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de termen Ritmul de lucru nu depinde de vreme, ci de hotărîrea oamenilor
Foto : GH. CUCU

în bătălia cu asprimile iernii 
constructorii dețin o armă decisivă: 
BUNA ORGANIZARE

E ger. Aspru, puternic, un 
ger care face ca zăpada să scir- 
țîie sub picioare. înaintăm spre 
un punct de lucru al construc
torilor și ne întrebăm dacă nu 
cumva e cazul să ne îndoim 
de . adevărul spuselor unei per
soane cu funcție de răspundere 
că, adică, se lucrează din plin 
chiar dacă e ger și zăpadă. îna
intăm pe platforma Combinatu
lui siderurgic din Galați, aici 
unde, aproape de necrezut, al
bul a cucerit un teritoriu prin 
definiție al culorilor închise. 
Ajungem în sectorul Fabricii de 
aglomerare unde o echipă de 
tineri constructori de la

T.C.M.M.G. înalță o instalație 
de ventilație și desprăfuire. E 
ger, dar tinerii constructori lu
crează parcă și mai repede de- 
clt în zilele cu soare fierbinte, 
se îndeamnă unii pe alții, se 
ajută. Dintre ei se desprinde 
Petrică Gîlea, ajutorul șefului 
de echipă și secretar al comite
tului U.T.C. de la șantierul 33 
al Trustului de construcții și 
montaj în metalurgie.

— Ne străduim ca și în aces
te condiții dificile, ne declară 
dumnealui, să folosim integral 
timpul de lucru. Sîntem în în
trecere cu tinerii de pe cele
lalte șantiere și pentru a cîștiga

NOI Șl ORGANIZAȚIA NOASTRA

întrecerea, trebuie să cîștigăm 
mai întîi timpul de partea noas
tră. Tocmai de aceea am trecut 
la o organizare minuțioasă a 
muncii, în cadrul echipelor lu- 
crindu-se pe grupuri de 3—4 
oameni, fiecare cunoscîndu-și 
precis sarcinile, fiecare purtînd 
răspunderea directă pentru în
făptuirea unei anumite lucrări.

Cea mai recentă inițiativă a 
tinerilor pe care îi conduce di
rect 'Petre Gîlea ? La instalația 
care se montează în prezent, ne 
spune interlocutorul, am ob
servat lipsa mai multor piese. 
Și cum furnizorul instalației e 
o întreprindere din Focșani, 
pentru primirea acestor piese 
ar fi fost necesare zile și poate 
săptămîni de așteptări. Intr-o 
asemenea situație tinerii au luat 
hotărîrea să confecționeze din 
material economisit la alte lu
crări. piesele lipsă.

— In felul acesta, ne declară 
Petre Gîlea, deși sîntem în gra
fic, noi am obținut un important 
avans.

Pășim din nou prin zăpadă, 
spre un alt punct fierbinte al 
activității constructorilor gă- 
lățeni : Uzina cocsochimică. Ge
rul parcă s-a întețit dar aici se 
lucrează cu multă intensitate. 
Este adevărat, nu se pot turna 
betoane, dar în spațiile din timp 
pregătite se montează instalații, 
iar afară se execută șanțuri, 
continuă lucrările începute, 
brațele macaralelor se rotesc 
mereu, parcă gemînd sub gre
utatea subansamblelor pe care 
le ridică transportindu-le spre 
brațele muncitorilor care abia 
le așteaptă. Pe schele, la înăl
țime, tinerii constructori prinși 
în centuri de sigut-anță. Și fără 
îndoială acolo suș gerul e și 
mai puternic. Tînirul de lîngă 
mine, lăcătușul Gheorghe Cră
ciun îmi vorbește/ despre con
știință ca despre'o flacără in
terioară care alimentează conti-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ill-a)

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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1933 LA CHEMAREA PA TRIE! 
glorioasă TOTDEAUNA PREZENT!

pagină 
de eroism 

muncitoresc 
Sărbătorim în acest an pa

tru decenii de la una dintre 
cele mai importante bătălii 
de clasă - luptele muncito
rilor ceferiști și petroliști din 
ianuarie - februarie 1933 - 
expresie strălucită a forței 
partidului nostru în anii ile
galității, a capacității sale 
de mobilizare a maselor pro
letare la evenimente de de
osebit eroism și patriotism. 
Aceste lupte - arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu - au 
constituit un moment de o 
deosebită importanță în is
toria mișcării muncitorești, au 
avut o profundă înrîurire a- 
supra vieții politice și socia
le din România, au dat o 
puternică lovitură claselor 
exploatatoare, au frinat o- 
fensiva capitalului împotriva 
drepturilor economice și po
litice ale oamenilor muncii.

Publicăm azi, in pagina a 
ll-a, un prim articol dintr-un 
ciclu care evocă aceste glo
rioase bătălii de clasă din 
ianuarie-februarie 1933.

650 000 de elevi din școlile generale participă, începînd de ieri, 

la activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei

Legea privind organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste România prevede 
ca, începînd din acest an, să participe la ac
tivitatea de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei și elevii din clasele a IX-a și 
a X-a ale școlii generale, elevii din anul I și 
II din licee, școli profesionale si ucenicii la 
locul de muncă. Pentru cei ma. tineri apără
tori ai patriei, ziua de ieri a fost marcată de 
un eveniment deosebit de important — des
chiderea festivă a activității de pregătire pen

tru apărarea patriei, moment solemn ce coin
cide cu inaugurarea centrelor unde 650 000 
de tineri, fete și băieți, din ciclul întîi (elevii 
din școlile generale, clasele a IX-a și a X-a, 
elevii din anul I și II ai școlilor profesionale 
și ucenicii la locul de muncă) alături de cei
lalți tineri din ciclurile doi și trei se pregă
tesc pentru a fi în măsură să îndeplinească, 
Ia nevoie, misiuni în legătură cu apărarea 
patriei.

atît de mică 
pentru un 

colectiv atît 
de mare?

La Uzinele mecanice de ma
șini și utilaj minier (U.M.M.U.M.) 
din Baia Mare, 80 la sută din 
colectivul de muncitori sînt 
tineri. Dintre aceștia 1250 sînt 
membri ai organizației U.T.C. 
Se poate afirma că la 
U.M.M.U.M. ființează un deta
șament de tineri comuniști defi
nitoriu ca număr și forță în 
viața productivă a uzinei. Drept 
argument, putem aminti că în 
cursul anului 1972 au fost de
clarați fruntași în producție 52 
de uteciști, sau că brigăzile de 
producție ale tineretului, înfiin
țate în toamna trecută, își de
pășesc lună de lună sarcinile 
de plan cu cîte 5 și chiar 10 
procente. Este însă la fel de 
adevărat că există încă tineri 
care comit abateri de la disci
plina de producție : întîrzieri, 
absențe nemotivate, rebuturi.

Devine limpede, așadar, că 
pentru comitetul U.T.C. pe u-

zină există suficiente argumente 
care să sprijine o activitate com
plexă de popularizare a felului 
cum muncește tineretul. Subli
niem termenul „activitate com
plexă“, întrucît, după cum este 
știut, ne stau la dispoziție o 
multitudine de metode și pro
cedee audio-vizuale care ne a- 
jută nemijlocit în munca de pro
pagandă.

Așa de pildă, primul for în 
care este apreciată activitatea u- 
teciștilor este adunarea genera
lă a organizației. Transcriem, la 
întîmplare, dintr-o dare de sea
mă : „în acest an au fost ti
neri care s-au evidențiat lună de 
lună, cum sînt...“ Și urmează un 
șir de nume. „Au făcut absențe 
nemotivate următorii tineri...“ ; 
„Avem tineri care nu-și reali-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

Minerii din Valea Jiului 
raportează

Centrala cărbune
lui Petroșani a înche
iat prima lună a anu
lui cu o depășire a 
sarcinilor maximale ae 
plan de 5J)83 tone 
cărbune. Succesul în
registrat este rodul a- 
plicării în practică a 
planului de măsuri în
tocmit în lumina indi

cațiilor și recomandări
lor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lu
cru făcute anul tre
cut în Valea Jiului, re
feritoare la perfecțio
narea sistemului de or
ganizare a muncii în 
subteran, folosirea cu 
randament sporit a

mașinilor și instalațiilor, 
îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-mate- 
riale a fronturilor de 
lucru, asigurarea unei 
mai bune asistențe 
tehnice pe schimburi.

Un aport deosebit la 
obținerea acestor rea
lizări revine colecti
vului exploatării mi

niere Paroșeni, care a 
extras zilnic în medie 
cîte 160 tone cărbune 
peste prevederi, mine
rilor de la exploatarea 
Petrilzi, care au ex
tras în plus 2 336 tone 
de cărbune.

(Agerpres)

Moment solemn. Toate privirile se îndreaptă spre vîrful catar
gului unde va poposi drapelul patriei

Foto : V. RANGA

Î
nvestitura acordată de 
partid Uniunii Tinere
tului Comunist, de a 
organiza și desfășura această 
activitate, cu sprijinul Mi
nisterului Apărării Naționale 

și al altor organe de stat, 
are drept scop educarea pa
triotică. instruirea militară 
generală și de apărare locală 
antiaeriană, ca și pregătirea 
de specialitate în cadrul u- 
nor cercuri tehnico-aplica- 
tive.

Aproape că nu există loca
litate în țară — pentru că nu 
există localități fără școli — 
unde ieri, spre orele prinzu- 
lui, să nu se fi rostit aceste 
comandamente sociale majo
re, aceste deziderate de că
tre tinerii înșiși, de către 
instructorii și comandanții 
centrelor, de către cadrele 
didactice și activiștii U.T.C., 
ca un angajament solemn de 
apărare a patriei socialiste.

Ne aflăm în curtea Școlii 
generale nr. 3, de pe bd. Ni
colae Titulescu, din Capita
lă. Peste 300 de elevi, în fru
moasele lor uniforme albastre 
au format obișnuitul careu 
pentru începerea solemnității. 
Comandantul centrului de 
pregătire, de aici, profesorul 
Vladimir Agarici, prezintă 
raportul, apoi, în sunetele 
fanfarei militare, care, îm
preună cu toți cei prezenți

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

513 kilometri pe un traseu 
cultural in județele 
Argeș, Teleorman,
Dîmbovița și Ilfov

CÀMICI LIII PLIN I1L LUME: 
»01 REPORTERI Șl,

[VENIHAL. DIRECTORUL!
Parcurgem prin iarnă 513 km, 

un traseu întortocheat ce în
tretaie marginile județelor 
Argeș, Teleorman, Ilfov și Dîm
bovița. Obiectivul nostru : acti
vitatea căminelor culturale în 
acest anotimp. Se știe că acum 
instituția culturală devine cen
trul preocupărilor satului, la 
sediul său se desfășoară toa
tă gama acțiunilor culturale.

Obiectivul aparatului de luat 
vederi a imprimat pe peliculă 
diverse imagini : unele Specifice 
iernii, cu lăcașe de cultură pri
mitoare, călduroase, în plină ac
tivitate sau gata oricînd să-și

ION MARCOVICI 
Foto : ȘTEFAN WEISS

(Continuare în pag. a ll-a)

„N-o fi foc“ spune adesea risipitorul
DAR DE CE Șl CIND 
E VORBA DE BENZINĂ?

FOTO 1

In condițiile luptei pentru efi
ciență, desfășurată la scara în
tregii noastre economii națio
nale în vederea rentabilizării 
tuturor activităților și sectoare
lor, problema reducerii consu
murilor specifice, a înlăturării 
risipei de carburanți și lubri- 
fianți, capătă o deosebită im
portanță. Nu este nevoie să mai 
subliniem încă o dată faptul că 
o exploatare rațională a auto
vehiculelor din parcurile auto 
ale întreprinderilor, închiderea 
tuturor „supapelor“ prin care 
se scurge pe apa sîmbetei acest 
carburant prețios, care este 
benzina, contribuie în chip ho- 
tărîtor la prelungirea duratei 
de funcționare a mașinilor, la 
realizarea unor economii a 
căror valoare — chiar dacă nu 
atinge întotdeauna sume spec
taculoase Ia nivelul fiecărei uni
tăți în parte — însumează, ne 
ansamblul economiei naționale, 
milioane de Iei.

Risipitorul însă se caracteri
zează mai ales prin lipsa capa
cității de a privi lucrurile din
tr-o și într-o perspectivă msi 
cuprinzătoare. Mentalitatea =- 
ceasta nocivă — sintetizată în 
cuvintele „Doar n-o fi foc 1“ se 
manifestă, paradoxal, chiar și 
atunci cînd este vorba de... ben
zină. Oare. într-adevăr. n-o fi 
foc ?

Să examinăm cîteva realități 
pe care le-am putut consemna 
zilele acestea într-un raid în

treprins în județul Vîlcea.
O primă constatare : procen

tual privind lucrurile, cea mai în
semnată modalitate de risipire 
a benzinei o constituie depla
sările inutile pe care le fac unii 
șoferi dispuși oricînd să înnop
teze Ia domiciliu pe banii statu
lui. Tovarășul locotenenț major 
Covaci de la serviciul circulației 
al Inspectoratului județean 
Vîlcea, al Ministerului de In
terne ne-a pus la dispoziție o 
lungă listă a conducătorilor auto 
sancționați pentru parcarea la 
domiciliu sau abaterea de la 
itinerariul prevăzut în foaia de 
parcurs. Iată cîțiva dintre ei : 
Ștefan Mutuleasa, șofer pe auto
buzul 31 Vîlcea 1793, proprie
tate I.C.F. Rm. Vîlcea, Baza de 
utilaje, Ion Bungete, șofer pe 
autoturismul 21 VI. 164, proprie
tatea I.C.F., Gheorghe Dincă, 
conducătorul autovehiculului 
21 VI. 1950, proprietatea I.I.L. 6 
Martie, Nicolae Barbu, conducă
torul autovehiculului 33 B 4483 
proprietatea întreprinderii de 
construcții civile, Govora, Ghe
orghe Fîrtac, conducătorul auto
vehiculului 33 B 960 proprieta
tea Trustului de montaj Bucu
rești, șantierul Govora, Nicolae 
Popescu conducătorul autovehi
culului 33 B 4776 proprietatea 
T.M.B. șantierul Govora și alții.

DORU MOTOC
(Continuare în pag. a ll-a)

TEATRUL.
LUI IORGA

de PETRU POPESCU

Mai e o jumătate de an 
giune teatrală nouă, insă 
vreme, și trebuie lăsat tim. ,____ ____ ____ ____
mai de mult să scriu două vorbe despre teatrul lui lorga și 
mereu amînam. Citind cu întîrziere, in revista „Argeș" din de
cembrie anul trecut, capitolul lui I. Negoițescu dedicat istori- 

și constatînd cu bucurie o similitudine de vederi, pro- 
s-a redeșteptat în mine. Discutînd opera literară a lui 
criticul sublinia inegalitatea teatrului, compus din multe 
mediocre ori de-a dreptul ratate, dar și din citeva 
bune. Două lucruri silit de subliniat : cit de necunoscut

și mai bine pînă va începe o sta
la noi totul trebuie început din 

pul cuvenit pentru reveniri. Voiam

cului, 
iectul 
lorga, 
piese 
foarte 
e în general lorga generațiilor noi, fapt destul de grav, și cit 
de nedreaptă e judecarea în bloc a unei producții dramatice 
prea abundente. Dacă istoricul ar fi scris doar trei-patru 
piese și nimic altceva, și n-ar fi fost personalitatea de talie 
mondială pe care o știm, nimeni nu i-ar fiț refuzat titlul de 
dramaturg (extrem de drag lui lorga însuși). Cum însă el a 
scris sumedenie de piese, pe lîngă hectarele de hîrtie dedi
cate altor subiecte, în multe direcții el n-a fost luat în serios, 
și mai ales în teatru. Cunosc actori care au jucat, mai de 
mult ori mai de curind, în piese de lorga. l-am întrebat ce 
cuprindeau acele piese. N-au știut să-mi spună : nu-și cu
noșteau decît intrările lor, pur și simplu nu citiseră restul, 
într-atît de puternică e prejudecata că teatrul lui lorga nu are 
valoare (o asemenea mărturie am ascultat chiar de la mama 
mea, care a jucat, în 1938, în „Regele Cristina", la Național, 
și afirmă că afară de rolul titular nimeni nu s-a preocupat 
atunci să citească piesa în întregime I). Adevărul e altul : 
Doamna lui leremia, Catapeteasma ruptă in două, O ultimă 
rază, Cantemir bătrinul, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Lazăr, 
Un domn pribeag, Regele Cristina, de care pomeneam, și 
alte cîteva, sînt piese bune ori foarte bune, suficiente de alt
fel ca să creeze o reputație de dramaturg. De ce nu se joacă 
azi nici una ? Sînt drame în versuri și proză favorizînd dicția, 
cu roluri ample și complicate, capabile să satisfacă actori am
bițioși, cu acțiune polifonică, potrivită înscenărilor îndrăznețe, 
cu surprize exploatabile de către un regizor abil și modern, cu 
substanță de gîndire, și străbătute de un elan patriotic ini
mitabil. Nu știu cîți regizori, tineri ori mai în virstă, vor citi 
aceste rînduri. Regizorii citesc mai mult revista „Teatru" și 
pagina corespunzătoare din „Contemporanul". Dar tineri care 
se duc la teatru, și care n-au văzut niciodată piesele de care 
am amintit, vor citi acbste rînduri. Tradiția teatrală româ
nească, sprijinită de autori geniali, e totuși încă restrînsă, iar 
cea a teatrului istoric și mai restrînsă. In fiecare an auzim

(Continuare în pag. a U-a>
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ALE CEFERIȘTILOR Șl PETRDLIȘULdii

muncitorești din ia-Luptele
nuarie-februarie 1933 își au iz
vorul in marile acțiuni revolu
ționare din perioada crizei eco
nomice — incepind cu Lupeni 
1929 și continuind cu grevele, 
demonstrațiile și manifestațiile 
proletariatului din 1931 și 1932, 
desfășurate in numeroase centre 
ca București, Valea Prahovei, 
Transilvania. Moldova, din por
turile României, precum și re
volte țărănești, in creșterea ac
țiunilor protestatare ale maselor 
largi de funcționari, meseriași, 
mici comercianți, ale unor im
portante contingente de intelec
tuali.

Politica reacționară, antipopu
lară a cercurilor guvernante din 
România acelor ani a dus la 
ascuțirea deosebită a contradic
țiilor sociale, la intensificarea 
luptei de clasă ce avea să se 
manifeste cu o deosebită forță 
la sfîrșitul anului 1932 și în
ceputul anului 1933. întreaga 
țară a fost cuprinsă de o puter
nică efervescență revoluționară 
cu larg caracter de masă.

Documentele oficiale ale vre
mii arată că în anii 1929—1933 
au avut loc 377 de greve, la care 
au luat parte muncitori din i 054 
de întreprinderi : grevele însu
mează 845 000 zile de lucru. Pe 
lingă aceasta, mai sint înregis
trate 840 de conflicte latente de 
muncă intr-un mare număr de 
întreprinderi. în cadrul acțiuni
lor revoluționare ale oamenilor 
muncii din anii crizei economi
ce, un loc de seamă il ocupă e- 
roicele lupte ale ceferiștilor^ și 
petroliștilor din 1933, al căror 
organizator și conducător a fost 
Partidul Comunist Român — or- 

'ganele și organizațiile sale lo
cale, celule din fabrici și ate
liere.în scopul pregătirii și organi
zării marilor bătălii de clasă ce 
se apropiau, la Conferința pe 
țară a reprezentanților munci
torilor ceferiști — care a avut 
loc la 20 martie 1932 — a fost 
creat Comitetul Central de ac
țiune al ceferiștilor, care a sta
bilit legături strinse cu munci
torii din principalele centre fe
roviare din țară.

In ianuarie 1933, guvernul 
național-țărănist anunță o nouă 
„curbă de sacrificiu“, a treia 
in timpul crizei, in urma che
mării partidului comunist de 
a se respinge prin luptă revo
luționară acest nou atac 
burgheziei și moșierimii 
ridicat la luptă mii și mii 
oameni ai muncii din întreaga 
țară. In fruntea lor s-au situat 
muncitorii ceferiști și petro
liști. Zilnic, în atelierele C.F.R. 
aveau loc mitinguri, consfătuiri, 
adunări unde se discuta cu ar
doare despre începerea luptei 
hotărite. Astfel de adunări s-au 
ținut la Atelierele „Grivița“— 
București, „Nicolina“—Iași, ate
lierele din Cluj, Galați, Paș
cani, Oradea, Timișoara ș.a. Su
fletul luptelor muncitorimii ce
feriste a fost partidul comunist.

La 28 ianuarie și 31 ianuarie 
au avut loc greve demonstrati
ve ale muncitorilor ceferiști de 
la Atelierele„Grivița" împotri
va refuzului direcției de a le 
satisface cererile. Cu acest pri
lej s-a stabilit și un program 
de revendicări, c&rîndu-se spo
rirea salariului cu 20 la sută, 
recunoașterea comitetelor 
fabrică etc.

In aceste zile au intrat 
luptă șl muncitorii petroliști 
de la „Ăstra Română“ și „Ro; 
mâno-Americană", cărora li 
s-au alăturat mii de oameni ai 
muncii de la „Orion“. „Unirea“, 
„Dorobanțul", precum și un 
mare număr de șomeri din Plo
iești.Ținind seama de gradul de 
radicalizare a muncitorilor fe
roviari de la Grivița și de sta
diul pregătirilor de luptă, par
tidul comunist i-a mobilizat la 
declanșarea grevei de la 2 fe
bruarie. Cu această ocazie a 
fost aplicată o înaltă formă a 
luptei clasei muncitoare — ocu
parea întreprinderii, însoțită de 
organizarea unei largi mișcări 
de solidaritate în afară. La che
marea organizației P.C.R. din 
Atelierele „Grivița", muncitorii 
au intrat în luptă. Muncitori
mea Capitalei s-a adunat în 
fața Atelierelor „Grivița“ pen
tru a se solidariza cu greviștii. 
Concomitent cu ceferiștii de la 
Grivița au intrat în grevă și cei 
de la „Nicolina“—Iași, Galați, 
Cluj, Pașcani.

Amploarea și combativitatea 
acțiunilor muncitorești au silit 
guvernul să promită satisface
rea principalelor revendicări 
ale ceferiștilor, printre care 
renunțarea 1«-. reducerea sala- 

la sută. O cuce-

la Atelierele „Grivița“, dînd 
un minunat exemplu de unitate 
proletară, curaj și eroism de 
masă, au intrat din nou în lup
tă. Ei cereau înlăturarea stării 
de asediu, imediata eliberare a 
celor arestați, libertate pentru 
activitatea sindicatului C.F.R. 
dizolvat și a comitetului de fa
brică, respectarea tuturor re
vendicărilor obținute la 2 fe
bruarie. Muncitorii au ocupat 
atelierele, au organizat puter
nice gărzi de autoapărare și 
pichete de grevă. In fața miilor 
de greviști au luat cuvîntul co
muniștii, membri ai comitetu
lui de fabrică, uteciști și alți 
muncitori. La sunetul sirenei, 
care făcea cunoscut populației 
Capitalei că ceferiștii au intrat 
din nou în luptă, mobilizați de 
organizațiile de partid
din întreprinderi, din cartie
re, peste 12 000 de 
— membri ai familiilor 
viștilor, muncitori de la aproa
pe toate întreprinderile, func
ționari, intelectuali, studenți, 
țărani din satele apropiate — 
au înconjurat Atelierele „Gri
vița“, exprimîndu-și solidari
tatea lor cu eroicii luptători fe
roviari. In acele zile fierbinți 
de 15—16 februarie 1933, mii și 
mii de oameni ai muncii vîrst- 
nici și tineri, înfruntînd cu
curaj poliția și armata, au
stat în preajma bravilor luptă
tori greviști.

Cercurile guvernante, cuprin
se de panică și îngrijorate, de 
perspectiva lărgirii și generali
zării grevei muncitorilor cefe
riști, au acționat grabnic pen
tru înăbușirea prin forță a lup
telor de la „Grivița“. In dimi
neața zilei de 16 februarie, la 
refuzul muncitorilor de a pără-

ilegale

oameni
gre-

si atelierele, torțele represive 
au trecut la atac. Numeroși 
muncitori au căzut morți sau 
răniți, printre care și uteciștii 
Vasile Roaită, iar peste 2 000 au 
fost arestați. Deși clasele domi
nante au reprimat sîngeros gre
va de la Atelierele „Grivița“, u- 
riașul ecou produs de măreața 
luptă a ceferiștilor, de pilda lor 
eroică în rîndurile poporului 
muncitor de la orașe și sate, nu 
a putut fi înăbușit. Mărturie 
stau nenumăratele acțiuni de 
solidaritate și sprijin material 
dat luptătorilor de la „Grivița“ 
de oameni ai muncii provenind 
din cele mai diferite pături so
ciale de pe întreg cuprinsul ță
rii. Atît în timpul luptelor, cit 
și în timpul procesului care a 
urmat, masele largi, categorii 
sociale dintre cele mai diferite 
și-au manifestat solidaritatea 
lor cu luptătorii ceferiști și pe
troliști In felurite
greve și întruniri de 
demonstrații de stradă, 
și declarații de protest 
să, mesaje, moțiuni și 
adresate tribunalului, 
țiile sutelor de martori
rării. Procesele de la București, 
Craiova, Iași și Cluj înscenate 
de clasele exploatatoare 
ducătorilor 
feriști și
transformate de partidul 
munist 
ne de 
gimului
timp, clasa muncitoare 
națională, cercuri largi demo
cratice, diferite personalități 
de prestigiu și-au manifestat — 
prin diferite forme — solidari
tatea cu lupta ceferiștilor și 
petroliștilor români.

forme — 
protest, 
articole 
în pre- 
scrisori 
depozi- 
ai apă-

muncitorilor 
petroliști au

con- 
ce- 

fost 
00-

într-o mare acțiu- 
luptă împotriva re- 

burghez. In același 
inter-

Pe potecile înzăpezite ale Bucegilor
Poto : GH. CUC U

DUȘAN PETROVICI

Lebede ale puterii

TEATRUL
LUI IORGA

(Urmare din pag. I) 
și citim despre problema repertoriului, uneori de-a dreptul 
sub forma văicărelii : vai, n-avem autori, vai, n-avem piese, 
vai, nu vine lumea la teatru, vai, planul, vai, profilul, vai, vai, 
vai I Pentru educația istorică și patriotică a tineretului teatrul 
lui lorga ar fi ideal. De ce nu se gîndește nimeni la el ?

Am văzut, de altfel, în ultima vreme, multe spectacole, care, 
se evidențiau prin ingeniozitatea regizorală și perfecția ac
toricească — erau adesea dedicate unor clasici români și 
străini, nu întotdeauna extrem de reputați, nici de eficienți 
din punct de vedere dramatic. Slavă domnului, talentul și abi
litatea sînt prezente în teatrul românesc, și au făcut adesea 
bijuterii din texte medii sau chiar șterse. Decit să ne chel
tuim harul, ori să ne dăm duhul înviind un străin, n-ar strica 
poate să facem o încercare cu un autor național cel puțin la 
fel de interesant. Dar aici avem de luptat cu necunoașterea 
textului. Susțin cu tărie că dacă e citit în chip serios lorga 
cucerește și prin stil și prin gîndire, și poate da loc la experi
mente și inovații dintre cele mai neașteptate. Ne-ar trebui 
doar cîțiva regizori care să-l recitească. Ori poate, și aici, 
„n-avem oameni" ?

In colecția Editurii Albatros 
consacrată debutanților, și față 
de majoritatea volumelor de 
debut apărute în ultimul timp, 
cartea poetului Dușan Petro
vici reprezintă, din mai multe 
motive, o apariție aparte. Cri
tica revuistică, și în general 
comentatorii fenomenului lite
rar, au remarcat în ultimii doi, 
trei ani, orientarea poeziei ti
nere spre mai multă limpezime. 
Mărturisite sau nu, • preferin
țele criticilor (și ale publicu
lui) se îndreaptă spre o poezie 
mai simplă, mai constructivă, 
după ce ne-a obosit furia dis
tructivă și iconoclastă a unui 
avangardism tardiv ; spre o 
poezie cu mesaj conținut, după 
ce am luat notă și am epuizat 
numeroase doctrine ale gratui
tății. Cine parcurge, curios, 
cronicile literare dintr-o lună, 
nu poate să nu observe că ma
joritatea lor țin în rezervă un 
sector special, unde sînt vina
te și ridiculizate versurile ob
scure, poeziile cu pretenții fi- 
lozofarde, poezia jocului gratu
it. Comentatorii sînt așadar 
convinși că asemenea exemple 
nu mai constituie azi nici pen
tru autorii înșiși adevăratul 
lor crez estetic. Cu rare excep
ții, o atare manieră trădează 
mai degrabă lipsa inspirației, 
nota forțată, explorări- hazarda
te ce se bazează exclusiv pe 
virtuțile întîmplătoare ale cu» 
vintelor, pe asociații de un in
solit dubios.

Dușan Petrovici este însă a- 
deptul deliberat al unui ima- 
gism și al unui ilogism de pro
veniență suprarealistă, el 
deci un program, de care 
rată foarte conștient, pe 
încearcă să-1 susțină cu 
seriozitatea. Ar fi deci 
să-i căutăm proza și 
strația subsumată, cînd 
aspecte, chiar dacă mai 
spar pe alocuri, au în 
sa o importanță 
Dacă am riscat o 
suprarealistă, trebuie să 
cern însă cîteva precizări. Ima
ginația proteică a poetului se 
fixează pe zone poetice purifi
cate de abstracțiune. Poezia 
aspiră la o fluiditate imateria
lă, la o atmosferă subtil rarefi
ată, care ne învăluie, dar care 
ne scapă șl dispare în Intregi-

me
Din
Dușan Petrovici înalță o 
mosferă de mare puritate, 
inexplicabil, pină la urmă 
ea o coboară cu violență în 
nai : „fluturi în oraș ce minu
năție / e primăvară și ml se 
pare că marea / o sa inunde 
străzile / îi aud parcă hormo
nii cum gîlgîie blînd / în țevile 
din pereții caselor / noaptea 
visez corăbii cu umede boturi 
/ și dans de pești în grote sub
marine / flori urcate pe moto
ciclete (! !) / aleargă la locul 
accidentului“.

Foarte abil cu metafora, po
etul te cucerește pe detaliu, dar 
te respinge cu brutalitate în 
ansamblu, ca și cum poezia

curios.

are 
se a- 
care 

toată 
greși;

demon- 
aceste 
tran- 

poezia 
secundară, 
etichetare 

adu-

după terminarea 
cîteva versuri, poezia

lecturii. 
lui 
at- 

dar, 
tot 

ba-

și-ar fi propus să se retragă, 
ursuză, pină la urmă într-o 
carapace de orgo iu. Tematica 
generală a poeziilor nu poate 
fi numită, însă frecvența .repe
tării unor imagini, situarea u- 
nor nume stranii (mahagonic, 
deptin, mahur, demir, iarna- 
maria), In tot atît de stranii 
ținuturi (țara div, ziua voom), 
creează impresia de hieratic, de 
imaginație care pendulează pri
mejdios între excepțional și 
banalitatea totală. Cînd poetul 
păstrează însă o tonalitate u- 
nică pentru aceeași poezie, de
senul său cu subtilități abstrac
te iese deosebit în evidență. 
„Lebede ale puterii pe buza-mi 
ușoară / adormire de răni / dar 
singele se face orb și mușcă 
priveliști / pentru cine voi face 
semn de apropiere / pe cine 
voi izgoni din vechi brocarturi 
/ și dacă se face os fluture în 
palma mea / cu cine voi mer

ge de mînă“. Se poate vorbi la 
Dușan Petrovici de o melanco
lie a limitelor semantice — ,,e- 
norma personalitate a > pustiului
/ calmul silnic virtâtea 
Iară / iată unde voi ; 
lămpile sufletului meu“ - , 
și de plăcerea amestecării 
cestor limite. Primejdia 
mai evidentă o constituie în a- 
ceastă poezie tentația exprimă
rii baroce, mania unei prețiozi
tăți sufocante. Versuri ca „icoa
ne de cocoși cutremurate-n sin
ge de oglinzi", sau „în ape de 
tortură verzi se aud diamante
le crescînd“, rup elasticitatea 
exprimării, oricît de mult ar fi 
solicitată asociația. Și apoi 
trebuie să ne amintim că Lau
tréamont trîntea pe o masă de 
disecție o umbrelă și o mașină 
de cusut acum mai bine de un 
veac. A-l imita la modul aces
ta : „un idol de sare culcat în- 
tr-un pian din arena pădurii“, 
nu mai înseamnă azi decît un 
simplu capriciu. Este adevărat 
bunăoară că sonetul către Béa
trice are și mai multă vechime, 
ceea ce, evident, nu înseamnă 
că poezia de dragoste ar fi că
zut din acest motiv în desue
tudine. Insă oricum ne-am a- 
lege cuvintele, nu putem să nu 
recunoaștem că în al doilea e- 
xemplu este vorba de viață, șl 
nu de un capriciu, mai mult 
sau mai puțin spectaculos. Via
ța, slujită cu cele mai simple 

' și mai limpezi unelte ale poe
ziei.

Pe drept cuvînt va susține și 
Dușan Petrovici că poezia sa 
nu face altceva decît să-i ex
prime existența. înzestrarea sa 
poetică o dovedește, cum ară
tam, de multe ori. Dar In fina
lul acestor rînduri, cu toate că 
un critic nu trebuie să-și dez
văluie preferințele subiective, 
nu pot totuși să nu-mi arăt pă
rerea de rău că, la forța 
imaginație și Ia puterea de 
stractizare, pe care le are, 
șan Petrovici mai crede In 
ziile unor doctrine secătuite.

I 
DINU FLAMÎND

po- 
planta 

—, dar 
a-

cea

de 
ab- 
Du- 
ilu-

riului cu 12 
rire de mare importanță a fost 
recunoașterea 
întreprindere ca organ 
zentativ al muncitorilor.

După 2 februarie însă, cercu
rile guvernamentale au declan
șat un nou și puternic atac îm
potriva clasei muncitoare, cu 
scopul de a înăbuși avîntul 
revoluționar al proletariatului 
și a anula concesiile făcute prin 
acceptarea revendicărilor cefe
riștilor și petroliștilor. In urma 
instaurării stării de asediu, în 
noaptea de 3 spre 4 februarie, 
sediile organizațiilor muncito
rești au fost închise, ziarele re
voluționare legale suspendate, 
iar muncitorii revoluționari și 
conducătorii lor urmăriți și a- 
restați în întreaga țară.

în condițiile asprei terori, 
muncitorii de la „Grivița“ au 
ales un larg comitet de fabri
că, alcătuit din 250 de persoa
ne și au reluat bătălia.

Valul acțiunilor greviste a 
culminat cu eroicele lupte de 
la Atelierele „Grivița“ din 
15—16 februarie. în noaptea de 
14 spre 15 februarie, în întrea
ga țară a fost arestat un nu
măr de aproape 1 600 de comu
niști și simpatizanți ai partidu
lui, numeroși membri ai orga
nelor de front unic care au stat 
în fruntea luptei pentru satis
facerea revendicărilor maselor. 
Aceste măsuri represive n-au 
intimidat muncitorimea ferovia
ră. La chemarea comitetului de 
fabrică, în dimineața zilei de 15 
februarie, 8 000 de feroviari de

comitetului de 
repre-
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cultural
în anul trecut 
moașe acțiuni în

Blejești — Teleor- 
are sau nu 

un cămin

acest lucru, ci acordarea 
atenții deosebite, miercu- 

să zicem, culturii. Realiză- 
să fie minuțios asamblate,

le urmă- 
program 
indepen- 
exemplu, 
venit și

putea programa miercurea, 
exemplu, premierele abso- 
și piesele realizate de regi- 
ai radioteleviziunilor străi- 
(inițiativă excelentă care

ajungem
Comună cu că- 
mare și fru-

inactivitate. Bănci 
geamuri sparte, 

ferestre defecte și

culturale „Dinicu 
din Ștefănești. Ma- 

culturale ale a- 
societăți organizate 

In sediul căminului

nr. 4. Regre- 
edificlu, atît 

plăcut, rămine 
depersonalizat

Doi reporteri și,
eventual, directorul !

FOTO 2

(Urmare din pag. I) 
primească oaspeții ; altele spe
cifice „hibernării“ — ca anotimp 
de tranzit in așteptarea unor 
zile bune.

Comuna 
man. Mai 
tă comună
turai ! ? Acum doi ani 
nostru critica lipsa de continui
tate în acțiunea culturală, fap
tul că instituția culturală se 
deschidea doar două zile pe 
săptămînă. După doi ani am gă
sit lăcașul de cultură în cea mai 
înghețată 
rupte, uși și 
clanțe și 
smulse din locul lor.

In fața acestor imagini — 
spre edificare le oferim din 
setul nostru doar o singură fo
tografie, credem, sugestivă — 
(foto 1) invităm să mediteze 
toți factorii care răspund 
de activitatea obștească a că
minului cultural. Printre ei, 
credem că se vor afla și tinerii 
din organizația U.T.C. a satu
lui.

Traversăm cîmpul pe 
drum comunal străjuit 
cumpeni de fîntînă, ca să 
trăm în județul Argeș, 
prinzului, totuși oprim în 
căminului cultural din comuna 
Ștefan cel Mare, o frumoasă 
construcție, în stilul caselor 
vechi argeșene. Activitățile în
cetaseră, dar se constata prezen
ța celor care frecventaseră de 
dimineață căminul ; pe o tablă, 
în cifre și grafice era scris pla
nul economic al C.A.P.-ului. Din 
schițele tematice reieșea suges
tiv întreg complexul economic al 
cooperativei agricole, cu munca 
și eforturile ce le vor depune în 
acest an oamenii pentru înflori
rea cooperativelor. Căminul cul
tural nu îndeplinise doar rolul 
de gazdă primitoare, ca insti
tuție obștească, direct implicată 
în viața satului a preluat prin 
formele sale specifice o serie 
de sarcini ale cooperativei.

Seara poposim în comu
na Ștefănești așezată pito
resc între podgoriile dealurilor 
din vecinătatea Piteștilor. Pen
tru pitorescul său, Ștefănești a

devenit locul de reședință 
lui Rebreanu, Alexandru Davilla, 
Ion Pilaf, Alecu Golescu și 
Heliade Rădulescu, venit pro
fesor la școala publică din Go
lești a lui Dinicu Golescu. A- 
ceste personalități sînt trecute 
în repertoarul de activități ale 
societății 
Golescu“ 
nifestările 
cestei s 
chiar
cultural ar fi trebuit să impul
sioneze și activitatea căminului 
către care s-au întins diferite 
punți de colaborare. Dar că
minul a rămas rece și indi
ferent. Societatea culturală 
e mereu prezentă in viața 
satului, căminul cultural ră
mine înschis, „nu vrea să-i 
facă concurență“ spuneau tinerii. 
„Televizorul care nu funcțio
nează de doi ani (foto nr. 2) este 
depus în bibliotecă, sub raftul 
cărților, iar clubul tineretului, 
de doi ani înființat, e tot în 
faza de organizare.

Mai știam că aici, 
blocurile tineretului de la Uzina 
de autoturisme există un club 
uzinal în plină activitate, care 

organiza fru- 
colaborare

căminul cultural. Dar 
că inactivitatea de la 
contaminat de aceeași 
clubul. Fotografia nr. 3 arată doi 
tineri așteptind să înceapă acti
vitățile. Mulți știau 
„ce va fi“ și nici nu 
venit... O bibliotecă cu 
volume, săli de șah și 
neclub, foto etc. O bogată bază 
materială, cînd va intra în func
țiune ?

în aceeași direcție cu S‘e- 
fănești se află localitatea 
Topoloveni, vestită in lume 
pentru costumele populare pe 
care le execută cooperativa de 
femei ..Muncitoarea“. La clubul 
tineretului lipsea de la locul său 
televizorul. Nu era dat la repa
rat, se afla în biroul tovarășului 
director. Acolo se afla șahul și 
jocul de table, un 
plăcut... La club era 
tiu.

După 
în 
min

mos. La ora 19,30 — arăta așa 
ca in fotografie, cu ușile închise 
și ferestrele întunecate. Lumina 
becului de afară nu ne-a ajutat 
să vedem ce e înăuntru. Am 
venit a doua zi, duminica. Tot 
închis. într-o încăpere alăturată, 
clubul tineretului „funcționa“ ca 
în fotografia 
tăm că acest 
de mare și de 
neînsuflețit și 
asemenea unui depozit de lemne.

Personalitatea căminelor cul
turale o dau activitățile și 
cota înaltă de utilitate so
cială. Șoseaua care trece prin
tre dealuri duce la Priboieni. 
Sat mare cu două cămine cul
turale. Al doilea, construit 
după cerințele moderne, cu 
multe încăperi anexă și o sală 
de festivități încălzită cu calo
rifer a fost inaugurat cu ocazia 
aniversării Unirii Principatelor. 
La premieră au luat parte echi
pele artistice ale satului și e- 
chipele căminelor culturale ve
cine.

Urmînd același drum_— a- 
jungem în județul 
viște, în comuna 
na. Acum doi ani, 
artistică de agitație a luat lo
cul I pe țară și titlul de lau
reat. Se mai continuă la Dra- 
godana această frumoasă tra
diție ? Da. De la cei mari au 
învățat „cintece de brigadă“ și 
cei mici. Este ora 16,00. Cămi
nul cultural găzduiește specta
colul unei brigăzi artistice șco
lare, instruită de un membru 
al brigăzii laureate (foto nr. 5).

O concluzie generală care se 
desprinde după acest drum : 
iarna unele cămine culturaTe 
hibernează. De ce ? Este o în
trebare mai curînd retorică fi
indcă fel de fel de răspunsuri 
am primit chiar la fața locului. 
Toate însă fără temei.. Ce so
luții reale va propune organi- 
ția U.T.C. și tinerii acestor 
sate ț

Omul de azi s-a atașat de te
levizor așa cum s-a legat Vineri 
de Robinson Crusoe. Ba, mai 
mult, a intervenit și aici o spe
cializare — doar trăim în seco
lul ei : telespectatorii s-au îm
părțit pe tabere. Luni, marți, 
ș.a.m.d. Unii urmăresc doar emi
siunile din a Il-a zi a săptămi- 
nii cînd știu că se transmite o 
piesă. Alții, din penultima zi, 
cînd este programat un show...

Tot preambulul meu nu a avut 
ca scop subminarea cronicii TV, 
ci exprimarea unui ideal : ii do
resc radioului să-și ciștige tot 
atiția suporteri fanatici ca și 
companionului său, televizorul. 
Cred cu convingere că într-o 
bună zi fiecare din cele șapte 
variante de program va reuși să 
rețină in casă, ostentativ, un iu
bitor al său. Dar pentru aceasta, 
trebuie să-și cristalizeze un pro
fil precis, așa cum a făcut tele
vizorul. Să consacre o emisiune 
personală, cuceritoare, fiecăror 
24 de ore din cele 168. Să dis
pară însăilările identice ascunse 
sub nume diferite, să 
rească nu numai un 
multilateral, ci și unul 
dent, original. De 
miercurea (fiindcă a 
rindul ei) să fie o zi excesiv cul
turală, literară, artistică — 
spuneți-i cum vreți. Am zis cul
turală fiindcă văd că include un 
mare număr de semnale spiritu
ale : Viața cărților, Fișier edito
rial, Școala capodoperelor, Mo
ment poetic, Bijuterii muzicale, 
Compendiu de literatură română 
contemp'branä, Studioul tinărului 
interpret, Ce știm despre muzi
că, teatru radiofonic ș.a. Evi
dent, ar fi aberant să ne imagi
năm că se poate susține progra
mul unei zile întregi numai cu 
astfel de elaborări ! Nu am pro
pus 
unei 
rea, 
rile

cu un exces de competență șt 
seriozitate. Și mai mult, din și
rul tuturor acestor emisiuni să 
se desprindă una, excelentă, de 
bun augur pentru respectivul 
sector radiofonic, reprezentativă 
pentru potențele maxime ale re
dactorilor secției culturale. A- 
ceasta, de exemplu, ar putea fi 
teatrul radiofonic, programat In 
majoritatea zilelor săptăminii 
(5 din 7). Nu vreau să propun ca 
teatrul să rămînă numai pe pro
gramul acestei zile, dar cred că 
s-ar 
spre 
Iute 
zori
ne
mi-a oferit deja multe surprize 
plăcute) și chiar de directori de 
scenă de prestigiu ai teatrului 
nostru (să fie invitați David Es- 
rig, Penciulescu, Ciulei, Cernes- 
cu ș.a.).

Miercurea trecută a fost 24 ia
nuarie, zi a cărei semnificație de 
rezonanță națională o cunoaștem 
cu toții. Deci, teatrul radiofonic, 
a programat piesa lui Tudor 
Șoimaru în zilele Unirii. Și le
gate de transmiterea ei și-au 
cerut dreptul de-a fi comentate 
trei probleme :

a) de ce, de fiecare 24 ianua
rie, atît radioul, cit și teatrele 
ne prezintă aceleași piese des
pre Unire, pe care am ajuns să 
le cunoaștem pe dinafară — 
scrise de Șoimaru, M. Ștefănes- 
cu, Rodica Nicolaescu ? Oare un 
subiect de importanța acestuia 
nu poate genera și alte medita
ții ? Nu poate cunoaște 
materializări literare ?

b) mi se pare deosebit 
teresant să privești un

(Urmare din pag. I)

Recordul de distanță, deloc lă
udabil, în cadrul unor aseme
nea deplasări clandestine unde 
se consumă cantități serioase 
de benzină fără ca plimbăreții 
să le suporte contravaloarea din 
propriul buzunar, îl dețin con
ducătorii auto Emil Bălan și 
Gheorghe Anghelescu ambii de 
la Autobaza 3 Rm. Vilcea. Pri
mul a fost descoperit cu auto
vehiculul 31 VI 1395 tocmai la 
Puieni, comuna Roiești ; cel de 
al doilea, aparținînd Coloanei 
construcțiilor s-a lansat și el 
într-o escapadă cu autovehiculul 
21 VI 965 tocmai pînă la Poenari, 
județul Argeș. Nu sînt cazuri 
izolate. Disciplina unor conducă
tori auto de la Autobaza 3 lasă 
de dorit. Să ne mai mirăm a- 
tunci că unitatea n-a realizat 
planul pe 1972 decit în propor
ție de 96,3 la sută la tone tran
sportate și doar 91,1 la sută la 
la tone-km ? Explicația că a- 
ceastă nerealizare se datorează 
în principal faptului că la un 
moment dat în cursul toampei 
trecute a întirziat cota de ben
zină nu se poate susține. Dacă 
aici s-ar fi manifestat o atitu-

dine gospodărească de economi
sire a carburantului, cu rezer
vele astfel realizate s-ar fi 
putut face față chiar și unor 
situații neprevăzute de felul ce
lei amintite. Dar așa...

O altă cale de risipire a ben
zinei o constituie cursele în 
scopuri personale pe care și le

vreme ce Constantin Cîrjan își 
vedea liniștit de afacerile per
sonale, iar motorul tractorului 
înghițea în plin alți și alți litri 
de carburanți.

Constantin Cismaru cu tracto
rul 41 Argeș 2010, proprietatea 
S.U.T. Govora, a fost găsit la... 
Popești. Cîțiva zeci de kilo-

In defect au fost găsite des
tule vehicule aparținînd între
prinderii județene de construc
ții montaj. Șoferul Victor Ruiu 
(auto 31 VI. 1953). a fost depis
tat la Roșiile. iar Gheorghe 
Stoian (auto 31 VI. 666) în co
muna Morărești, județul Argeș, 
fără ca sarcinile de serviciu să

integral ceea ce le permite să-și 
creeze rezerve pe care apoi le 
valorifică așa cum am văzut în 
scopuri personale. Atenție deci 
și la această nevăzută fisură 
prin care se scurge benzina sta
tului.

Din datele încă incomplete 
privind consumul de benzină al

V

Șl CÎND E VORBA DE BENZINA ?
permit unii conducători auto. 
Spre surprinderea noastră în 
raidul pe care l-am întreprins, 
am constatat că la acest capitol, 
excelează... tractoriștii. Cu două 
zile în urmă, conducătorul Con
stantin Cîrjan a fost surprins 
in timp ce transporta în comu
na Vlădești, cu tractorul 41 VI. 
851 proprietatea I.M.A. Rm. 
Vîlcea, material de construcții : 
uși și coame de țiglă, pentru 
locuință personală. Oficial el se 
afla pe cîmp împrăștiind îngră
șăminte naturale. In realitate 
acestea zăceau neridicate în

metri, acolo... Dar cum pentru 
parcurgerea distanței tractorul 
nu funcționează doar cu aer, 
vă lăsăm să calculați singuri 
volumul și valoarea carburan
tului consumat cu acest „voiaj 
de plăcere“. Uneori pot fi întil- 
nite veritabile surprize. Șoferul 
Constantin Florea, de pildă, de 
la U.M.T.F. Coloana Băbeni, 
n-a găsit de cuviință să se de
plaseze pină la — 
cu... autotroliul 
care lucrează.
conștiență ? Nu 
tivul pentru un

Tomșani decit 
21 Ag. 1771 pe

Ușurință ? In- 
găsim califica- 
asemenea gest.

acolo, in 
Nicolae

reclame prezența lor 
vreme ce tractoristul
Condeci trăsese tractorul 41 VI. 
172 acasă la Păușești Măglași. 
Ce este interesant de remarcat 
în cazul șoferilor de pe șantie
rele de construcții este faptul 
că în destule cazuri ei pot jus
tifica totuși benzina. Cum de 
reușesc această performanță ? 
Explicația, după părerea tova
rășului Vasile Boțea, activist al 
Comitetului județean Vilcea al 
U.T.C., ar consta în faptul că 
uneori li se pontează cu prea 
mare ușurință curse neefectuate

întreprinderilor din 
Vilcea în anul recent

județul 
încheiat, 

aflate la Direcția județeană de 
statistică, reiese că multe uni
tăți înregistrează substanțiale 
depășiri de consum : peste 30 
tone benzină la Schela de ex
tracție Băbeni ; peste 70 tone la 
Fabrica de talpă și încălțăminte 
din cauciuc Drăgășani ; peste 
15 tone la C.E.I.L. etc. Adunate 
dau o cifră deloc neglijabilă. 
După aprecierea economistului 
Mircea Prodan, consumul exa
gerat de benzină al unor 
întreprinderi ar fi determi-

nat între altele și de fap
tul că planul de aprovizionare 
al acesteia nu este întotdeauna 
definitivat pînă în ultimele de
talii chiar de la începutul anu
lui ceea ce presupune mai apoi 
curse auto suplimentare, ape
larea la soluții improvizate etc.

Iată deci că se cere atenție șt 
în acest sens. Nu ne-am propus 
și nici nu ne-ar fi Stat în pute
re să descoperim toate căile 
prin care se risipește inutil 
benzina, prin care se pierde 
deci o parte din munca noastră, 
a tuturor. Este sarcina econo
miștilor să o facă. în ceea ce ne 
privește, nădăjduim că semna
lele de 
tras vor 
de către 
„n-o fi
înlăturată. Atunci cînd se pierd 
bunuri, cînd se risipește o 
parte a avuției noastre naționale 
— este foc. Iar dogoarea lui 
trebuie să o simtă profund, 
toți.

alarmă pe care le-am 
fi recepționate prompt 
cei vizați. Mentalitatea 
foc“ trebuie grabnic

de in- 
eveni- 

ment istoric important, vulcanic, 
dominat de victorii și eșecuri e- 
moționante, de la o distanță de 
o sută și ceva de ani, iar piesa 
transmisă trebuie să fie conști
entă de această distanțare și să 
caute acel nivel de incandescen
ță capabil să te implice total în 
respectivul proces istoric, in pa- • 
tima, lacrima și surisul lui inge
nuu ;

c) O piesă ca în zilele Unirii, 
îmbibată cu multe naivități sti
listice și clamări patetice, are 
șansa de a nu acuzată pentru 
aceste carențe literare, deoarece 
reușește să ne redea atmosfera 
acelor zile și acelor nopți de în
făptuire a națiunii române, sa
crificiile și lupta oamenilor care 
se numeau Cuza, Alecsandri, 
Kogălniceanu, Negri, Luchian, 
depuse pe altarul patriotismu
lui. De aceea, piesa devine un 
pur pretext pentru o remorare 
indispensabilă oricăruia dintre 
noi, necesară cel puțin într-o a- 
numită zi : 24 ianuarie. Teatrul 
radiofonic de miercuri și-a fă
cut, din acest punct de vedere, 
datoria. Dar se poate mai mult.

BOGDAN ULMU
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Felicitări adresate LAUDĂ MUNCII Manifestări
aniversări a

consacrate celei de-a 25-a
semnării Tratatului de prietenie,

tovarășului
DISTINCȚII ACORDATE CU PRILEJUL 

ANIVERSĂRli UNOR UNITĂȚI ECONOMICE

NICOLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale Domnului

NICOLAE CEAUȘESCU NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele 
al Republicii

Consiliului de Stat
Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere, 
adresăm Excelenței Voastre salutări frățești și urări de via
ță lungă, noi succese Partidului Comunist, poporului român 
în construcția socialismului.

COMITETUL EXECUTIV AL 
FRONTULUI DE ELIBERARE DIN 

MOZAMBIC (FRELIMO) '

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

de Stat 
România

In numele întregii națiuni filipineze și al meu personal, 
permiteți-mi să vă felicit cu ocazia celei de-a 55-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere, cu speranța fierbinte 
că veți desfășura încă mulți ani de activitate rodnică spre 
binele țării dumneavoastră.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

(Urmare din pag. I)

nuu spiritul de dăruire 
răspundere. „Asemenea 
ră, îmi spune dumnealui, arde 
în acești tineri care pe un ast
fel de ger lucrează la înălțime. 
Dar să mai luăm în considera
ție și un alt fapt : șantierul nos
tru execută lucrări în diferite 
puncte de pe platformă, puncte 
situate la distanță de kilometri. 
Dar ți în aceste condiții, cînd 
controlul e evident diminuat, ti
nerii îți fac pe deplin 
In fiecare arde această 
a conștiinței?.

și de 
flacă-

datoria, 
flacără

prima 
ei 
că 
să 
la

parte din brigada de producție 
a tineretului să vină la mine“, 
ei au fost primii care l-au în
conjurat. Au știut din
clipă că prin această opțiune 
se obligă a fi fruntași. Fie 
plouă sau ninge, ei trebuie 
facă totul pentru a executa 
timp lucrările de investiții.

Am pornit mai departe și i 
ajuns la sediul șantierului 
trebuie să recunoaștem, destul 
de bine înghețați. Și în timp ce 
vorbeam cu tovarășul Petre 
Olaru, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid, un alt 
fapt ne-a reținut atenția. Dar

am
33,

BUNA ORGANIZARE
de peUrmărind activitatea 

șantierul uzinei cocsochimice, 
declarația tinărului lăcătuș 
nu-mi sună fals, retoric. Din 
contră, față de elanul construc
torilor, mi se pare că exprimă 
prea puțin.

într-un alt punct de lucru 
din perimetrul uzinei întîlnim 
pe membrii brigăzii de produc
ție și educație a tineretului con
dusă de Simion Teodor. Ca de 
obicei sînt înaintea planului, ca 
de obicei folosesc timpul de 
lucru la maximum. Fără îndo
ială și în ei arde flacăra despre 
care ne vorbea tînărul lăcătuș 
Gheorghe Crăciun. Cînd Simion 
Teodor în fața mai multor ti
neri a rostit într-o zi următorul 
îndemn :„Cine vrea, să facă

pentru a-1 releva, să redăm o 
convorbire telefonică :

— Alo, tovarășul Olaru ? Sînt 
șeful lotului instalații. Cazimir 
Rațiu. Vă solicităm aprobarea 
pentru a lucra în program pre
lungit.

— Pe gerul ăsta ? Ce v-a ve
nit ?

— E propunerea oamenilor de 
la noi, a constructorilor. Vă rog 
să ne aprobați.

Nu știm dață această cerere 
■i fost aprobată. însă faptul că 
ea a putut fi formulată in ase
menea condiții dovedește o 
■x-emplară dăruire în muncă, un 
înalt spirit de răspundere. Fla
căra muncii de constructor arde 
și cînd gerul e puternic, arde 
continuu.

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 
rog să primiți, în numele meu personal și al întregului po
por gabonez, urările noastre de fericire și viață îndelunga
tă. Dorim ca să triumfe idealurile de libertate, de progres 
și de prietenie între popoare, pentru care dumneavoastră 
militați consecvent, bucutrindu-vă de admirația noastră.

Cu înaltă considerație

ALBERT BERNARD BONGO
Președintele Republicii Gabon

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu această ocazie fericită, permiteți-mi, domnule preșe
dinte, să vă exprim, în numele meu și al guvernului Cana
dei, cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată și 
fericire.

Fabrica de conserve de legu
me și fructe din Vălenii de 
Munte a împlinit 30 de ani de 
activitate. în semn de prețuire 
deosebită a muncii colectivului 
acestei întreprinderi în cele trei 
decenii de activitate, prin De
cret al Consiliului de Stat, Fa
bricii de conserve de legume și 
fructe din Vălenii de Munte i-a 
fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite in muncă, un nu
măr de 24 muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri ai fabricii 
au fost distinși cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Gheor
ghe Stoica, membru ai Consiliu
lui de Stat, a adresat felicitări 
colectivului întreprinderii, i-a 
urat noi succese în muncă. Co
lectivul fabricii a fost, de ase
menea, felicitat de tovarășul Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, și de Vasile 
Chivulescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Prahova.

într-o atmosferă de entuziasm, 
cei prezenți la solemnitate au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care, mulțu
mind călduros pentru înaltei” 
distincții cu care a fost onorată 
fabrica și fruntașii ei, întregul 
colectiv se angajează să mun
cească cu mai multă hărnicie, 
să-și aducă din plin contribuția 
la efortul general de înfăptuire 
a cincinalului înainte de termen, 
în condiții de maximă eficiență 
economică.

*

ză a avut loc o solemnitate, în 
cadrul căreia un număr de 162 
de chimiști, tehnicieni, ingineri, 
proiectanți și constructori ai 
primului obiectiv din cadrul 
grupului, au fost distinși cu or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, conferite 
prin Decret al Consiliului de 
Stat, cu prilejul împlinirii a 10 
ani de activitate, în semn de 
prețuire deosebită a contribu
ției aduse la creșterea produc
ției de substanțe chimice și pe
trochimice.

înaltele distincții au fost în- 
minate de tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului 
de Stat, care, în numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
felicitat călduros pe cei distinși.

într-o atmosferă de însufleți
re, participanții la festivitate au 
adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
în care se arată : Colectivele 
de muncă ale grupului indus
trial, ale constructorilor și ale 
proiectanților îți exprimă și cu 
această ocazie hotărîrea fermă 
de a munci și mai intens pentru 
realizarea in mod exemplar și 
la un înalt nivel tehnic a pro
iectării, construirii, punerii în 
funcțiune și atingerii parame
trilor proiectați la toate obiec
tivele ce se vor realiza în ur
mătorii ani, contribuind astfel 
la îndeplinirea sarcinilor de plan 
ale actualului cincinal înainte 
de termen.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
■Socialiste, în aceste zile ia clu
buri și la case ale prieteniei ro- 
mâno-sovietice au loc adunări, 
expuneri, seri literare, și 
manifestări.

La adunarea care a avut 
joi după-amiază, la Casa 
cultură a sectorului VI, din 
pitală, inginerul-șef al fabricii 
„Tînăra gardă“, iulia Stamato- 
iu, a relevat importanța trata
tului în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare ro- 
mâno-sovietice, relații care în 
decursul anilor au cunoscut o 
evoluție ascendentă în toate 
domeniile.

A luat apoi cuvîntul V. G.

nou
alte
loc, 

de
Ca-

Pozdniakov, prim-secretar al 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, care, după ce a trecut in 
revistă evoluția relațiilor mul
tilaterale sovieto-române, a su
bliniat că vizita făcută recent 
în U.R.S.S. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un
moment de deosebită imoortan- 
ță, pentru 
și colaborării tovărășești, a le
găturilor tradiționale dintre po
poarele sovietice și român.

Cu același prilej, la Suceava, 
la Combinatul pentru exploata
re și industrializare a lemnu
lui, numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri au luat parte 
la o adunare consacrată aniver
sării Tratatului. Au luat cuvîn
tul ing. Vasiie Sava. director 
general al C.E.I.L. Suceava, și 
I.F. Panteleev, adjunct al 
prezentantului comercial 
U.R.S.S. la București.

Întărirea prieteniei

re
al

MITCHEL SHARP
Ministrul afacerilor externe

La Uzina petrochimică din ca
drul grupului industrial de pe
trochimie Ploiești, joi la amia-

0 gazetă atit de mică
(Urmare din pag. I)

zează norma, cum ar fi..." ; „Sînt 
desigur și tineri care își reali
zează norma, ca de exemplu... 
dar sînt și tineri care nu-și dau 
interesul ca, de pildă...“ Și, din 
nou șiruri de nume. Mai exact, 
un șir de forrmlit’Ri "nr ”” 
losesc nimănui. I-au întrebat 
vreodată colegii pe tr>< aș, de 
ce și, mai ales, cum au devenit 
fruntași ? I-a întrebat vreodată 
colectivul pe cei aflați în coada 
plutonului de ce nu își fac da
toria ? Iată, în acest sens, răs
punsul secretarului comitetului 
U.T.C. pe uzină, sudorul Ștefan 
Giurgi :

— S-a organizat, acum vreo 
doi ani, 6 întîlnire cu fruntașii 
tineri. De

— Cam 
nu ?

— Cam. 
tîmplare.

— Dar cu codașii ati organi
zat asemenea analize ?

— Nu.
Am întrebat în ce măsură fo

losește organizația U.T.C. stația 
de amplificare a uzinei.

— Să vedeți, cu stația este o 
poveste mai complicată. Se spu
ne că nu are destulă putere. A 
fost folosită un timp — nu de 
noi — dai acum tace de o bună 
bucată de vreme pentru că di
recțiunea intenționează să cum
pere una nouă, mai puternică.

Stația, cum-necum, a fost fo
losită. Dar organizația U.T.C. 
n-a cutezat să o întrebuințeze, 
deși, într-un timp, se putea.

atunci, nimic, 
rare aceste întîlniri,

Și. recunosc, la în-

Am mers prin aproape toate 
secțiile de fabricație ale uzinei. 
Nicăieri, în afară de afișe cu
rente privind diverse comunicări, 
nu am descoperit vreo gazetă de 
perete sau altceva care să se 
adreseze cit de cit tinerilor. De- 
abia pe o alee laterală pe care, 
chiar după însăși mărturisirea 
lui Ștefan Ciurel, rareori se a- 
bate cîte un muncitor, am des
coperit o gazetă mică-mi criță, in
titulată „Tineretul și producția", 
înăuntru, articole vechi și pră
fuite, unele actuale poate acum 
un an. Gazeta însăși arăta ca un 
obiect uitat într-e gară.

Așa stînd lucrurile, am -soli
citat părerea cîțorva tineri frun
tași în producție de la 
U.M.M.U.M. asupra situațiilor 
întîlnite în uzina lor.

Edmond Liklrer — frezor : 
„A-i cita, în trecere, laolaltă cu 
codașii, pe fruntași în cadrul 
adunărilor generale este puțin.

Ton Blaga — lăcătuș, șef de 
echipă în brigada de producție 
a tineretului : „Fotografia mea

se află la panoul fruntașilor din 
uzină și pe aleea fruntașilor din 
parcul municipiului. Organizația 
de partid a hotărît că merit a- 
ceastă cinste. Dar eu, la 24 de 
ani, mai întîi și mai întîi sînt 
membru al organizației de tine
ret.

Aurel Helindean — strungar : 
„Sînt de nouă ani în uzină. Cred 
că mai mult ne-a popularizat 
presa decît propria noastră or
ganizație“.

★
Să recapitulăm : popularizarea 

exemplelor frumoase se face în- 
tîmplător și ineficient. Este o 
constatare prin care tinerii recla
mă absența din activitatea comi
tetului U.T.C., preocuparea pen- 
Itu valorificarea, în munca edu
cativă, a forței de îniîurire pe 
care o are exemplul înaintat, 
experiența celor mai buni. O 
pîrghie educativă deosebit de 
eficientă la care, mai ales acum 
cînd întrecerea dintre organiza
țiile U.T.C. se află în plină des
fășurare. trebuie să apelăm cu 
insistentă.

Expoziție memoriale Suhe-Bator
La Muzeul de istorie a Parti

dului Comunist, a mișcării re- 
revoluționare și democratice din 
România, joi a fost deschisă o 
expoziție de fotografii organi
zată cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la nașterea 
Bator, întemeietorul 
Popular Revoluționar 
al statului popular.

Exponatele redau 
semnificative din viața și activi
tatea lui Suhe-Bator, precum și 
imagini ale muncii și succeselor '

lui Suhe- 
Partidului 
Mongol și

momente

^Scînteîi 
tineretului

INTRE DA SI NU,

PREFERAM AFIRMAȚIA

— Tot ce vă putem recoman
da, e să vă îmbrăcați mai gros

— Mulțumim de așa sfat. 
Ne-am luat peste pijamale și 
halatele. Doar nu vreți să stăm 
cu paltoanele pe noi în casă. 
Noi ca noi, dar ce facem cu co
piii ? Nu le putem face baie, că 
răcesc imediat. Și apoi cu viru
surile astea...

— Din partea noastră, ferească 
sfîntul, nu dorim așa ceva. Și 
nici să fiți pedepsiți să nu vă 
scoateți paltoanele de pe dum
neavoastră pînă în primăvară. 
Ideea nu este a noastră...

— Dar a cui ?
— Stați să mă interesez... 

Alo ? ! I.D.G.B. ? ! (adică în
treprinderea de distribuire a 
gazelor București) ce faceți cu 
cetățenii din blocurile 4 și 5 din 
Bulevardul Păcii nr. 74—76. zona 
Militari, le dați sau nu căldură ?

— Adresați-vă dispeceratului 
de termoficare din zona Drumul 
Taberei.

— Alo ? ! 46 19 15 ?...
Ieri a fost o situație acci-

dentală în Militari. Am trimis 
o echipă...

— Nu-i vorba numai de ieri. 
Ci de ieri după ieri pînă astăzi...

— Din vina proiectantului 
diafragma e subdimensionată. 
f>-au luat măsuri...

— Da, dar e tot... răcoare.
— S-ar putea să fie o situație 

locală. La ce apartament ?
— La toate ! Dacă țineți cu 

tot dinadinsul, vă indicăm o 
adresă : 
IV... și 
palier.

Mircéa Vețeanu, etajul 
ceilalți locatari de pe

UNDE PUTEM DANSA?

Ce răspuns 
tem da ' 
dagogic 
adresat

— La
— în

local special pentru dans, iar 
sala de sport, in care mai aveau 
loc reuniuni, rare dar distracti
ve, este pusă la dispoziția altor 
amatori de sport din oraș. Sîn
tem foarte indignați că, după o 
săptâmînă întreagă de manifes
tări organizate cu diverse pri
lejuri, reuniunea mult așteptată

mai nimerit pu- 
elevilor de la Liceul pe- 
din Buzău care ne-au 

această întrebare ? 
voi în școală I 
nîci un caz ! Nu avem

La
chemarea
patriei,
totdeauna
prezent!

noi con-

Stoi- 
U.T.C. 
Român 
sarcină

- NU VREAU BASME BUNICUȚO, 
MAI BINE TE ROG SPUNE-MI PINÂ 
CÎND ESTE DESCHIS TlRGUL DE IAR
NĂ ?

U.T.C. o 
onoare, aceea de

in- 
cuceririle 
realizările

PINA LA 25 FEBRUARIE 
Șl PUTEM SA NE PROCURĂM 
CU MARI REDUCERI DE PRE
ȚURI (1O%-25’/o) PRODUSE

- CONFECȚII (PALTOANE, PARDESIE, FUSTE)
- ÎNCĂLȚĂMINTE (CIZME, GHETE)
- GALANTERIE (FULARE, BATICURI)
- MAROCHINARIE (MĂNUȘI DE PIELE).
Șl MULTE DIN ACESTE ARTICOLE SE VIND Șl CU PLATA IN

(Urmare din pag. I) 
pe larga platformă de beton, 
intonează „Tricolorul", se 
înalță drapelul patriei. Eleva 
Fleischer Raluca, comandan- 
ta unității de pionieri din 
școală, aduce salutul și în
demnul generației cu cravate 
roșii, asigurînd asistența că 
„fiecare pionier este un lup
tător de frunte" ; elevul Paul 
Ivașcu, anul IV, de la Liceul 
„Matei Basarab“, șeful plu
tonului fruntaș pe Capitală, 
reprezentant al generațiilor 
care se pregătesc in ciclul 
doi, în cadrul salutului său 
spune : „această activitate ne 
formează, pe noi, tinerii, pe 
fiecare, ca devotați luptători, 
ca cetățeni patrioți în măsură 
să știm, la nevoie, să apărăm, 
pînă la sacrificiul suprem, 
pămîntul strămoșesc al pa
triei, să știm să cinstim cu
ceririle revoluționare ale po
porului“. în acest context, 
directorul școlii, Nicolae A- 
lexandrescu și secretara or
ganizației U.T.C., eleva Con
stanța Bulumac, după ce au 
subliniat însemnătatea acestei 
ample acțiuni patriotice de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea țării, i-au asigurat 
pe cei prezenți de tot spri
jinul lor.

Din partea invitaților 
această manifestare — 
viștii de partid, de stat și 
U.T.C., reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naionale, 
cadre didactice și elevi de 
la Școala generală nr. 3, pre
cum și de la celelalte școli 
din vecinătate: 170, 151, 171 
și 183 — a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe 
ca, secretar al C.C. al 
„Partidul Comunist 
a conferit 
nobilă, de 
a organiza și desfășura acti
vitatea de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei — a spus vorbitorul în 
scurta sa alocuțiune. In ca
drul programului complex de 
pregătire teoretică și instruc
ție practică, tinerii se călesc 
fizic și moral, dobîndesc cu
noștințe utile care-i fac apți 
să îndeplinească misiuni din 
cele mai grele în cazul în 
care patria le-o cere. Această 
activitate cunoaște o impor
tantă extindere, ca urmare a 
prevederilor Legii privind 
organizarea apărării națio
nale și manifestarea la care 
participăm marchează trece
rea la aplicarea în viață a 
ace.eei legi. U.T.C. a acumu-

lat deja o bună și valoroasă 
experiență în acest domeniu 
și, deschizînd astăzi ciclul 
întîi cu elevii din școlile ge
nerale nu facem altceva de- 
cit să continuăm o activitate 
începută încă în perioada 
pionieriei. Ne bucurăm de 
contribuția și sprijinul mai 
multor factori, dar important 
este ca organizațiile U.T.C., 
unitățile de pionieri și con
ducerile școlilor, să facă to
tul pentru a sădi in inimile 
și conștiința celor mai tineri 
apărători ai patriei, dorința 
și pasiunea fierbinte de a se 
pregăti, de a fi atașați trup 
și suflet ideii de a apăra cu 
orice preț suveranitatea, 
dependența țării, 
revoluționare și 
socialismului“.

Ne exprimăm și 
vingerea că tinerii, atît cei 
din ciclul întîi, cit și cei din 
ciclul doi, își vor înzeci efor
turile, vor demonstra prin 
fapte demne interesul pe ca- 
re-I acordă acestei activități, 
își vor dărui toată energia 
pentru a se pregăti Ia nive
lul celor mai înalte exigențe, 
din toate punctele de vede
re, așa cum se cere unui bun 
patriot, unui bun cetățean.

in
socialis-

obținute de poporul mongol 
opera de construire a 
mului.

în alocuțiunile rostite 
prilej, Nicolae Cioroiu, 
rul Muzeului de istorie 
dului Comunist, al mișcării re
voluționare și democratice din 
România, și Dendeviin Sarav, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București, au evocat 
tatea luî Suhe-Bator, 
rile de seamă ale 
mongol, condus de 
Popular Revoluționar

cu acest 
directo- 
a Parti-

personali- 
înfăptui- 

poporului 
Partidul 

Mongol.

a durat aproximativ 30 de mi
nute. Doar 30 de minute de dans 
pe holul din fața cancelariei, 
pentru că stația de amplificare 
era in pericol... a se defecta. 
După părerea dumneavoastră 
este normal ca în decursul unui 
trimestru să se organizeze o 
singură reuniune ?

— Sigur că nu e normal Dar 
aveți un comitet U.T.C.. secreta
rul este purtătorul vostru de 
cuvînt în consiliul profesoral...

— Deși in rîndul comitetului 
U.T.C. există preocupări în a- 
cest sens, ele nu sînt sprijinite 
de direcțiunea școlii. La fiecare 
ședință sîntem ascultați, înțeleși 
și de fiecare dată ne alegeai cu 
cîte o promisiune îmbucură
toare.

— Dacă așa stau lucrurile, nu 
vă rămtne decît să vă adresați 
și comitetului municipal U.T.C. 
Noi am și făcut-o, primind deja 
asigurări prin tovarășul Titus 
Stoian, activist al acestui comi
tet, că veți fi sprijiniți în gă
sirea unui răspuns afirmativ 
întrebării voastre îndreptățite. 
De astă dată sperăm să nu fie 
numai... o promisiune îmbucură
toare.

E VORBA DE SOVEJA...

DIN BUCUREȘTI

„Subsemnatul Anton Ghfnea. 
domiciliat în București, sectorul 
8, str. Soveja nr. 2 (...) în ziua 
de 17 iunie 1972 am contractat 
cu I.C.A.B.-ul canalizarea și in
troducerea apei curente în imo
bilul pe care-I ocup. în acest 
scop, am achitat suma de 4 700 
lei (chitanța 3019), T.C.A.B.- -1 
s-a angajat să onoreze comanda 
în decurs de 45 de zile. De 
atunci au trecut 6 luni și, in 
pofida insistențelor mele, lucra
rea a rămas neexecutată. in 
plină Iarnă sîntem obligați să 
ne aprovizionăm cu apă de pe 
o stradă vecină“.

Să știți că nu sînteți singurul 
în această situație. Tocmai de 
aceea ne-am interesat și noi 
mai atent de chestiunea in 
cauză. Care are... o cauză obiec 
tivă. Aceeași întreprindere exc- 
cutînd si lucrări pentru persoa
ne particulare și pentru blocuri 
— a fos.t supraaglomerată cu 
execuția lucrărilor la blocurile 
mari. Acestea fiind terminate 
situația s-a schimbat. Si. dacă 
graficul lucrărilor pentru primul 
trimestru al anului curent, re
făcut, se va respecta, veți be
neficia- de apă curentă nînă la 
31 ianuari», sau cel mai tîrziu 
pînă la 15 februarie. Așa ne-a 
asigurat tovarășul inginer șef 
Sergiu Niculescu de la între
prinderea executoare. Fiind 
vorba de Soveia din București 
si nu de cea din Vrancea e un 
motiv să fim optimiști.

V. RAVESCU

MERIDIAN
• TURNEELE FESTIVALULUI ȘAHIST DIN OLANDA au 

intrat in faza rundelor decisive.
Concursul feminin are două noi lidere după runda a 13-a : 

iugoslava Katia Jovanovici și englezoaica Hardston, fiecare cu 
cite 9,5 puncte. Ele sînt urmate de Jivkovici (Iugoslavia) — 9 
puncte și o partidă întreruptă, Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) — 9 puncte.

In grupa maeștrilor internaționali, Theodor Ghițescu a cîș- 
tigat partida întreruptă cu Alia Kușnir, dar a pierdut în runda 

Gerusel. El continuă să se mențină 
9,5 puncte, urmat de Quinteros (Ar- 
o partidă întreruptă, Hecht (R.F. a 
F. Portisch (Ungaria) — 8 puncte și 

> concurent român, Emanoil

a 13-a la vest-germanul 
lider al clasamentului, cu 
gentina) — 8,5 puncte și 
Germaniei) — 8,5 puncte, r. rvt 
o partidă întreruptă. Al doilea 
Reicher, ocupă locul 10 cu 5 puncte.

• DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, campionatele europene 
de volei pentru juniori se vor desfășura în diferite orașe olan
deze între 4 și 14 septembrie.

In urina tragerii la sorți, echipa de juniori a României va 
evolua în grupa preliminară B, alături de selecționatele U.R.S.S. 
și R.F. a Germaniei. Reprezentativa feminină a României a 
fost repartizată în grupa C, unde va juca în compania forma
țiilor Danemarcei și Ungariei.

Primele clasate în cele șase grupe preliminare ale celor două 
turnee se vor califica pentru faza finală a competiției.

• FINALA TURNEULUI internațional de tenis de la Des 
Moines (Iowa) se va disputa între Clark Graebner (S.U.A.) și 
Nikola Kalogheropoulos (Grecia).

In semifinale, Graebner l-a învins cu 6—0, 6—2 pe vest-ger
manul Karl Meiler, iar Kalogheropoulos a dispus cu 6—7, 6—4, 
7—5 de spaniolul Juan Gisbert.

o INCEPIND DE ASTAZI și pînă duminică inclusiv, la Po
iana Brașov se vor desfășura finalele campionatului național de 
biatlon (seniori și tineret).



de peste hotare
Declarația 
al R.D. Vietnam

Președintele
J. B. Bokassa

CONAKRY

Funeraliile lui

fert'Oarrg
X ntr-un oraș mongol 

care cu zece ani in 
urmă nu exista, 
perspectiva vizită
rii muzeului avea 
să-mi trezească

intii uimirea, apoi curiozita- 
Ce poate prezenta intere- 
într-un răstimp așa de scurt

Administrația de la Saigon 
încearcă prin toate mijloacele 
să întîrzie activitatea Comisiei 
militare mixte cvadripartite — 
se arată 
zată de 
Externe 
care sint 
repetate 
tare a focului de către trupele 
saigoneze. în declarație se arată 
că delegația militară a R.D. Viet
nam, care a sosit lunea 
trecută la Saigon, a fost împie
dicată să părăsească bordul a- 
vionului, fiind reținută de către 
poliția militări saigoneză timp 
de 22 de ore. Această atitudine 
a administrației saigoneze este 
calificată drept o încălcare a 
prevederilor art. 16 din protoco- 
lul-anexă la Acordul de înr- 
cetare a războiului și restabili
re a păcii în Vietnam, care 
stipulează că membrii Comisiei 
militare mixte beneficiază de

intr-o declarație difu- 
Ministerul Afacerilor 
al R.D. Vietnam, în 
condamnate și violările 
ale acordului de înce-

privilegii diplomatice și că 
părțile implicate au obligația 
să le acorde „protecția deplină, 
precum și întreaga asistență și 
cooperare necesară“.

Declarația M.A.E. ăl R.D. Viet
nam cere, in încheiere, State
lor Unite și regimului de la 
Saigon să ia măsuri pentru a 
împiedica repetarea unor astfel 
de situații.

ambasadorul român

R.F.G. VA ACORDA

Amilcar Cabral

Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic ai C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, 
a avut o convorbire cu Nguyen 
Duy Trinh. membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru și ministru 
al afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, care a sosit joi la 
Pekin, în drum spre patrie, in
formează agenția China Nouă.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Bangui, 
Gheorghe Popescu. a fost pri
mit în audiență de președintele 
Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb de 
vederi privind evoluția relațiilor 
româno-centrafricane.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La Conakry au avut loc, joi, 
funeraliile lui Amilcar Cabrai, 
secretar general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), asa
sinat mișelește, la 20 ianuarie.

Oficialități din Republica Gu
ineea și din alte state africane, 
liderii ’ P.A.I.G.C. si conducăto
rii celorlalte mișcări de elibe
rare din Africa, reprezentanți 
ai unor partide comuniste și 
muncitorești și delegați din par
tea unor organizații internațio
nale au fost prezenți, împreună

cu o mare parte a populației 
din capitala guineeză, la cere
monia solemnă ce a avut loc pe 
stadionul „20 Septembrie“ 
Conakry, pentru a aduce 
ultim omagiu aceluia care 
închinat viața luptei pentru 
berarea țării sale, a Africii, de 
sub robia colonială.

La funeralii a fost prezent 
reprezentantul Partidului Co
munist Român, tovarășul Ion 
Dincă, secretar al C.C. al P.C.R.

din 
un 

și-a 
eli-

AJUTOR UMANITAR
STATELOR DIN INDOCHINA

LUCRĂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL P.N.U.D

Simpozion 
in memoria lui»

PENTRU PROGRESUL TEHNIC Amilcar Cabrai

Guvernul vest-german a 
hetărit, miercuri, să acorde ime
diat statelor din Indochina aju
tor umanitar în valoare cje 30 
milioane mărci și. totodată, să 
aloce suma de 100 milioane 
mărci asistenței in vederea re
construcției. După cum a decla-

rat purtătorul oficial de cuvînt 
al guvernului vest-german, Ru
diger von Wechmar, acest aju
tor urmează să fie distribuit, în 
părți egale, R. D. Vietnam. Viet
namului de sud, Laosului și 
Cambodgiei.

Șl MATERIAL AL ȚARILOR
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Națiunilor Unite din New York se desfășoară in

Consultările
de la Helsinki

Joi, în cadrul consultărilor 
multilaterale de la Helsinki 
privind pregătirea conferin
ței general-europene, au luat 
cuvîntul reprezentanții El
veției, Finlandei. Suediei, 
Iugoslaviei, Austriei, Italiei. 
R. F. a Germaniei și Maltei. 
Vorbitorii au expus pozițiile 
țărilor lor asupra primului 
£>unct al ordinii de zi a vi-

itoarei conferințe. Din dezba
terile de joi, ca și din zilele 
precedente, se remarcă exis
tența unor opinii convergen
te în ce privește principiile 
ce trebuie așezate la baza 
relațiilor dintre state, prin
cipii înscrise în Carta Na
țiunilor Unite și în Decla
rația Adunării Generale a 
O.N.U.

La sediul 
prezent lucrările Consiliului de Administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) cu privire la pro
gramul de cooperare tehnică O.N.U. în vederea sprijinirii efor
turilor pentru dezvoltare economică, progres tehnic și material 
al țărilor în curs de dezvoltare.

Prezentind poziția țării noas
tre față de această problemă 
care interesează toate 
membre ale Națiunilor 
și, în special, pe cele in 
de dezvoltare, delegatul român, 
Constantin Niță, a subliniat ro
lul și semnificația programului 
P.N.U.D. în contextul progresu
lui economic și tehnico-științi- 
fic internațional, lărgirii colabo
rării între popoare și circuitu
lui mondial de valori materia
le. O primă expresie a încre
derii pe care țările în curs de 
dezvoltare o au în programul de 
cooperare P.N.U.D. o reprezin
tă aprobarea de către Consiliu

țările 
Unite 

curs

a programelor de cooperare pe 
termen lung, de 5—6 ani, 
care beneficiază deja 70 
țări.

Delegatul român s-a 
totodată, 1-a experiența 
ceste domenii și evoluția pozi
tivă a cooperării României 
cu P.N.U.D. și cu insti
tuțiile specializate făcind, de a- 
semenea, unele propuneri și su
gestii în legătură cu metodele 
elaborării programelor, căile 
concrete de punere în aplica
re a obiectivelor acestora, fo
losirea resurselor financiare de 
care dispune P.N.U.D., ro
lul reprezentantului rezidențial 
P.N.U.D. in acest proces etc.

de 
de

referit, 
in a-

în prezența a peste 600 de 
delegați din diverse țări a- 
fricane și de pe alte conti
nente, a reprezentanților 
mișcărilor de eliberare din 
Africa, la Conakry a avut 
loc, miercuri, un simpozion 
în memoria lui Amilcar Ca
brai, secretarul general al 
Partidului African ai Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde.

La simpozion a participat 
reprezentantul Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Ion Dincă, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Deschizînd simpozionul, 
președintele Republicii Gui
neea, Ahmed Seku Ture, a 
evocat personalitatea lui A- 
milcar Cabrai și contribuția 
sa importantă la lupta pen
tru independența Guineei- 
Bissau. Principala problemă 
a Africii, a subliniat Seku 
Ture, este lichidarea colonia
lismului și exploatării. Ea 
poate fi rezolvată numai pe 
calea consolidării unității tu
turor forțelor progresiste, 
antiimperialiste de pe conti
nent — a declarat președin
tele Republicii Guineea.

[TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Recrudescenta Irămintărilor 
din universitățile spaniole

Unități militare 
au fost trimise 

în Belucistan

M
esajul de sfirșit de 
an adresat poporu
lui spaniol de către 
generalul Franco 
a fost calificat de 
unii observatori po

litici drept liberal și mulți dintre 
ei sperau ca ceva să se schimbe 
in atitudinea guvernului de la 
Madrid. Speranța lor era pusă 
pe seama unor fraze rostite de 
șeful statului spaniol in care a- 
cesta sublinia că „regimul ga
rantează libertatea cuvintului și 
in special acele critici eficace a- 
duse acțiunilor politice zilnice", 
adăugind in continuare că „e- 
xistența a diferite puncte de ve
dere nu numai că este legitimă, 
dar este chiar necesară".

N-au trecut, însă, decit citeva 
săptămini din acest an și co
mentatorii politici au și avut 
ocazia să deslușească o serie de 
fapte infirmînd asemenea pro
misiuni și speranțe. Zilele tre
cute agenția ASSOCIATED 
PRESS informa că sociologul și 
cunoscutul profesor de economie 
Alfonso Carlos Comin a fost 
arestat în timp ce ținea o pre
legere in fața studenților de la 
Facultatea de științe economice 
a Universității din Barcelona. 
Conferința, care nu fusese „au
torizată" - relevă agenția 
FRANCE PRESSE - se referea la 
economia Spaniei in ultimii 30 
de ani. In semn de protest stu
denții au ocupat facultatea, insă 
poliția a intervenit, ca de obicei, 
brutalizindu-i și determinindu-i 
să părăsească institutul. In semn 
de solidaritate, studenții facul
tăților de filozofie și de litere, 
de știință și de medicină au de
clarat o „grevă activă" prin ocu-
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NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18, J5; 20,30).

CĂLDURĂ MÎINILOR TALE 1 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.4S; 18: 20,30).

ANUL CARBONARILOR : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21).

MAR1A STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30: 21).

E O POVESTE VECHE î rulează 
la Lumina (orele 18,15; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13.30; 16;). Vii
torul (orele 16, 18; 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI i rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30. 21), București (orele 8.45: 
11: 13.15; 16; 18.45. 21), Favorit (o- 
rele 9.15: 11,30: 13,45: 16; 18.15;
30,30).

parea amfiteatrelor. Scurte dar 
violente manifestații au avut loc 
apoi pe străzile Barcelonei. Stu- 
denți și liceeni au defilat in cen
trul orașului. In urma presiunilor 
studențești profesorul Alfonso 
Comin a fost pus in libertate.

Studenții sint nemulțumiți și de

• „Cazul Comin" și 
greva studenților 
barcelonezi • Re
vendicările studenți
lor din Madrid • Nu 
numai amfiteatrele...

faptul că autoritățile nu dau 
curs revendicării lor și tărăgă
nează numirea profesorului Ma 
nuel Gimenez de Praga, catolic 
liberal, ca decan al Facultății de 
drept, care de cinci ori pină a- 
cum a fost desemnat de către 
ei și profesori pentru această 
funcție.

Tensiunea din facultățile din 
Barcelona - scrie Le Monde - 
s-a răsfrînt și asupra Universită
ții autonome din Madrid, - si
tuată la 15 km. de capitală — 
unde se înregistrează, aproape 
zilnic, demonstrații ale studenți
lor. Universitatea este pe jumă
tate paralizată, iar autoritățile 
au pus sub urmărire 26 de stu- 
denti, considerați lideri ai miș
cării protestatare a tineretului 
studios. Studenții protestează 
împotriva măsurilor luate de gu
vern de a scumpi transportul in

CĂLATORFE PENTRU UN SU- 
RÎS : rulează la Doina (orele 11; 
13: 15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA i rulează la Doina (orele 
17; 20,15; — la orele 9.30 Program 
pentru copii), Cringași (orele 
15.30: 19).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Melodia (orele 8.45; 11;
13.30; 16; 18,30: 20.45), Modern (o- 
rele 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15: 20.30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Aurora (orele 9.30: 11,45:
15.30: 18: 20.30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18; 
20.30). Excelslor (orele 8.45; 11: 
13.30; 16; 18.30< 21). Flamura (orele 
9; 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30).

ZESTREA : rulează la Buzeștl 
(orele 15.30: 18: 20.30). Miorița (o- 
rele 10: 12.30: 15; 17.30: 20).

QUEIMADA r rulează la Gloria 
forele 8.30: 11 : 13.30- 16- 18.30: 2t). 
Tomis (orele 9; 11,45; 14.30; 17.15; 
20.15).

EXPLOZIA î rulează la Bueegl 
(orele 15.45: 18: 20.15). Floreasca 
(orele 15.45; 18,15: 20,30).

FILIERA ; rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),

comun, a măririi prețurilor >n 
restaurantele-cantină universi
tare și a deciziei de înlăturare 
din invățămint a profesorului Pa
ris, care se bucură de un maro 
prestigiu în rîndul lor, pe motiv 
că acesta a susținut pe unii pro
fesori concediați, considerați de 
autorități a fi „suspecți".

Dar nemulțumirea nu a cu
prins numai pe studenți. 100 000 
de cadre didactice din învăță- 
mintu! primar, nemulțumiți de 
condițiile nesatisfăcătoare de 
muncă și vioță, nemulțumire pe 
care Ministerul Educației Națio
nale refuză de mai multă vreme 
s-o ia in discuție, au decis or
ganizarea, în luna februarie, a 
„unei săptămini de protest".

Circumscriindu-se luptei gene
rale a poporului spaniol pentru 
democrație, echitate și progres, 
mișcarea studențească din Bar
celona și Madrid din aceste zile 
nu este un fenomen politico-so- 
cial rupt de realitățile din Spa
nia. Fiindcă o situație încorda
tă s-a creat, concomitent, și in 
importantul centru spaniol al 
construcțiilor navale, Bilbao, 
unde, ca o măsură represivă 
împotriva unor opriri ale lucrului, 
declarate „ilegale", conducerile 
a două mari șantiere au con
cediat. pentru o durată de cîteva 
zile, aproape 4 000 de muncitori 
care încercaseră să ob'jnă, prin 
greve de scurtă durată, satisfa
cerea unor revendicări econo
mice.

Aceste frămîntări reflectă ne
mulțumirile ce se acumulează in 
cele mai diverse pături sociale 
din Spania.

Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a ordonat tri
miterea unor unități militare in 
provincia Belucistan pentru re
stabilirea legii și ordinii — in
formează agenția Reuter.

Această hotărire a fost adop
tată in legătură cu incidentele 
izbucnite, recent, între membrii 
unor triburi rebele, care s-au 
răsculat împotriva guvernului 
provincial, și forțele de secu
ritate.

• Republica Democrată Ger
mană și Etiopia au decis să sta
bilească relații diplomatice, a- 
nunță un comunicat al Minis
terului de Extet-ne etiopian, ci
tat de agenția Associated Press.

I
• Guvernul Republicii Singa

pore a făcut cunoscut, 
declarație oficială, că 
relații diplomatice eu 
Democrată Germană.

printr-o 
a stabilit 
Republica

mai 
tea. 
sânt 
un oraș nou, atit de tinăr, a că
rui piatră de temelie fusese pu
să abia în ziua de 17 octom
brie 1961 ? Sîntem obișnuiți să 
găsim in muzee mărturii de 
muncă și creație umană afirma
tă de-a lungul unor lungi peri
oade, milenii sau secole de exis
tență. Dar la Darhan, care era 
însemnătatea muzeului local ? 
Ce semnificații aduceau în con
temporaneitatea imediată zece 
ani ai timpului socialist al Re
publicii Populare Mongole ?

Cu date și imagini grăitoare 
despre numeroase înfăptuiri re
voluționare, muzeul mi-a răs
puns, plasînd Darhanul de azi 
in ambianța social-istorică, eco
nomică și geografică a țării, ca 
ai doilea complex industrial din 
Mongolia. Vizitind orașul, princi
palele sale obiective industriale 
și social-culturale, la întîlniri cu 
locuitorii, cu tineretul, am am
plificat simpla imagine în 
chipul atrăgător, plin de viață, 
al unei localități urbane demnă 
de cele mai favorabile aprecieri 
in plină dezvoltare.

Intr-adevăr, cu un deceniu în 
urmă Darhan era doar numele 
unei mici stații de cale ferată 
pe valea rîului Ergo, la 230 km. 
depărtare de capitala țării. Au 
venit însă constructorii, s-au for
mat pentru o meserie mii și mii 
de tineri, mai ales tineri. A 
crescut un oraș.
- Un oraș al tineretului și 

pentru că peste 80 la sută din
tre cei 30 000 locuitori ai săi 
n-au împlinit încă 35 de ani - 
mărturisea tovarășul Terennad- 
mid din partea Comitetului oră
șenesc de partid. La început e- 
rau 2 000 de oameni aici, acei 
tineri care au răspuns din toa
tă țara Ia chemarea organiza
ției revoluționare a tineretului 
mongol de a participa la cons
trucția orașului și a celor dinții 
obiective economice. Mulți, ma
joritatea, au învățat chiar aici 
o profesie, au întemeiat familii 
si s-au stabilit definitiv in loca
litatea pe care o ridicau, for- 
mind un puternic nucleu munci
toresc.

Treptat, an de an, într-o scur
tă „istorie" de dezvoltare indus
trială impetuoasă, mica locali
tate s-a ridicat din temelii, de
venind în 10 ani cel mai impor
tant complex industrial după 
Ulan-Bator. In 1965, se aflau de
ja în exploatare, aici, secții ale 
întreprinderii de prefabricate din 
beton armat, Fabrica de aceti-

lenă, Uzina de acid sulfuric și 
alte obiective economice.

Peste 1 200 lucrători agricoli, 
urmași ai vechilor „arați" (cres
cători de vite nomazi) iși însu
șeau profesii industriale, anual 
sute și sute de tineri și-au per
fecționat pregătirea de specia
litate ori au urmat cursuri pentru 
policalificare. învățau meserie și 
rămineau acolo, cetățeni ai 
Darhanului...

cestui sistem au fost puse in 
1934, cînd s-a dat în exploata
re termocentrala din Ulan-Ba- 
tor, cu o capacitate de 2 500 
KW., crescind treptat la peste 
36 000 kilowați. Procesul conti
nuă, noi centrale electrice, ase
menea celei din Darhan, 
părut și in alte localități 
gole.

au a- 
mon-

GH. SPRINȚEROIU

Reuniunea Adunării Poporului

A
șadar, am regăsit 
imaginile muzeisti
ce vizitind orașul, 
noile cartiere de 
locuințe - vor fi 
ridicate în total 16 

micro-raioane, in cițiva ani, pină 
în 1980, cînd orașuî urmează să 
ajungă la o populație de 60 000 
locuitori, adică dublul celor de 
azi - fiind oaspete la Fabrica 
de prelucrare a pieilor, Combi
natul de materiale de construc-

ase- 
de

iresc, într-un 
menea proces 
dezvoltare, pregăti
rea cadrelor de 
specialitate a tre
buit să țină pasul

și în domeniul energetic, ca in 
toate celelalte domenii ale eco
nomiei naționale mongole. 
„Printre absolvenții invățămintu- 
lui superior mongol sint și ca
dre tehnico-inginerești pentru e- 
nergetică, de mulți ani" - imi 
spunea Gombosuren, tinăr șef 
de schimb în sala turbinelor de

Darhan—un oraș tînăr
1

Însemnări de ION TRONAC

ții. Am poposit mai îndelung 
printre tinerii de la Centrala e- 
lectrică. De aici, din Darhan, 
pornea către Șarin Gol - loca
litate minieră in plină dezvolta
re - nu numai o nouă cale fe
rată de 110 km, dar și linia de 
transport de energie electrică de 
înaltă tensiune. Termocentrala 
aceasta este una din mindriile 
Mongoliei noi. Intra în funcțiu
ne cu prima parte a agregate
lor, avind o putere de 25 000 
KW, la sfrîșitul anului 1965. A 
crescut de atunci de cîteva ori 
și va crește și in viitor livrînd 
curent pînă in zonele nordice ale 
țării, dar și mai aproape, cale 
de 200 km, pină la complexul 
industrial de exploatare a cu
prului și wolframului de la Er- 
dene - Aimak Bulgan. Dar nu 
atit această dezvoltare, cit un 
alt fapt este mai important, a- 
veau să-mi mărturisească gazde
le : lucrează aici cadre tehnico- 
inginerești și muncitori pregă
tiți in țară, dintre tinerii mon
goli. Numai acolo, la termocen
trală erau peste 50 de maiștri 
si ingineri. Pină la revoluție în 
Mongolia, funcționase o singu
ră uzină electrică, cu o capaci
tate de... numai 60 kilowați. Pu
terea populară a trecut la cons
truirea unui sistem energetic ca
re să susțină dezvoltarea întregii 
economii naționale. Bazele a-

la Termocentrala din Darhan, 
mărturisindu-și, totodată, dorin
ța de a urma și el institutul de 
specialitate din Ulan-Bator.

înțelegeam așa, incă o dată, 
in universul industrial și uman 
al acelei localități, de ce, la 
scara dezvoltării Mongoliei, o- 
rașul Darhan, deși atit de tinăr, 
avea ce să arate vizitatorilor in
tr-un muzeu. Acolo unde nu fu
sese aproape nimic, s-a ridicat 
un centru economic, concentrind 
diferite întreprinderi ale industri
ei ușoare și alimentare, ale in
dustriei materialelor de cons
trucții, o termocentrală și altele. 
S-a inălțat orașul unde se livrea
ză peste 10 la sută din produc
ția industrială a Mongoliei și 
unde, pînă in 1975, se prevede 
ca întreprinderile să-și dubleze 
producția ; unde în următorii 
ani se va ridica un combinat de 
prelucrare a cărnii, vor produce 
noi secții ale fabricii de ciment, 
o fabrică de spirt și alta de 
mobilă. Dar se vor inălța și si
luetele a noi școli, un teatru de 
850 de locuri, va fi amenajat 
un lac și un complex de agre- 
ment. Muzeul aducea mărturii 
și despre asemenea proiecte ale 
viitorului apropiat, prin ceea ce 
arhitecții și constructorii aveau 
deja pe masa de lucru...

După hotârîrea guvernului rhodesian 
de a închide frontierele cu Zambia

Dezbaterile din
• Automobilul în care se afla 

președintele John F. Kennedy in 
momentul in care a fost asasi
nat. la 22 noiembrie 1963, la 
Dallas. va fi oferit muzeului 
„Ford“ din Greenwich Village. 
statul Michigan. în cazul în care 
Institutul Edison, administrator 
al muzeului, va refuza să pri
mească automobilul, atunci con
structorul va proceda, după cum 
a declarat recent, Ia distrugerea 
acestuia, întrucit a dat asigurări 
că nu va fi nici vîndut și nici 
folosit in scopuri publicitare.

în prezența președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, la Cairo a avut loc o 
reuniune a Adunării Poporului, 
la care au participat primul 
ministru, . Aziz Sedki, primul 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
Sayed Marei. vicepremieri, mi
niștri, guvernatori, secretari ai 
U.S.A. și membrii Comitetului 
Central al U.S.A. — informează 
agenția M.E.N.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, președintele Sadat s-a 
referit la incidentele studențești 
care au dus la închiderea uni
versităților pînă la 3 februarie.

El a menționat că rezultatele 
investigațiilor întreprinse de co
mitetul parlamentar însărcinat 
să cerceteze cauzele acestor 
incidente vor fi transmise auto
rităților universitare și aduse la 
cunoștința poporului.

Șeful statului egiptean a sub
liniat că unitatea națională, 
democrația și supremația legii 
servesc interesele poporului. 
„Actuala etapă, — a subliniat 
președintele Sadat — impune 
poporului și guvernului să fie 
alături și să coopereze în ve
derea realizării obiectivelor 
preconizate“.

Consiliul de Securitate
Consiliul de Securitate 

și-a continuat, miercuri 
seara, dezbaterile, la ce
rerea Zambiei, în legătură 
cu hotărirea guvernului 
de Ia Salisbury de a în
chide frontierele cu a- 
ceastă țară.

Reprezentanții Cubei, Perului 
și Indoneziei și-au exprimat so
lidaritatea cu Zambia, condam-

• Reuniunea Comisiei 
interyemenite

Prima ședință dc lucru a Co
misiei constituționale interye- 
menite a avut loc la Aden, sub 
președinția lui Abdallah al A- 
iniri, reprezentantul personal al 
președintelui sud-yemenit. Sa- 
lem Robaya Aii.

Reuniunea a fost consacrată 
discutării unor probleme rela
tive la acordul de la Tripoli a- 
supra uniunii dintre cele două 
țări, au anunțat surse oficiale 
din capitala Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, 
citate de A.F.P.

Totodată, se anunță că, la 7 
februarie, la Sanaa se vor 
truni comisiile economică 
monetară interyemenite.

februarie, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial 
al Rămîntului — „Cosmos-547“. 
După cum relatează agenția 
TASS, satelitul a fost plasat pe 
orbită, iar aparatele 
dul lui funcționează

de la bor- 
normal.

poration“. Comunicatul publicat 
de companie menționează că, 
potrivit studiilor efectuate de 
specialiștii săi, avionul anglo- 
francez va putea efectua un 
serviciu aerian supersonic regu
lat, dar că, din cauza razei sale

orașului italian Reggio Calabria, 
provocînd importante pagube 
materiale. Oficialitățile locale 
consideră că aceste explozii au 
fost provocate de neofasciști. 
Președintele Consiliului regional 
a declarat, în acest sens, că se 
impune votarea unei legi care să 
împiedice renașterea fascis
mului.

• ,,Cosmos-547"

in
și

ex-In vederea continuării 
plorării spațiului cosmic, la 1

• Companie 
americană 
la „Concorde

renunță
■ a

Compania aeriană americană 
„Pan American Airways“ a 
anunțat că a hntărît să re
nunțe la opțiunile sale pen
tru avionul supersonic de tran
sport „Concorde“, construit de 
Societatea aerospațială fran
ceză și de „British AirWaft Cor-

de acțiune limitate, a capacității 
de transport reduse și a costu
lui de utilizare ridicat, el va 
necesita tarife ou mult mai mari 
decit cele în vigoare la ora ac
tuală.

• Explozii la 
Reggio Calabria

Șase bombe au explodat, marți, 
la principalele centre civioe ale

• Casa Albă a dat publicității 
textul scrisorii adresate de că
tre președintele S.U.A., Richard 
Nixon, președintelui Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, în legă
tură cu asasinarea, Ia 27 ianua
rie a.c., a consulului general și 
a viceconsulului Turciei la Los 
Angeles. în scrisoare se mențio
nează că „acest act de violență 
deplorabilă constituie obiectul 
unei anchete cit se poate de mi
nuțioase“.

nînd politica rasistă a regimului 
colonialist rhodesian. Ei s-au 
pronunțat în favoarea unei ac
țiuni internaționale care să ajute 
Zambia să depășească dificul
tățile economice determinate de 
închiderea frontierei de către 
guvernul rhodesian, măsură prin 
care a fost întrerupt tranzitul de 
mărfuri zambiene spre Portul 
Beira, din Mozambic. Reprezen
tantul Franței a propus ca o 
echipă de experți să se depla
seze in Zambia pentru a stabili 
pagubele provocate economiei 
acestei țări, iar reprezentantul 
Australiei a sugerat ca experți 
ai O.N.U. să participe la studiile 
privind găsirea unor rute pentru 
tranzitul de mărfuri zambiene 
spre mare. La rîndul său, re
prezentantul S.U.A., dezaprobînd 
acțiunile regimului rhodesian, 
a sugerat ca6, reprezentantul în 
Zambia al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare să 
întreprindă o anchetă privind 
necesitățile economice 
ca urmare a acțiunilor 
lui de la Salisbury.

La sfirșitul ședinței, 
Kenya și Sudanul au 
un proiect de rezoluție 
conizează trimiterea
siuni, formată din reprezentanții 
a patru țări membre ale- Con
siliului de Securitate, pentru a 
examina situația creată.

ale țării, 
guvernu-

Guineea, 
prezentat 
care pre- 
unei mi-

Volga (orele 9: 11,15; 13.30: 15.45;
18,15; 20,30), Arta (orele 10; 12,30; 
15.30: 18; 20,15).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Unirea (orele 16; 18; 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Dacia (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

BARIERA : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20). Cosmos (orele 
15.30: 18: 20.15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

FRUMOS, ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează Ia Drumul 
Sării (orele 15.30: 18: 20.15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză Ia Ferentar) (orele 16: 18: 20). 
Progresul (orele 15.30: 18: 20.15).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA » rulează la Munca (ore)e 
16: 18: 20).

VACANTA LA ROMA : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30: 18; 20.IE).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flacăra (orele 15.30: 19).

JOE HILL : rulează la Rahova 
(orele 15,30: 18; 20.15).

ARENA AERIANA : rulează la 
Laromet (orele 15.30; 17.30: 19.30).

CAZUL MATTEI i rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează Ia Vitan (orele 15,30: 19: 
20,15).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
(orele 10; 12; 14). CEI ȘAPTE
SAMURAI (orele 15,30: 18). DRU
MUL SPRE ÎNALTA SOCIETATE 
(ora 20,45), rulează la Cinemateca 
„Union“.

Opera Română : ION VODĂ CEL
CUMPLIT — ora 19; Teatrul de O-

peretă : -ȚARA SURÎSULUI — 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia): UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 20; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 20: Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : BUNĂ SEARA DOMNULE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești : FREDDY — ora 
19.30; Teatrul „Ion Creangă“ : 
CELE DOUĂSPREZECE LUNI ALE 
ANULUI — ora 19,30: Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora

19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30: An
samblul ..Rapsodia Română“ : 
FLORI ALESE — ora 19,30: Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. : O 
NOAPTE FURTUNOASĂ șl KIR 
ZULIARIDI — ora 20; A.R.I.A. (La 
Sala Palatului) : CONCERT EX
TRAORDINAR DE MUZICĂ U- 
ȘOARĂ cu Eddy Mitchell și Geor
gette Lemaire (Franța) — ora 20; 
Circul „București“ : APRINDEȚI 
STELELE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 39-a. 9,30 O viață pentru o idee:

Ion Cantaeuzino (I). 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Teatru 
scurt : „La capătul nopții“ de G. 
G. Rădulescu. 10,50 Istoria filmu
lui sonor—Surpriza sonorului. 12,20 
Moment folcloric cu taragotistul 
Dorin Cuibaru. 12,40 Municipalita
tea răspunde bucureșteanului. 
13,00 Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. Fizică (în ajutorul candi- 
daților la concursul de admitere 
in învățămîntul postliceal și su
perior). Legile curentului conti
nuu ; cîmpul magnetic al curen
tului electric. Istoria României : 
„Așa a fost la Posada și Rovine, 
la Vaslui și Călugăreni“. 17,30 
Curs de limba engleză. Lecția a 
38-a. 18,00 Telex. 18,05 Tragerea
Loto. 18,15 Atenție la... neatenție ! 
Jurnal de protecția muncii. 18,35 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,50 Telecopferin- 
ță de presă. Electrotehnica și 
electronica — ramuri prioritare ale 
cincinalului. Invitatul emisiunii : 
Gh. Boldur, ministrul construcți
ilor de mașini-unelte și electro
tehnicii. 19,20 1001 de seri. 19,30

Telejurnal. 20,00 Prim plan. 20,25 
Film artistic : „Hugo și Josefina“ 
—• producție a studiourilor cine
matografice suedeze. Regia : 
Kyell Grade. Cu : Frederik Bark- 
len și Marie Ohman. 21,45 Un 
poet tribun : Petofi Sândor. 22,00 
„24 de ore“. 22,30 Aplauze pentru 
români. Ansamblul folcloric „Ju
nii Sibiului“ în Olanda și R. F. 
a Germaniei. Reportaj de Theo
dora Popescu.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru copii : „Joana în atac“. 
19,10 Muzică ușoară cu formația 
Gerhard Römer. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Avanpre
mieră. 20,05 Publicitate. 20,10 Cîn- 
tece și jocuri populare interpretate 
de Ansamblul „Dîmbovița“ din 
Tîrgoviște. 20,40 Revista economi
că TV. 21,10 Omul și muzica lui. 
Paul Constantinescu. 22,00 Telera- 
ma. Micul ecran și lumea celor 
care nu cuvîntă. 22,30 Cărți și idei. 
O discuție asupra volumului 
„Omul în lumea contemporană“.
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