloacele de expresie, 
in fața unui artist conștient de 
sènsul și vaiorea 
său.

deci, ca expresie 
mod de existență 

(majoritatea dea- 
scoarțe țărănești 
senzația de de- 

textil a lucră- 
ansamblu). Pentru

demersului

C.R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de grup : Florian 
Lazăr Alexie, Ion Grigore, Oc
tavian Vișan, Galeriile de Artă 
„Apolio", Calea Victoriei nr. 56.

I MAG I bl I
tor de suflete și conștiințe".

O mențiune specială pentru 
grupul de dansatori care a înțe
les chemările regizoarei: I. Rusu, 
B. Baras, D. Lificiu, D. Brezu- _ ___ _____  m
leanu, V. Halucu, M. Belțic, V. ție în totalitatea acestei stagiuni 

lipsite de evenimente deosebite. 
Doi oaspeți de peste hotare — 
dirijorul Cari von Garaguli și 
organistul Pierre Cochereau, ti
tularul marii orgi de la Notre 
Dame din Paris — au dat mani
festării o rezonanță deosebită.

Tehnician de mare clasă, Gara- 
guli ne-a restituit o partitură 
românească de amplitudine pe 
care din păcate nu am reușit să 
o integrăm în repertoriile noas
tre permanente : poemul lui 
Pascal Bentoiu „Luceafărul“.

Excelent s-a dovedit Pierre 
Cochereau în Concertul de Pou- 
lenc. In concertul lui Vitfafdi și 
în special în Improvizația pe o 
temă din public nu am regăsit 
suflul marelui artist.

• Lo Filarmonica „George 
Enescu“, sub conducerea dirijo
rului Mircea Basarab program, de 
substanță simfonică: Haendel, 
Mozart, Stravinski și o primă 
audiție din creația tînărului crea
tor român Ștefan Zorzor.

Păcat că puțini dintre abonații 
Filarmonicii și-au dovedit ata
șamentul pentru acest program. 
Oare atît de necesară este piesa 
concertantă, prezența solistului 
intr-un concert simfonic pentru 
un real iubitor de artă ?

Răuț, I. Severin
• Din 1955 cînd a fost pre

zentată în primă audiție Simfo
nia a 9-a de Beethoven, marea 
Simfonie a „Titanului" a deve

CRONICA

de

atît

nit cheia de boltă a repertoriului 
Corului „Gavriil Musicescu“ ji 
a Filarmonicii „Moldova".

In concertele de vineri și du
minică, Simfonia beethoveniană 
a fost tălmăcită de artiștii ieșeni 
sub bagheta tînărului șef d- 
orchestră Ion Baciu, dirijorul care 
a însemnat în ultimii ani 
de mult pentru revitalizârea for
țelor artistice ale orașului.

Antrenînd forțele corului și ale 
orchestrei, ale echipei de soliști 
(o notă deosebită pentru glasul 
lui Nicolae Sasu), Ion Baciu ne-a 
oferit o versiune în perfecte 
coordonate stilistice, în care am 
regăsit suflul 
niene.

Din păcate 
son prezentat 
„Moldova“ in 

epopeii beethove-

Preludiul la uni- 
de Filarmonica 
deschiderea con

certului, (concert retransmis de 
posturile noastre de Radio pen
tru iubitorii de artă din întreaga

secție. Brigada din care face 
ea parte depășește lunar 
planul cu 5—10 procente.

— La noi la fabrică s-a 
format și se manifestă deja 
un foarte puternic spirit 
muncitoresc, îmi relata tină-

ra secretară. Și tineretul, o 
spun cu certitudine, se află 
în primele rinduri.

— După cum știi, s-a ce
rut în ultimul timp organi
zațiilor U.T.C. o mai preg
nantă integrare a lor in via
ța și problemele tineretului.

— Știu, însuși secretarul 
general al partidului nostru 
a accentuat, de curînd, a- 
ceastă datorie a vieții de or
ganizație. Programul nostru 
de activități, dorința noastră, 
a tuturor membrilor organi

MANIFESTĂRItradiționale
în aceste zile, în viața școli

lor are loc o manifestare in
trată in tradiție : elevii cu ap
titudini deosebite in domeniul 
unor discipline umanistice și 
științifice se intîlnesc lâ primă 
selecție în cadrul olimpiadelor.

Organizate de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, in 
colaborare cu societățile Științi
fice ale cadrelor didactice și 
C.C. al U.T.C., aceste concursuri 
s-âu lărgit, trbptât, cuprinzind 
— alături de limba și literatura 
română, matematică, fizică și 
chimie — și alte discipline că 
economia politică, probleme ac
tuale ale politicii econpinj.ee a 
Partidului Comunist Român, 
biologia, limbile rusă, germană, 
maghiară.

După cum s-a remarcat de-â 
lungul anilor, olimpiadele con
tribuie lâ descoperirea și pro
movarea talentelor din rîndul 
tineretului studios, in diferite 
domenii, ele bucurîndu-se de o 
largă participare. Astfel, in 
anul școlar precedent, la aceste 
competiții s-au prezentat peste 
500 000 elevi din școala gene
rală, licee și școli profesionale, 
în același an școlar, la olimpia
dele internaționale, elevii ro
mâni au obțintit 5 premii lâ 
matematică (un premiu I), 5 la 
fizică și 6 la limba rusă (un 
premiu și o medalie de aur).

(Agerpres)

țară), a sunat fad, șters, neomo
gen fără umbră de concentrare 
artistică.

• Joi seara la Radioteleviziune 
a avut loc un concert de excep-

IOSIF SAVA

zației, se acordă in acest 
sens. Cred că organizația a 
devenit vie, apropiată de fie 
care tînăr tocmai pentru că 
este o familie.

— O dovadă concretă ?
— în februarie, cred, că 

vom celebra prima nuntă 
utecistă.

Niculina Ganea a zîmbit 
din nou și ...a roșit. Atunci, 
în clipa aceea, am înțelâs 
ceeă ce era de înțeles. Nunta 
ei este programată pentru 
luna februarie, in mijlocul 
colegilor, al tovarășilor de 
muncă, al membrilor orga
nizației. Niculina Ganea are 
deci 150 de prieteni și... un 
logodnic.

Muncă, activitate, politică, 
viață... Iată, perfect asimila
te, trei puncte nodale ale 
existenței unui tînăr ca toți 
tinerii patriei. Simplu și 
convingător.

EMANUEL ISOPESCU

I

econpinj.ee
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TELEGRAME
Secretarul general ai Partidului Comunist Român, președin

tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, au trimis secretarului general al Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea., președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul KIM IR 
SEN, și premierului Consiliului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, tovarășul KIM IR, următoarea 
telegramă.

Cu profundă întristare am aflat vestea încetării din viață a 
tovarășului Zăng Zun Thek, membru supleant al Comitetului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
membru al Comitetului Popular Central și vicepremier al Con
siliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Co
reene.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România transmitem Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central și 
Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate 
Coreene și familiei îndoliate cele mai profunde condoleanțe și 
sentimente de compasiune în legătură cu această grea pierdere.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui MO- 
HAMMAD REZA PAHLAVI următoarea telegramă : _

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai cordial pen
tru foarte amabilul mesaj ce mi l-ați trimis la plecarea dum
neavoastră din Iran.

A fost o mare plăcere pentru împărăteasă și pentru mine să 
vă primim pe dumneavoastră și pe doamna Ceaușescu în țara 
noastră. Sînt convins că vizita dumneavoastră și schimbul 
fructuos de vederi ce l-am avut pe probleme de Interes co
mun reprezintă o contribuție valoroasă la dezvoltarea multi
laterală a relațiilor de prietenie dintre Iran și Republica So
cialistă România, în interesul celor două popoare ale noastre, 
al păcii și cooperării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai sincere urări de fericire personală și de bunăstare și pros
peritate poporului român.

Ministrul afacerilor, externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Petăr Mladenov, cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a sem
nării primului Tratat de priete
nie, colaborare si asistență mu
tuală Intre cele două țări.

în cadrul marilor aniversări 
recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii și UNESCO, luni 
seara, a avut ioc la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia), sub auspiciile Uniu
nii Scriitorilor și Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, o manifestare 
consacrată împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea poetului ma
ghiar Petofi Șandor, la care au 
participat oameni de artă șl 
cultură, un numeros public.

Au luat cuvîntul, Laurențiu 
Fulga, prim-vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, scriitorul 
Eugen Jebeleanu, membru co
respondent al Academiei, scrii
torului Meliusz Jozsef, vicepre
ședinte al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate ma
ghiară, poetul Adrian Păunescu, 
membru al Consiliului Uni
unii Scriitorilor, șl Laszloffy 
Aladar, membru al Consiliu
lui Uniunii Scriitorilor.

Actorii Șerban Cantacuzino 
și Ferenczy Csongor, au citit 
versuri ale poetului maghiar, 
traduse de Șt. O. Iosif, Octa- 
vian Goga, Mihai Beniuc, Eu
gen Jebeleanu.

*
Cu același prilej, o adunare 

comemorativă s-a desfășurat șl 
la Sighișoara.

De asemenea, la muzeul me
morial „Petofi Sandor“ din co

PUIU ET COMPANIE
(Urmare din pag. I)

ghea lucrările. Oricît s-ar pă
rea de curios, Taraleșca accep
tă să semneze printre multe al
tele și o foaie de încadrare a 
sa în., cîmpul muncii, pe șan
tier.' ca muncitor necalificat, 
deși el era salarizat și de CAP, 
conform normelor în vigoare, 
dar ca inginer. A apucat astfel 
să încaseze fraudulos 7 314 lei 
in calitate de muncitor necali
ficat, deși pentru asta n-a miș
cat nici un deget. Numai gura 
a trebuit să și-o țină...

Alt tînăt, Gheorghe Bobea- 
nu, împreună cu încă un con
sătean, Marin Dinculeasa, am
bii la fel de bine puși pe că
pătuială, sint numiți șefi de 
echipă, cu cotă parte la delapi
dare. Cooperatorul Gelu Pavel, 
născut In 1946, este angajat ca 
merceolog de șantier, cu mi
siunea de a întocmi chitanțe 
false. Toate astea fiind stabili
te, se trece la acțiune. Bineînțe
les, cu maximum de operativi
tate.

Se pornește cu stîngul, pentru 
că, așa cum declară cinic ac
tualul tnculpat G. D. C. zis 
„Puiu“, în armată toba mar
chează, după regulament, pi
ciorul stîhg și tot cu stîngul se 
face primul pas. In repetate 
rîndurl. Dinculeasa, Bobeanu, 

muna Albești a avut loc un 
spectacol artistic prezentat de 
formații ale căminului cultural 
și școlii din localitate.

Muzeul literaturii române a 
organizat, luni, o seară omagia
lă dedicată scriitorului Ioan 
Slavici, cu prilejul aniversării 
a 125 de ani de la naștere.

Despre personalitatea marelui 
nostru prozator, despre opera 
sa, străbătută de un înalt me
saj umanist în care se oglindesc 
viața și sufletul poporului ro
mân, frămîntările și năzuințele 
sale spre bine, adevăr, frumos 
și dreptate, au vorbit prof. univ. 
Șerban Cioculescu, scriitorii 
Ion Pas, Barbu Solacolu, D. I. 
Suchianu.

Au participat membri ai fa
miliei scriitorului.

La cinematograful „Scala“ din 
București a avut loc, luni seara, 
premiera filmului „Zestrea“, 
producție a Studiourilor cine
matografice „București“.

Autorii acestei noi creații ci
nematografice românești sînt 
dramaturgul Paul Everac, sem
natar al scenariului, și regizoa
rea Letiția Popa. Imaginea peli
culei aparține operatorului 
Nicu Stan, partitura muzicală 
compozitorului Vasile Va- 
silache jr., iar scenografia și 
costumele sînt realizate de Doi
na Levința și Guță Știrbu.

Din distribuția filmului fac 
parte Margareta Pogonat, San
da Toma, Victor Rebengiuc, Se- 
hastian Radovici, Mircea Bașta, 
Ioana Ciomîrtan șl alții.

(Agerpres)

apoi Gelu Pavel și Alexandru 
Vlaston sînt puși să obțină pe 
bază de acte în regulă sute de 
metri cubi de lemn de cons
trucție, livrați prompt de către 
Baza I.A.T.M. și C.E.I.L., am
bele din Drobeta-Turnu Seve- 
rin. Se știe însă că pentru sere 
și solarii este nevoie de țevi 
metalice, sticlă, balast și ci
ment. Cît despre lemn, da, e 
nevoie și de el, dar în cantități 
foarte mici Totuși, ,,Puiu“ și ai 
lui mizează pe iuțeala lor de 
mină și pe nebăgarea de seamă 
a celor două unități care, in
tr-adevăr, nu controlează, nu 
raționează, nu calculează de ce 
anume este și de ce nu este 
nevoie și iată-i pe îndrăzneții 
constructori în posesia unei can
tități impresionante de lemne i 
aproape 1 000 de metri cubi. Ce 
să facă cu ele ? Exact ceea ce 
și-au propus : șefii de echipă 
umblă cu tabele printre munci
torii șantierului, ba chiar și 
prin satele învecinate, întreabă 
cine are nevoie de lemne de 
cea mai bună calitate, încasea
ză bani, bifează, totalizează și, 
ierarhic, înaintează tabelele în 
mai multe exemplare „tovară
șului“ șef Puiu. „Puiu" le în
cuie în sertar. După una sau 
două săptămîni îi anunță pe 
Chilipirgii că direcțiunea 
U.F.R.M.A. Timișoara aprobă

PĂMÎNT-LUNĂ
CU...

AUTOCAMIONUL I
Tinerii șoferi Karol SzScs 

și Iănos Hangai de la Auto
baza din orașul Sf. Gheorghe 
au reușit performanța de a 
parcurge, fiecare, cu autoca
mioanele lor — fabricate la 
Uzinele din Brașov — o dis
tanță aproximativ egală cu 
cea dintre Pămînt și Lună. 
De subliniat că ei au obținut, 
totodată, prin întreținerea ju
dicioasă a mașinilor, econo
mii in valoare de circa 
100 000 lei.

Ce le-am mai putea ura, in 
continuare, celor doi adevă- 
rați ași ai volanului și ai e- 
conomiilor ? De pildă, succes 
intr-o nouă tentativă Terra... 
Venus sau Marte !

• Au fost încheiate lucrările 
de modernizare a centralelor 
telefonice automate dintr-o se
rie de localități : Reșița, Cluj, 
Tg. Jiu, Alba Iulia, Giurgiu, Sf. 
Gheorghe, Făgăraș, Ploiești.

• La Uzina de pompe indus
triale din Capitală au trecut cu 
succes probele tehnice două noi 
tipuri de pompe pentru apă și 
lichide executate din oțel inoxi
dabil. rezistent Ia acțiunea di
verșilor factori corosivi.

• Puțini cunosc, poate, faptul 
că unul din cele mai vechi 
spitale din Transilvania se află 
Ia Baia de Criș, datind de peste 
un veac. Spitalul, realizat prin 
contribuție voluntară a popu
lației, cuprindea, la inceput, 
doar 30 de paturi. Capacitatea 
sa a sporit astăzi considerabil, 
el puțind asigura o largă gamă 
de servicii medicale moderne.

• Recordul în materie de 
contravenții la regulile de cir
culație îl deține, după toate 
probabilitățile, intersecția B-dul 
Tudor Vladimirescu — str. 
Smirdan, din municipiul Dro- 
beta Tr. Severin, unde in orele 
de virf, se înregistrează cîte o 
contravenție pe minut. Fără alte 
comentarii.

• Specialiștii de la Stațiunea 
experimentală agricolă Suceava 
au realizat noi soiuri de secară. 
Acestea se remarcă printr-o 
deosebită rezistență, precum și 
printr-o producție cu circa 45

VALENTIN STÄNESCU, ’ 
antrenor al naționalei de fotbal

în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc 
ieri la sediul Federației ro
mâne de fotbal, s-a anunțat 
că Biroul federal l-a numit 
ca antrenor al echipei na
ționale pe Valentin Stăncs 
cu. Ce antrenor secund a)

desfacerea la particulari a ma
terialelor din stocul... supranor- 
mativ. Respectivii pot să și le 
ridice, la prețul de 120 lei me
trul cub, deci la abia jumătate 
din prețul cu care le-ar fi cum
părat unitățile de stat. O ase
menea pleașcă, o dată la un 
milion de ani I In plus, pentru 
grăbirea operațiuniii, „Puiu“ a- 
sigură gratuit transportul lem
nelor la domiciliu, cu autoca
mioanele diverselor autobaze, 
plătite cu acte In regulă de că
tre... U.F.R.M.A în scurtă vre
me sînt vînduți astfel 808 metri 
cubi de lemne și alte materiale 
(plăci de beton, balast etc.), in 
valoare de 474 678 lei I O dată 
cu aceasta, prejudiciul adus 
statului prin plata „aranjată“ a 
transporturilor Ia domiciliu to
talizează încă 17 378 lei. Bene
ficiarii, cîteva zeci de cetățeni 
din Vînători, Șimian, Cujmir, 
Salcea, Obirșia de Cîmp, Dîr- 
vâri ș.a.

Să ne oprim puțin la acest as
pect al problemei. Prin urmare 
un grup de escroci au hotărit 
să fure statul, să înșele cre
dința celor care i-au investit cu 
răspundere. Au trecut la acțiu
ne. Dar de aici încolo, este im
posibil ca măcar unul dintre cei 
cîteva zeci de cumpărători să 
nu fi observat Ilegalitatea, în 
primul rînd pornind de la pre

ia sută mai mare decit soiul 
cultivat anterior pe terenurile 
respective.

• Recent au fost realizate la 
Uzinele „Vulcan“ patru noi 
mărci de oțeluri aliate pentru 
turbo agregate ; paralel, spe
cialiștii dintr-o altă insemnală 
întreprindere bucureșteană, Uzi
nele „Republica“, au devenit 
autorii unei alte serii de „pre
miere" : țevi speciale pentru 
industria chimică și țevi din 
oteluri aliate pentru agregatele 
de foraj.

La Baia Mare a luat ființă 
recent o stație de cercetare a 
poluării atmosferei, aparținînd 
Institutului de meteorologie și 
hidrologie din București. Noua 
stație — a treia de acest fel din 
țară — dotată cu aparatură și 
laboratoare moderne, va realiza 
cercetări complexe asupra con
centrației de noxe din atmosfe
ră. Rezultatele cercetărilor ur
mează să fie folosite la stabili
rea viitoarelor planuri de dez
voltare urbanistică și economică 
a orașului Baia Mare, precum 
și a unor localități din împre
jurimi.

MAXIMAFILIE
O nouă ramură a filateliei câș

tigă, pe zi ce trece, noi adepți: e 
vorba de maximafilie. Amatorii 
săi colecționează timbre repre- 
zentînd imagini de pe cărțile poș
tale ilustrate. Pe plan internațio
nal sînt recunoscute pînă în pre
zent două mari „puteri“ în acest 
domeniu: România și Franța, care 
dețin cele mai numeroase și mai 
bogate colecții de maximafilie din 
lume, fapt demonstrat și cu pri
lejul recentei expoziții de la ..Ho- 
thel de Viile" din Paris.

PREDEAL, IZVORUL 
MUREȘULUI

Agenția București a B.T.T. ofe
ră tinerilor din Capitală locuri 
pentru petrecerea concediului de 
odihnă în stațiunile Predeal și Iz
vorul Mureșului. Durata unei se
rii : 10—12 zile; prețul : 350—550 
lei.

formației reprezentative a 
fost desemnat Robert Cos. 
moc.

[o cursul zilei de astăzi va 
fi alcătuit lotul echipei re
prezentative, care urmează 
să fie convocat joi, la Bucu
rești.

țul derizoriu al materialelor de 
calitatea cea mai bună, cît și 
de la transporturile „gratuite“ 
cu mașinile statului, uneori la 
zeci de kilometri depărtare de 
„bază“

Ancheta ulterioară a confir
mat că toți chilipirgiii își dădu
seră seama că Ia mijloc este 
ceva necurat. Dar au tăcut. Au 
preferat să se înfrupte, să fie 
părtași la afaceri, să încurajeze 
prin atitudinea lor grupul de 
infractori. Majoritatea cumpă
rătorilor sînt tineri, sub 32 de 
ani.
în acest timp „Puiu" and 

Company nu mai știu de frică. 
Afacerile se perfecționează, 
metodele devin mai rafinate, 
după cum vom vedea Dar, lu
crările șantierelor de la Vînă
tori și Șimian Inaintînd ca vai 
de ele, conducerea U.F.R.M.A. 
Timișoara bănuiește că la mij
loc este ceva... „interesant“ 
(cum avea să declare un timi
șorean) și, drept urmare, la Vî
nători încep să vină claie pes
te grămadă fel de fel de ins
pectori, revizori, delegați ș.a. 
m.d., de care ne vom ocupa In 
alt material. Fără excepție, 
inspectorii, cu mic, cu mare, se 
opresc în saloanele somptuosu
lui hote) „Parc” de pe malul 
Dunării, unde „Puiu“ oferă os
pețe pantagruelice, cu meniuri 
scumpe și băuturi străine. Cine 
e fumător. adoptă tabieturile 
dragului lor amfitrion, care o- 
feră invariabil numai țigări fine 
și nu Chiar din oricare, ci nu
mai din cele cu inscripție cla
ră i „Long Size"

De menționat că înscrierile (la 
sediul agenției, str. Cosmonauților 
21, telefon 14 42 00), se fac, atît 
individual, cît și pentru grupuri 
organizate, din întreprinderi și 
instituții. Sintefi așteptați deci să 
vă petreceți, în decorul înzăpezit 
al munților, un frumos concediu. 
Alte argumente: la Izvorul Rece 
vă așteaptă o bază sportivă cu 
patinoar, un original club dotat, 
printre altele, cu diverse jocuri 
mecanice ; la Predeal — binecu
noscutele pîrtii de schi, patinoa
rul etc. ; în ambele locuri. B.T.T. 
organizează și un bogat program 
de excursii, seri distractive.

Nu sintefi de părere că 
Dragoș Micu (clasa a Il-a) — 
pe care l-am surprins zilele 
trecute la joacă pe una din 
străzile orașului Bușteni — ar 
putea avare cu succes intr-un 
film cu haiduci... pitici" ? Do
rințele sale sînt, însă, mult 
mai practice : „Nici măcar o 
singură medie de opt nu mai 
doresc să am in acest tri
mestru ; fratele meu mai 
mare, Mihăifă, e-inr-a șasea 
și nu are decit nouă și zece".

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

În drum spre 
Birmingham

(S. U. A.) I

Ion Tiriac însoțit 
de o nouă „speranță"

Ieri dimineață, Ion Tiriac, 
maestru emerit al sportului, și 
tinărul jucător brașovean Tra- 
ian Marcu, au părăsit țara pen
tru a participa la suita turnee
lor americane.

— Deci, din nou, la drum..
— Ca deobicei, la fiecare în

ceput de an, începe și circuitul 
american de tenis indoor care 
se încheie spre începutul lui 
aprilie. In acest an circuitul e 
diferit de alte dăți : noi vom 
juca circuitul care a rămas 
strict amator, nu ne vom in
terfera cu turneele celor 64 de 
jucători profesioniști care sint 
împărțiți in două grupe, jucînd 
unii in Europa, ceilalți în S.U.A. 
Acest circuit se desfășoară pe 
vechiul traseu luînd Coasta de 
Est și terminînd cu Coasta de 
Vest a S.U.A., iar în formații
le In care vom juca sînt încă 
mulți jucători care au preferat 
acest circuit, celui profesionist, 
printre ei numărîndu-se Oran- 
tes, Gimeno, Barthes, Graebncr, 
Connors, Năstase, eu și alți 
cîțiva jucători americani tineri.

— Unde veți face primul po
pas ?

— Primul turneu are loc la 
Birmingham (Alabama), o loca 
litate nou introdusă în circuitul 
american indoor.

— După circuitul indoor ?
— Probabil vom reveni în Eu

ropa, vom avea, sper, cîf.eva 
zile de pauză, mă gîndesc la o 
săptămină cel puțin, după care 
va începe circuitul european în 
aer liber, cu turneele din șuiul 
Franței.

— Plecați cu tînărul Traian 
Marcu, care se află Ia prima 
lui călătorie peste Ocean. Ve 
deți în el o mare speranță a 
tenisului românesc ?

— Este ultimul produs valo 
ros al tenisului românesc, un 
jucător foarte talentat. Dar, in- 
trucit eu nu cred decit in ta

PUTEȚI VERIFICA
Ceiățeanul se indreapta în

crezător, înarmat cu o pro
vizie de fise, către telefonul 
public ; pătrundea tacticos 
în cabină : introducea fisa, 
forma numărul și... consta
ta că telefonului respectiv îi 
lipseau anumite piese ca, de 
pildă, o parte a receptoru
lui...

Nu este vorba despre o a- 
necdotă. Scene de felul celei 
schițate mai sus s-au petre
cut în serie la unele cabine 
telefonice din zona Pieții 
Coșbuc. Explicația nu este 
greu de bănuit : telefoanele 
respective constituiau „Pre
ferințele" unui grup de in
fractori.

Cercetările, desfășurate 
după toate rigorile circum
stanței, au depistat pînă la 
urmă pe autorii furturilor : 
D. Florian, M. Boldeanu și 
M. Cimpoieru. Piesele fura
te erau, evident, destinate 
comercializării „pe sub mi
mă“.

Concluzia : nimeni nu mai 
tulbură acum funcționarea 
corectă a telefoanelor din 
zona amintită. Puteți veri
fica !

I PRILEJ DE MEDITAȚIE
Cunoșteau părinții respec

tivi unde și cu ce se Îndelet
nicesc copiii lor în puterea 
nopții? Nu, și nici nu prea 
obișnuiau, in general, să se 
preocupe de asemenea lu
cruri. Era doar vorba de 
copii mari, care, în curînd, 
urmau să împlinească... 14 
ani. Desigur, își vor purta 
singuri de grijă.

Dar n-a fost cîtuși de pu
țin așa !

Cezar Călinescu și Gheor
ghe lordache au furat di
verse obiecte din autoturis
me parcate pe șoseaua Ol- 

Iteniței. Rezultatul investi
gațiilor — care i-au identi- 

lentele confirmate, îl iau cu mi
ne sâ-1 arunc in marea bătălie 
ă consacrării. întrevăd pentru 
el mari posibilități de afirmare.

II întrebăm pe tînărul Maroi 
cum se simte in preajma acestei 
„mari aventuri“ ?

— Sint foarte emoționat. Știu 
că va fi foarte greu, așa cum mă 
avertizează maestrul ion Tiriac, 
dar voi încerca să fiu la înălți
me, să nu dezamăgesc.

Ne adresăm, din nou, lui Ti
riac.

— Ca ultimă manifestare la 
care ați participat, cum vi s-a 
părut seara „Scînteii tineretu
lui“, dedicată sportului alb ?

— Rămîn cu impresii din ce'e

MERIDIAN
• După o zi de odihnă, tur

neul international de șah de la 
Orense (Spania) a continuat cu 
disputarea partidelor din runda 
a 6-a. Liderul clasamentului, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu, a obținut o nouă 
victorie, fnvingîndu-1 de data 
aceasta. In 22 de mutări, p» 
Edgardo Castro (Filipine).. Pî- 
devski a cîștigat la Durao, și 
Parma la Janosevlci. O remiză 
rapidă (după numai 15 mutări) 

ficat rapid pe cei doi mi
nori — constituie un serios 
prilej de meditație.

CALM, CALM, 
IANCULE !

— F, timpul, Iancule ?
— Este.
Și cei doi au pornit. Ora 

startului : 12 noaptea.
— Ce facem, nu prea pică 

nimic ?
— Calm, calm. Iancule. Să 

vezi că acum apare „fraie
rul" ; tocmai cînd nu te aș
tepți...

A mai trecut jumătate de 
ceas ; Ion Iancu și Aurel 
Bejean și-au cam pierdut 
„calmul“ hoinărind pe străzile 
din jurul Gării de Nord ; au 
trecut agale pe strada Petre 
Poni : la colțul străzii Co
muna au pindit cam zece mi
nute ; strada Miron Costin 
au străbătut-o în pas aler
gător, deoarece cam înghe
țaseră.

— Să luăm un coniac in 
gară, poate ne vine vreo 
„inspirație".

— Cu ce bani ? Uiți că 
ultima leafă am luat-o — 
îți amintești — acum vreo 
3 anișori...

Deodată, venind dinspre 
gară, apare un cetățean cu 
valiza în mină.

— Pe el, Iancule !
... — Doriți, cumva o ca

meră, sinteți desigur obosit, 
rostește mieros Aurel Be
jean ; vă oferim noi ceva pe 
cinste.

Cinci minute mai tîrziu, 
la un colț de stradă pustie, 
încrezătorul călător încearcă 
să facă față în zadar unei 
grindine de pumni și picioa
re. „Amabilele gazde“ dispar 
apoi imediat cu obiectele și 
portofelul victimei.

O jumătate de ceas mai 
tirziu.

— Aceștia sint, tovarășe 
ofițer ; îi recunosc.

Mai poți fi calm, Iancule ?

mai frumoase despre „Seara 
Scînteii tineretului“ de la Flo- 
reasca căreia îi dedic chiar o 
secvență din serialul meu pe 
care-1 susțin în ziarul dv. De 
altfel, iau cu mine mai multe 
numere din „Scînteia tineretu
lui“ care prezintă, intr-o pagină, 
seara de la Floreasca să le 
arăt prietenilor mei din Ame
rica. Dar nu trebuie uitat că 
sînt, in primul rînd, un sportiv, 
un jucător de tenis, aceasta fiind 
activitatea mea de bază. E insă 
normal, cred eu, ca din cînd în 
cînd un sportiv de performanță 
sâ mai aibă și activități obștești. 
Cum s-a văzut, ies treburi bune. 
Trebuie sâ vă mărturisesc, însă, 
că plec destul de descumpănit. 
Activitatea, pregătirea ml am 
reluat-o de destul de puțină 
vreme. Mă duc să mai încerc 
o dată să rezolv problema per
formanței sportive și e normal 
ca la 34 de ani să-ți fie mai 
greu să cucerești laurii marii 
performanțe. Dar cel puțin ai 
gindul ca să te menții la un anu
mit nivel. O să încerc acest 
lucru și în decursul anului 1973, 
cînd doresc să prind o formă 
sportivă care să-mi permită să 
joc în „Cupa Davis“

VASILE CABULEA

a realizat Victor Ciociltea în 
partida susținută cu marele 
maestru american Paul Benkli. 
Cobo și Pomar șt-ay încheiat la 
egalitate partida, după numai 
11 mutări In clasament conti
nuă să coriducă Florin Gheor
ghiu cu 5.5 puncte, urmat de 
Pidevski (Bulgaria). Parma (Iu
goslavia) — 4 puncte, Ciociltea 
(România), Benkö (S.U.A.) și 
Cobo (Cuba) — 3,5 puncte, Po
mar (Spania) — 2,5 puncte etc.
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DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Sca
la (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Melodia (orele 0; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45). Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 18;
20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

ARENA AERIANA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,80; 16; 
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,30).

URSUL YOGY ; rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18;
20.15) .

QUEIMADA : rulează la Luceafă
rul (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 8,30; 11;
13,30; 16: 18,30; 21), Favorit (orele 
10: 12,30; 15.30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Central 
(orele 10; 12.30: 15,00; 17,30; 20,00), 
F.xcelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Tomis (orele 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18,15; 20,30).

FILIERA : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15) , Gloria (orele 8,45; 11; 13.30; 
16; 18.30; 20,45).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19.30), Arta (orele 16;
19.30) .

MAREA EVADARE : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16: 19,30); 
Giulești (orele 15,30; 19). Miorița 
(orele 9: 12,30; 16: 19,30).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

VARA BĂRBAȚILOR I rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Buceci (orele 15.30; 18: 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION î 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : ru
lează la Pacea (orele 15.45: 18; 
20). Buzesti (orele 15,30; 18: 20,15).

BARIERA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15), Viito
rul (orele 15,30; 18: 20.15).

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la PoDular (orele 15.30; 18; 20.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Lira 
(orele 15.30: 18: 20,15).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15).

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

CAPCANA PENTRU GENERAL J 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15).

FETE ÎN SOARE : rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATĂ : rulează la Progresul (o- 
rele 16: 18: 20).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC 7 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15).

SFÎRȘITUL LIUBAVINILOR î 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17.30: 19.30).

PROSTĂNACUL (orele 10: 12;
141. MOROCCO (orele 16.30: 20,45). 
PEPO (ora 18.45) — rulează la Ci
nemateca ,,Union“.
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Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Stu
dio) : SCHIMBUL — ora 20; Tea
trul Național „I. L Caragiale“. 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 20; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
20; Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 17; Teatrul Mic : TESTAMEN
TUL CÎINELUI — ora 19.30; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19.30: Teatrul ,,Ion 
Vasilescu“ : HANUL PIRAȚILOR 
— ora 19.30: Teatrul „Ion Crean
gă “ : CELE DOUSPREZECE LUNI 
ALE ANULUI — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : BU 
ALT — ora 15: (Sala Academia) : 
RĂT ST NĂTĂRĂT - ora 17: Circul 
..București“ : APRINDEȚI STELE
LE — ora 19.30.

MARȚI, 16 IANUARIE 1973 
programul I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Teleșcoalâ. Chimie. 9,30 
Matematică. 10,00 Curs de l^mba 
engleză. 10,30 Căminul. 11,10 Film 
serial pentru tineret . „Pierduți in 
spațiu“. 12,00 Selecțiuni din emisiu
nea ..Seară pentru tineret“. 12,40 
Publicitate. 12,45 Cincizeci și două 
de inițiative în cincizeci și două 
de săptămîni. 13,00 Telejurnal. 
15,00—16,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba rusă. 18.00 
Panoramic științific. 18,20 Cum 
vorbim. 18,40 ,,De la Sofia la Plov- 
div“ — reportaj filmat. 19,00 Calei
doscop cultural-artistic. 19.20- 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Sea
ră de teatru : „Iașii în carnaval“ 
de Vasile Alecsandri. 21,30 în ac
tualitate — Școala. 21,55 Gala 
maeștrilor. Arta Florescu — de la 
scenă la catedră. 22,30 .,24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru co
pii : „Prieteni din păpuriș“. 21,20 
Melodii populare. 21,30 Ghișeul. 
21,50 Film documentar : „Felinele 
noastre“ 22,00 Eu am cîntat de cînd 
mă știu“. Recital Marina Voica.

j Yfrg'UL^ÎDE" I ARNÂ j
' numai în perioada 15 ianuarie - 25 februarie 1973 vă puteți procura ' 
i cu o mare reducere de prețuri de la 10% pînă la 25% !
i diverse articole de sezon — confecții, galantarie, marochinărie i

ț și încălțăminte pentru dv. și copiii dv. recom !



Prietenia trainică 
româno - bulgară

25 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI 
TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE Șl 
ASISTENTĂ MUTUALĂ DINTRE ROMÂNIA 

SI BULGARIAPreședintele Nixon a dispus 
suspendarea bombarda

mentelor aeriene și navale 
și minarea porturilor

R. D. Vietnam

de cuvînt al Casei Albe, Roland

Întîlnire între

celei de-a patra 
președintele Ri- 
consilierul Hen- 
care a revenit, 
Paris.

progresului realizat în cadrul negocierilor dintre 
Kissinger și consilierul special nord-vietnamez Le

delegații fi- 
Nguyen Co 

al ministru- 
ex terne al

do la Helsinki

Conferința Internaționalei
socialiste

Mato Grosso

Finlandei 
luni, după

un grinar

convorbirilor
In capitala 

fost reluate 
pauză de o lună, convorbi
rile pregătitoare multilate
rale privind conferința ge- 
neral-europeană pentru secu
ritate și cooperare. Parti
cipă, după cum se știe, am
basadorii la Helsinki a 32 
de state europene, precum 
și ai S.U.A. și Canadei.

In cursul ședinței de luni, 
au luat cuvîntul reprezen
tanții Belgiei, Italiei, Da
nemarcei și U.R.S.S.-

Delegația P. C.R 
ia Copenhaga

Cu prilejul participării la cel 
de-al XXIV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Danemar
ca, delegația C.C. al Partidului 
Comunist Român condusă de to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut luni o întîlnire tovărășeas
că cu președintele P.C. din Da
nemarca, tovarășul Knud Jes- 
persen, precum și cu alți condu
cători ai partidului. Au fost a- 
bordate probleme de interes co
mun privind dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
Și P.C. din Danemarca.

In aceeași zi, delegația C.C. al 
P.C.R. a avut întrevederi cu se
cretarul general al Partidului 
Social-Democrat, Ejnar Hau- 
gaard Cristiansen, precum și cu 
deputatul Kristian Albertsen, 
președintele Asociației de prie
tenie Danemarca-România. De 
asemenea, delegația a avut o în
tîlnire prietenească cu Sigurd 
Omann, președintele Partidului 
Socialist Popular, și alți membri 
ai conducerii acestui partid.

Cu ocazia vizitei în Danemar
ca, tovarășul Cornel Burtică a 
avut, totodată, o convorbire cu 
Knud Boerge Andersen, minis
trul afacerilor externe.

Intr-una din sălile de lectura 
bibliotecii universitare 

din Karachi

Simbătă și duminică s-a 
desfășurat la Paris o con
ferință a Internaționalei 
socialiste, la care au par
ticipat conducători ai par
tidelor socialiste din 18 
țări.

După discursul de deschidere, 
rostit de François MitteTand, se
cretar general al Partidului So
cialist Francez, vicepreședinte al 
Internaționalei socialiste, au 
fost prezentate trei rapoarte : 
privind situația internațională, 
problemele europene și războiul 
din Vietnam. Atît rapoartele, 
cit și dezbaterile pe marginea 
lor n-au fost date publicității.

Duminică după-amiază, în 
cursul unei conferințe de presă, 
François Mitterand a declarat că 
principala temă a dezbaterilor a 
constituit-o problema războiului 
din Vietnam. El a spus că Inter
naționala socialistă dezaprobă și 
condamnă reluarea bombarda
mentelor în Vietnam și speră că 
noile negocieri vor duce la în-

cheierea păcii. François Mitte
rand a subliniat că atitudinea 
Internaționalei socialiste rămî- 
ne cea exprimată în rezoluția a- 
supra Vietnamului, adoptată în 
iunie 1972 de reuniunea de la 
Viena a partidelor socialiste.

In privința conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare, s-a relevat faptul 
că toate popoarele continentului 
doresc o evoluție pozitivă în 
pregătirea conferinței.

în legătură cu problemele 
C.E.E., s-a afirmat că a exis
tat un consens al participanților 
în favoarea Pieței .comune, cu 
excepția Partidului laburist 
din Marea Britanie, care se 
menține pe poziția cunoscută, 
mai mult decit rezervată.

In cadrul conferinței de pre
să, François Mitterand a anunțat 
că, in primele zile ale lunii fe
bruarie. Biroul Internaționalei 
socialiste se va întruni la San
tiago de Chile, mareînd prin a- 
ceasta interesul pentru refor
mele introduse de guvernul pre
ședintelui Allende.

Mato Grosso cu cei 1 231 549 km2 reprezintă 
22 la sută din întreaga suprafață a Braziliei. 
Ani de zile Mato Grosso a rămas simbolul unei 
Brazilii necunoscute și sălbatice in mijlocul în
tinsului continent sud-american. Singurul ele
ment industrial îl reprezenta o mică hidrocen
trală construită cu eforturi supraomenești în 
plină junglă în 1924. In lipsa drumurilor, ma
terialele de construcție au fost cărate pe spi
nările măgarilor. De "doi ani insă, „uriașul a- 
dormit“, cum mai este numit Mato Grosso s-a 
trezit la o viață mai activă și de cîteva luni 
Programul guvernamental de dezvoltare a cen
trului și vestului Braziliei (Prodoeste) repre
zintă prima încercare pe plan național de in
tegrare a statului Mato Grosso în economia 
țării. Programul Prodoeste vizează mai ales dez
voltarea agriculturii întrucît experiențele ul
timilor doi ani au relevat potențialul deosebit 
de care dispune acest stat. Anterior, Mato 
Grosso era în exclusivitate un mare furnizor 
de bovine zebu pentru export. Dintr-un șeptel

de 15 000 000 de zebu, capitala statului MătO 
Grosso, Cuiaba, primește anual un milion de 
capete pe care le expediază spre Sao Paulo. 
Dar pe lingă cele mai întinse pășuni cunoscute 
în lume, în această regiune se găsesc terenuri 
aride pe care s-a experimentat cu rezultate 
excelente, cultivarea unor plante cerealiere. In 
perioada 1971—72 s-au produs aici 902 913 tone 
de orez, ceea ce reprezintă o creștere de 73,79 
la sută față de anul precedent, 101 000 tone de 
soia, 93 000 tone de arahide, 291 tone de po
rumb. In viitor, s-ar putea obține producții din 
ce în ce mai mari, dar lipsa drumurilor de orice 
fel și a unei industrii locale prelucrătoare^ re
prezintă un handicap serios. Se merge încă pe 
jos pe kilometri nesfîrșiți. Singurul drum în 
curs de construcție, La Transpantaneira — (por
nind de la orașul Corumba urmînd Rio Parana 
pină la Poconc) reprezintă o mare promisiune 
pentru cultivatori și crescătorii de zebu. Aceas
tă operă va trebui să acopere 320 de km, în- 
tr-un ținut aproape necunoscut.

Marina americană folosește foci dresate (in 2-3 săptămini) 
în locul plonjorilor Ia adîiicime. înhămate, ele se scufundă 
pină la 250 metri pentru a recupera obiecte pină la 1 000 kg 
(torpile, echipamente pierdute). Avantajele prezentate de fo
losirea focilor în locul plonjorilor sînt numeroase : ele nu 
au nevoie 
marine, 
liștii și 
țiale.

In 
in

de antrenament, echipament sau faruri sub- 
viitor, focile ar putea fi folosite, susțin specia- 

timpul amerizărilor din cadrul programelor spa-

Nu „poluării sociale //

RIVIERA
FARÀ SONDE

Ri- 
u- 
au

de 
de 
in

răsuflă 
de-a rîndul 
amenințare pro- 
societăți indus- 
fora adîncimile 

meditera-

franceză 
Ani 

ca o 
unor 

a
coastă 

căutare de petrol, 
francez a decis

Amatorii de plaje pe 
viera 
șurați. 
planat 
iectele 
triale 
apelor 
niană,
Guvernul 
interzicerea oricăror testări 
la o distanță mai mică de 
12 mile de coastă. Cum a- 
dîncimea apei este foarte 
mare la distanța aceea, ori
ce forări par să fie aminate 
sine die.

VITAMINA B 12

„Datorită 
consilierul 
Duc Tho, președintele Nixon a dispus ca bombardamentele ae
riene și navale și minarea porturilor R.D. Vietnam să fie sus
pendate ; acest ordin a intrat în vigoare la 15 ianuarie ora 
15,00 GMT și se aplică întregului teritoriu al Vietnamului de 
nord“ — a anunțat purtătorul 
Ziegler.

Potrivit declarației purtăto
rului de cuvînt, reluată de a- 
gențiile United Press Interna
tional și Associated Press, mi
nele plasate de către aviația 
S.U.A. în apele porturilor R.D. 
Vietnam rămîn active și deza
morsarea lor poate face obiec
tul continuării tratativelor.

Tineretul lum

43 de milioane.
UN DOCUMENT STATISTIC AL O.I.M. DES
PRE EXPLOATAREA MUNCII COPIILOR ÎN 

ȚĂRILE CAPITALISTE
Mai bine de 43 de milioane de copii între 6 și 14 ani din 

țările capitaliste sint nevoiți să muncească.
Potrivit unei statistici a Organizației Internaționale a Mun

cii 38 milioane de copii din amintita categorie de virstâ 
din Asia, Africa și America Latină, lucrează intre 10 ți 14 
ore pe zi spre a-ți asigura subzistența (mai ales in mici 
intreprinderi ți ateliere ți pe plantații). In Europa, 2,5 mi
lioane de copii muncesc pentru a-ți ciștiga existența (mai 
ales in mici ateliere ți unități comerqjale). In America de 
nord numărul copiilor între 6 ți 12 ani care, in pofida legis
lației in vigoare, sint folosiți la diferite munci trece de 
1 300 000. )

„Flagelul - constată documentul statistic al O.I.M. - e 
prezent deopotrivă in țâri avansate economicețte ca ți in 
țări slab dezvoltate", lată exemple edificatoare extrase din 
același document :

• In Italia, numărul copiilor folosiți, in pofida interdicțiilor 
legale, in industrie sau in sfera serviciilor urbane trece de 
650 000.

• in Statele Unite peste 320 000 de copii pină la 12 ani 
muncesc, mai ales in rețeaua de deservire, scăpind prin 
„plasa" complezantă, cu ochiuri prea mari a „inspectoratelor“ 
Camerelor de muncă.

• in Coreea de Sud peste 50 la sută din copiii 
ani sint folosiți la diferite munci. De altfel, acolo 
unei astfel de situații nu e stipulată in legislație 
titlu „voluntar".

• in Filipine au fost înregistrați la un control 
națională aproape 150 000 de copii între 6-10 ani 
ateliere ți intreprinderi.

Notăm observația-sinteză făcută de autorii documentului 
O.I.M. : „Fenomenul ingrijorător al folosirii muncii copiilor 
amenință dezvoltarea normală fizică și psihică a zeci de mi
lioane de ființe umane. El este rezultatul unei acerbe ți con
damnabile goane după profit". Este o observație care are 
calitatea de a merge, in esență, la rădăcina acestui - co
rect denumit - flagel.

Consilierul prezidențial 
cial al S.U.A. 
mele securității 
ry Kissinger, a 
rul de cuvînt, 
în curînd, la Paris, pentru 
continua negocierile cu consi
lierul special al delegației R.D, 
Vietnam la Conferința de la 
Paris în problema Vietnamu
lui, Le Duc Tho. „Negocierile 
continuă, a precizat Ronald 
Ziegler. Am convenit cu Viet
namul de nord să nu discutăm 
conținutul acestor negocieri și 
intenționăm să respectăm acest 
acord“.

Declarația purtătorului de 
cuvînt al Casei Albe a surve
nit la sfîrșitul 
întîlniri dintre 
chard Nixon și 
ri Kissinger, 
simbătă, de la

spe-
pentru proble- 
naționale, Hen- 
spus purtăto- 

se va întoarce, 
a

între 7-10 
interdicția 

decit cu

pe scară 
lucrind in

experțîi delega* 
țiilor R.D. Vietnam 
și ai Statelor Unite 

la Conferința 
de la Paris

In suburbia pariziană Glf- 
sur-Yvette a avut loc, luni, 
o nouă întîlnire tehnică în
tre experții delegațiilor R.D. 
Vietnam și ai Statelor Uni
te la Conferința cvadriparti- 
tă în problema Vietnamului 
— transmit agențiile France 
Presse și TASS. Intîlnirea 
a durat Șapte ore și jumă
tate, cele două 
ind conduse de 
Thach, adjunct 
lui afacerilor
R.D. Vietnam, și, respectiv, 
William Sullivan. subsecre
tar de stat adjunct al S.U.A. 
Următoarea reuniune Va a- 
vea loc miercuri, 17 ianua
rie, la Saint-Nom la Bre- 
teche, lîngă capitala france
ză — precizează France 
Presse.

SESIUNEA 
DE LA DUBNA

Pină acum, firmele erau 
te să facă cereri și să 
aprobarea prealabilă a 
nului.

obliga- 
obțină 
guver-

• LA DUBNA S-A ÎNCHEIAT 
cea de-a 33-a sesiune a Consi
liului Științific al Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare. 
Cu acest prilej, savanți de 
frunte din cele zece țări socia
liste participante la activitatea 
Institutului au făcut bilanțul 
activității pe anul trecut al a- 
cestei organizații științifice in
ternaționale.

La sesiune a fost relevat fap
tul că specialiștii de la Dubna 
au obținut rezultate importante 
in dezvoltarea teoriei particu
lelor elementare și teoriei 
cleului atomic.

O NOUA POLITICA 
COMERCIALĂ
A JAPONIEI

nu-

In- 
din

TRATATIVE 
LA BERLIN

ÎNTÎLNIRE 
WILLY BRANDT 
R. BARZEL

• Agenția A.D.N. informează 
că, la Berlin, au avut loc tra
tative intre reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Germane și ai Departa
mentului politic federal al El
veției cu privire la deschiderea 
reciprocă de ambasade. în urma 
tratativelor, au fost realizate 
acorduri corespunzătoare, ur
mînd ca ambasadele R.D. Ger
mane și Elveției să-și înceapă 
activitatea, la 17 ianuarie, la 
Berna și, respectiv, Berlin.

• CANCELARUL W1LLY 
BRANDT l-a primit, în cursul 
după-amiezii de luni, pe lide
rul opoziției parlamentare 
vest-germane, Rainer Barzel. 
Convorbirile, Ia care au parti
cipat și ministrul de interne 
Hans-Wietrich Genscher, din 
partea coaliției guvernamenta
le, și Richard Stucklen, mem
bru al fracțiunii U.C.S . s-au 
referit la viitoarea colaborare 
politică a celor două părți.

• Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, a primit misiunea militară 
pakistaneză de bunăvoință, con- 

■ —• • Khan, 
arma- 
China

dusă de generalul Tikka 
șeful Statului Major al 
tei — transmite agenția 
Nouă.

în Singapore au 
fost întreprinse mă
suri de suprimare 
a „poluării socia
le“. în ce constă 
acestea ? Primele, 
inițiate de guvernul 
premierului 
Kuan Yevv au 
zat stîrpirea plete
lor, drogurilor și 
revistelor pornogra
fice în rîndul 
lor 2,1 milioane de 
locuitori cit numă
ră Republica Singa
pore. Cea mai re
centă măsură pri
vește interzicerea 
„Western-urilor o- 
rientale“ — un gen 
de filme care exal
tă violența și răz
bunarea, produse 
în Taivan. Aceste

fun-

Lee 
vi

ce-

filme au drept 
dai epoca feudală, 
căreia i se atribuie 
ororile cele mai în- 
spăimîntătoare. Că
lăi și spadasini își 
torturează victime
le, le omoară în- 
tr-un chip mai so
fisticat decît cu 
un singur glonte ca 
în „Western“-urile 
americane, adică cu 
sabia, ciomagul sau, 
cîteodată cu pum
nul. La avertismen
tul autorităților sin- 
gaporeze, producă
torii acestui gen de 
filme din Taivan, 
cărora le revin 20 
la sută din profituri 
de la spectatorii 
singaporezi, au în
cercat să adapteze

temele lor prefera-, 
te epocii contem
porane, păstrînd 
însă luptele sînge- 
roase și tehnicile 
feudale de tortură. 
Cum majoritatea 
spectatorilor erau 
tineri, educatorii lor 
și părinții lor au 
semnalat, influența 
dăunătoare a aces
tor „epopei“ sînge- 
roase. Spiritul și i- 
maginația tinerilor 
conservau dincolo 
de ușile cinemato
grafelor actele de 
violență descrise pe 
ecrane. Ca urmare, 
filmelor-coșmar li 
s-a pus un „the 
end“ definitiv care 
a coincis cu înce
putul noului an.

O dată importantă în is
toria chimiei organice ; a 
fost produsă artifical vita
mina B 12. Era, după afir
mațiile savanților, ultima vi
tamină care urma să fie pro
dusă, celelalte fiind deja 
preparate prin sinteză în la
borator. Această vitamină 
este rodul unor cercetări 
care au durat 11 ani, efec
tuate de universitatea ame
ricană Harvard și Școala 
politehnică federală din Zli- 
rich, cu colaborarea a 99 de 
cercetători din 19 state. Vi
tamina B 12 este folosită cu 
precădere în tratamentul a- 
nemiilor grave.

• Ministerul Comerțului 
ternațional și Industriei 
Japonia a adoptat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, o nouă po
litică comercială în relațiile cu 
toate țările socialiste, potrivit 
căreia nu va mai fi necesară 
permisiunea prealabilă a guver
nului nipon pentru ca firmele 
comerciale japoneze să importe 
mărfuri din țările socialiste.

W
Iarnă neobișnuită

EXPROPRIERI 
ÎN PERU

• Guvernul peruan a emis un 
decret în baza căruia sînt 
propriate 12 
funciare _________
Puno. La Lima s-a anunțat că, 
în conformitate cu hotărîrea 
privind înfăptuirea reformei a- 
grare în Peru, alte 14 000 
terenuri agricole urmează 
fie împărțite țăranilor fără pă- 
mint.

ex- 
mari proprietăți 

din departamentul

de
să

Rubrică realizată 
de DOINA TOPOR

Căderi de -zăpadă neobișnuite pentru această regiune au fost 
înregistrate, în ultimele zile, în-partea răsăriteană a Mării Me- 
diterane și în cea mai mare parte a Asiei Mici. La Istanbul, de 
exemplu, stratul de zăpadă are 16 centimetri, viscolul, care a 
însoțit zăpada, provocînd mari perturbări în transportul aerian 
și maritim ; avipaneje liniilor interne nu au putut decola dumi
nică, iar legăturile cu ajutorul vapoarelor între cele două ma
luri ale Bosforului au fost întrerupte. La Cesme, o stațiune bal
neară de la vest de Izmir, a nins în noaptea de sîmbătâ spre 
duminică pentru prima dată în ultimii 50 de ani. In mai multe 
provincii din Peninsula Anațolia sute de sate sînt izolate în ce 
privește traficul.

în Cipru, perioada de secetă de patru luni a fost întreruptă 
brusc, duminică, de căderile de zăpadă in cea mai mare parte 
a insulei. In Munții Kyrenia, din nordul țării,. și Troodos, din 
vest, stratul de zăpadă atinge 90 centimetri. Paradoxal. în alte 
regiuni ale insulei, precipitațiile căzute au fost sub formă de 
ploaie, salvînd parțial recolta de citrice.

în Siria, zăpada abundentă căzută în ultimele zile a dus 
la blocarea căilor de comunicație rutieră între Damasc și țările 
vecine, Libanul și Iordania, precum și la izolarea capitalei sirie
ne de alte orașe din țară. La Damasc, stratul de zăpadă are o 
grosime de o jumătate de metru, iar în restul țării —■ de 75 
centimetri.

• Un raport al Comisiei 
C.E.E., privind situația eco
nomică din țările Pieței co
mune, relevă că, în ultimele 
săptămini, prețurile cu amă
nuntul au 
crească în 
membre ale orgnizației.

Sporuri substanțiale au în
registrat prețurile la produ
sele alimentare și articolele 
industriale de larg consum. 
Astfel, aceste categorii 
mărfuri s-au scumpit 

a Germaniei cu 5,7 
în Olanda — cu 5,3 
în Italia — cu 5,1 
iar în Franța —

continuat să 
toate statele

R.F. 
sută, 
sută, 
sută,
4 la sută.
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în 
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Cronica tradiționalelor re
lații prietenești dintre po
poarele român și bulgar con
semnează astăzi o aniversare 
importantă : se împlinesc 25 
de ani de la semnarea — la 
16 ianuarie 1948 — a primu
lui Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutua
lă intre România și Bulgaria, 
moment remarcabil în evo
luția relațiilor dintre cele 
două popoare vecine și prie
tene.

Așa cum este cunoscut. 
Partidul Comunist Român, 
guvernul României socia
liste, exprimînd voința și 
interesele fundamentale ale « 
poporului român, ale cauzei 
socialismului și păcii, pro
movează statornic o politică 
de strînsă prietenie și coo
perare cu toate statele so
cialiste, aceasta constituind 
orientarea fundamentală a 
politicii noastre externe. In 
acest context, poporul, ti
neretul nistru, acordă o 
inaltă prețuire relațiilor fră
țești romàno-bulgare, re
lații cu vechi și deosebit de 
bogate tradiții.

Secole de-a rîndul, româ
nii și bulgarii, trăind ală
turi ca buni vecini, au lup
tai, animați de aceleași as
pirații, pentru scuturarea 
jugului străin, pentru liber
tate, independență și pro
gres social.

In anii socialismului, re
lațiile de prietenie romàno
bulgare, bazate pe comuni
tatea de orînduire, ideolo
gie și țeluri au căpătat noi 
dimensiuni, un nou conținut, 
ridieîndu-se pe o treaptă su
perioară. Tratatul pe care 
îl aniversăm astăzi a creat 
cadrul pentru o amplă 
dezvoltare, pe toate pla
nurile, a prieteniei și cola
borării romàno-bulgare, în 
condițiile în care popoarele 
celor două țări au devenit 
stăpîne pe destinele lor și 
s-au angajat pe calea con
struirii societății socialiste.

Expresie a evoluției con
tinuu ascendente a raportu' 
rilor multilaterale romàno
bulgare, noul Tratat roniâno- 
bulgar semnat în noiembrie 
1970 deschide o pagină 
nouă în dezvoltarea tra
diționalei prietenii dintre 
cele două popoare, a alian
ței și colaborării lor frățești.

Un rol de prim ordin în 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor romàno-bulgare l-au 
avut și ii au contactele și 
intîlnirile între conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări, convorbirile rod
nice dintre tovarășii Nicola« 
Ceaușescu și Todor Jivkov,

Cursul ascendent al relații
lor romàno-bulgare se ma
terializează intr-o amplă și 
fructuoasă colaborare pa 
multiple planuri. Cresc an 
de an schimburile comercia
le. Se dezvoltă cooperarea 
economică. In cadrul intîlni- 
rilor din a doua jumătate

a anului trecut, de pe 
litoralul românesc și bul
gar, dintre tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu și Todor Jiv
kov, au fost reliefate 
condițiile favorabile exis
tente pentru intensifica
rea cooperării și specializării 
intr-un șir de ramuri de 
bază ale industriei, penii u 
sporirea și diversificarea 
schimburilor comerciale. Este 
demn de relevat în acest 
sens faptul că, potrivit înțe
legerilor încheiate în ultima 
vreme, cifrele privind volu
mul schimburilor de mărfuri 
pe perioada 1971-1975 au 
fost majorate, urmînd să 
depășească cu peste 20 la 
sută nivelul stabilit ini
țial în acordul de lungă 
durată. O strălucită ilustrare 
a rodniciei și perspectivelor 
cooperării romàno-bulgare 
o constituie protocolul cu 
privire la realizarea în co
mun a Complexului hidro
tehnic Cioara-Belene, pe 
Dunăre. Obiectiv de mare 
însemnătate, deopotrivă în 
planurile economic și politic, 
făurirea în comun a mare
lui edificiu al luminii de la 
Cioara-Belene — avînd un 
remarcabil precedent in con- 
struirea în comun a Podului * 
prieteniei de la Giurgiu-Ruse , 
— se înscrie ca un moment 
important in evoluția relații
lor romàno-bulgare.

Corespunzător intereselor 
celor două popoare, Româ
nia și Bulgaria militează 
pentru instaurarea în Eu
ropa a unei atmosfere de 
destindere, încredere și secu
ritate, care să favorizeze con
lucrarea între toate po
poarele continentului. Ele 
își aduc aportul la pre
gătirea Conferinței gene- 
ral-europene pentru secu
ritate și cooperare. Si
tuate în același spațiu geo
grafia — Balcanii — Romă- ' 
nia și Bulgaria sînt profund 
interesate în crearea unui 
climat de destindere și coo
perare în această regiune, 
in transformarea ei într-o 
zonă a păcii, fără arme nu
cleare.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Ro
mânia și Bulgaria, tineretul 
nostru, împreună cu între
gul popor, își exprimă, o dată 
mai mult convingerea că pri
etenia frățească și coopera
rea multilaterală românn- 
bulgară se vor dezvolta con
tinuu, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialis 
mului și păcii în lume. Tot
odată, cu ocazia acestei re
marcabile aniversări, tinăra 
generație, întregul nostru 
popor, urează tineretului, 
poporului frate de peste Du
năre noi succese în activita
tea lor creatoare, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Bulgar, pentru continua în
florire a patriei.

TELEGRAME
Secretarul general al Partidului Comunist Român, Președin

tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU și Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER au trimis primului secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar, Președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, tovarășul 
TODOR JIVKOV și Președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, tovarășul STANKO TODOROV 
următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și ' Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră. Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale R.P. Bulgaria, poporului frate bulgar cordiale feli
citări și cele mai bune urări de noi succese în construirea so
cietății socialiste dezvoltate în patria dv.

Constatăm cu satisfacție că legăturile tradiționale romàno
bulgare de solidaritate și prețuire reciprocă, făurite în lupta 
comună pentru eliberare națională și socială, împotriva fas
cismului și reacțiunii, au dobîndit în anii construcției socia
liste un conținut nou, dezvoltîndu-se puternic în toate dome
niile.

Noul Tratat româno-bulgar, semnat în noiembrie 1970, re
prezintă un document de importanță esențială pentru evoluția 
ascendentă a cooperării noastre pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, pe baza principiilor internaționalis
mului socialist, ale respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, neamestecului în treburile interne.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie frățească, alianță 
și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Bulgaria se vor dezvolta fruc
tuos și în viitor, în spiritul acordurilor convenite cu prilejul 
întâlnirilor care le-am avut cu dv., spre binele popoarelor ro
mân și bulgar, în interesul cauzei socialismului, unității tutu
ror țărilor socialiste, al întăririi forțelor antiimperialiste în 
lupta pentru progres social și pace în lumea întreagă.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLÂE CEAUȘESCU și Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, au primit din partea Primului secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, to
varășul TODOR JIVKOV și a Președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, tovarășul STANKO 
TODOROV, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Bul
gar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, cît și al nostru personal,’ transmitem Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia și dv. personal cele mai cordiale urări cu prilejui celei 
de-a 25-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență ■ mutuală dintre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România.

Constatăm cu satisfacție că în spiritul acestui tratat, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist, relațiile dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă 
cu succes în toate domeniile vieții social-politice, economice și 
culturale.

Sîntem ferm convinși că reînnoirea Tratatului de prietenie, 
colaborare și ajutor reciproc dintre țările noastre, la 19 noiem
brie 1970, creează condiții pentru dezvoltarea continuă cu suc
ces a relațiilor de prietenie frățească, colaborare multilaterală 
și bună vecinătate între popoarele bulgar și român, în folosul 
celor două popoare, în interesul construirii societății socialiste 
dezvoltate în țările noastre, al consolidării unității și coeziunii 
comunității socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, al socialismului și păcii în întreaga lume.

Ne folosim de acest prilej, dragi tovarăși, în ziua acestei 
importante aniversări, pentru a ura din toată inima poporului 
frate român și dv. personal noi succese și mai mari în construi
rea socialismului în patria dv.
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