
Municipiului Dav»
de lectură

mobilizatoare chemări
ia întrecerea socialistă

Proletari din toate tarile, uniti-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PENTRU DEPĂȘIREA PREVEDERILOR
MAXIMALE ALE PLANULUI

In toate sectoarele de activitate ale e- 
conomiei naționale au Ioc in aceste ziie 
adunările generale ale salariaților in care 
oamenii muncii fac bilanțul eforturilor lor 
pe anul trecut stabilind, concomitent, mă
surile care se impun pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor pe anul curent. Ho- 
tărîți să se dăruiască cu toate energiile, 
cu toată capacitatea lor de muncă și 
creație îndeplinirii sarcinilor trasate de 
Conferința Națională și Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen, munci
torii, inginerii, tehnicienii, toți salariații 
iși formulează cu prilejul acestor adunări 
angajamentele in întrecerea socialistă pe 
anul acesta. Ca și pină acum tineretul 
se situează în rindurile cele mai avansa
te al eforturilor unanime, participă cu în
tregul său elan și spirit novator la pre-

gătirea în amănunt a condițiilor tehnico- 
organizatorice a întrecerii.

Contribuția organizațiilor U.T.C., al fie
cărui tinăr la materializarea angajamen
telor colective, la devansarea cincinalului 
va fi adusă in cadrul intrecerii uteciste 
lansată de Biroul C.C. al U.T.C. sub cu
noscuta deviză „Tineretul - factotr activ 
in îndeplinirea cincinalului inainte de ter
men". Declanșată încă de la începutul 
acestui an întrecerea utecistă a înregis
trat chiar din prima lună, în numeroase 
organizații rezultate valoroase. Acum, cind 
un șir de întreprinderi fruntașe din indus
trie, construcție, transporturi, agricultură, 
institute de cercetări care au obținut anul 
trecut rezultate deosebite și-au stabilit 
pentru această nouă etapă de muncă an
gajamente insuflețitoare, chemind la în
trecere toate unitățile din ramurile res-

pective, tinerii răspund cu entuziasm spo
rit. Obiectivele principale ale chemărilor 
la întrecere concentrează gindirea și efor
turile muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, a specialiștilor și celorlalți salariați 
spre valorificarea mai deplină a potenți
alului productiv, al capacităților de pro
ducție, spre creșterea mai rapidă a efi
cienței întregii activități economice. Ele 
sînt axate în același timp pe depășirea 
producției destinate exportului și crește
rea gradului de competitivitate a produse
lor noastre, reducerea importului prin 
munca și creația proprie, devansarea pu
nerii în funcțiune a obiectivelor de inves
tiții direct productive, pregătirea și per
fecționarea calificării cadrelor, îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de muncă și 
de viață ale salariaților.

Astăzi publicăm chemările adresate de
• întreprinderea • S. M. A. Orfișoara,
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• Ambasadorul U. R. S. S
Marți, 6 februarie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe 
V.I. Drozdenko, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al
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u

Uniunii Sovietice la București, la 
cererea acestuia.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească.

« Ambasadorul Israelului
Marți, 6 februarie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Raphael Benshalom, 
ambasadorul extraordinar și ple-

nipotehțiar al Israelului la Bucu
rești, în legătură cu plecarea de
finitivă a acestuia din țară.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

•< Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Belgiei

In ziua de 6 februarie a.c. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe Jacques Graefe care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
al Regatului Belgiei în țara noas
tră.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor, au luat cuvîntul ambasa
dorul belgian Jacques Graefe și 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor

de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cordială, prietenească cu 
ambasadorul belgian Jacques 
Graefe.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretami Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul A- 
facerilor Externe.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei Re
gatului Belgiei la București.

Electrocentrale Craiova
CĂTRE TOATE ÎNTREPRINDERILE DIN RA
MURA INDUSTRIEI ENERGIEI ELECTRICE 

SI TERMICE

• Combinatul chimic Craiova
CĂTRE TOATE UNITĂȚILE DIN INDUS

TRIA CHIMICĂ

județul Timiș
CĂTRE TOATE STAȚIUNILE PENTRU ME

CANIZAREA AGRICULTURII

• Organizația comerciala
metalo - chimică Brașov

CĂTRE TOATE ORGANIZAȚIILE SI ÎNTRE
PRINDERILE DIN SISTEMUL MINISTERU

LUI COMERȚULUI INTERIOR

Vă prezentăm o experiență clujeană

CENTRUL STUDENȚESC
de studii, cercetări și proiectări,

în al treilea an de activitate

ÎNSEMNĂRI F

precis 
ianua- 
înfiin- 

r_ ..... _ ___ Uni
unii Asociațiilor Studențești din 
Centrul universitar Cluj un Cen
tru studențesc, de studii, cerce
tări și proiectări. Acest centru 
are ca obiectiv organizarea, co
ordonarea și îndrumarea activi
tății de cercetare științifică teo
retică, aplicativă și de proiecta
re a studenților din institutele 
de învățămînt superior pe. baze 
contractuale; realizarea obiecti
velor ce și le propun asociațiile

studențești in domeniul științi
fic : ridicarea calității și eficien
ței cercetării științifice studen
țești pe o treaptă superioară, re
zolvarea operativă a unor teme 
propuse de beneficiarii cu care 
s-au încheiat contracte. Pe lin
gă faptul că oferă un cadru or
ganizat de desfășurare cercetării 
științifice studențești, acest cen
tru mai are avantajul că asigu
ră o legătură directă între stu
dentul sau colectivul de studenți 
care a realizat o inovație și be
neficiarul care urmează să o a- 
plice în producție. Totodată prin

O întimplare mai veche : 
eram pe șantierul de locu
ințe din nordica Suceavă. 
Imagini obișnuite pină cind. 
intr-o cameră proaspăt ten- 
cuită. dar fără uși și feres
tre, așa cum sînt multe pe 
un șantier, la un moment dat 
dau pe Un perete întreg de 
ceva ca o pictură abstractă.

Nu puteam să defi
nesc sensul acestei „opere“ 
— erau și niște cifre acolo 
unde începeau culorile, ceea 
ce mă încurca mult — dar —

acest cadru organizat, beneficia
rul are posibilitatea de a propu
ne teme aplicative, probleme 
care se cer rezolvate în între
prinderea respectivă, orientînd 
astfel cercetarea științifică stu
dențească spre probleme concre
te, cu aplicabilitate directă în 
producție.

— Pină acum, ne declară to
varășul inginer Radu Munteanu, 
asistent la Institutul politehnic 
din Cluj și care îndeplinește și 
funcția de președinte al acestui 
centru, la lucrările contractuale 
au participat un număr de 250 
de studenți, Au fost onorate 18 
contracte însumînd o valoare de 
1 000 000 lei. Printre beneficiarii 
studenților clujeni se numără în
treprinderi industriale din Cluj, 
București. Deva, Hunedoara, 
Brașov, Oradea, Bistrița, Zalău.

In ceea ce pricește modalita
tea de desfășurare a activității 
Centrului studențesc de studii, 
cercetări și proiectări, aceasta se 
face prin filiale organizate in 
institute și la nivel de centru 
universitar. Pînă în prezent pu
tem spune că realizările centru
lui sînt legate în primul rînd de 
activitatea 
denții de 
conduși i 

specialiști 
dustriale.

De la

•••

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
(Continuare in pag. a V-a)

Anul cinematograf it 1972

u de mult, mai 
acum doi ani, în 
rie 1971, a fost 

țat pe lingă Consiliul

„pictura
abstractă“

N

IN ACEST

INTERPREȚILOR ?
fi crescut-o, nu știu, dar i--

MARGINALII LA UN

DIVORȚ NEACORDATBAR!-

SOCRII
sensibilă și
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OVIDIU PĂUN
TUDOR STÄNESCU(clubul ingenioșilor) (Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a TV-a)

la eroi- 
cef eriș- simte bine

(Magdale-

(40 de ani de 
cele lupte ale 
tilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933)

NUMĂR :

CE LEGAU,

SA POȚI RĂSPUNDE LA

întrebările tinerilor
Uzina de vagoa- 

Arad este cea 
ii mare unitate 

industrială din ju
deț. In cadrul ei 
lucrează cel mai 
mare colectiv de u- 
teciști. Numărul lor 
trece de 3 200 de 
oameni. O forță im
presionantă deci. 
Forța celor 3 200 de 
momente din care 
se compune o bună 
parte din viața uzi
nei.

Dar iată și unul 
din aceste momen
te : Bugariu Ioan, 
secretarul biroului 
organizației U.T.C. 
al secției sculărie.

— Ce semnifică

. UN TOVARĂȘ 

UN PRIETEN — 
: SECRETARUL A

U.T.C

realegerea dumnea
voastră în funcția 
de secretar ?

— Nu-i vorba de 
faptul că am fost 
reales, nu este vor
ba de faptul în sine, 
vreau să zic.

— Dar de ce este 
vorba atunci ?

— Să analizăm 
mai bine opțiunea

celor 95 de uteciști 
care mi-au acordat 

■ pentru a patra oară 
acest mandat. Ale
gerea e un moment 
foarte important, 
este adevărat. Dar 
nu mai puțin im
portante sînt și mo
mentele în care fie
care din cei 95 de 
oameni își pun în
trebările : Cit de în
temeiată a fost ale
gerea noastră ? Ce 
reprezintă pentru 
viața viitoare a or
ganizației ?

i desfășurată de stu- 
la Institutul politehnic 
de cadre didactice și 
din întreprinderile in- 

Recent a luat ființă o

ION CIMPEAN

PAVEL PERFIL

(Continuare în 
pag. a Il-a)

îmi plăcea. Am zăbovit în 
fața ei pînă cînd a apărut 
un om de-al casei, un șantie- 

de hîrtie 
in mînă. 
si a tre- 
pe pere- 
era pas-

rist. cu un turban 
pe cap și o găleată 
A muiat bidineaua 
cut-o de cîteva ori 
tele opus. Culoarea 
telată aidoma celei care în 
„operă“ purta nr. 3. „Am 
brodit-o“ — a zis șantieris- 
tul. „Ce-ai brodit ?“. „Culoa
rea. nu vedeți ? Aici pe pe
retele ăsta sînt probele de 
culoare pe care mi le-a dat 
arhitectul Tudor Popa. Eu 
scot numărul 3. un fel de 
roz. Zugrăvesc cu el came
rele pentru copii“. Apoi s-a 
așezat pe citeva cărămizi și 
a aprins o țigară. „Trebuie 
să vină și arhitectul să sem-

Ce învățăm ?
9

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

• CONFERINȚE ALE 
ORGANIZA
ȚIILOR JUDE
ȚENE SIBIU SI 
CARAS-SEVERIN 
ALE U.T.C.

• TINERI PE 
CADE

• CRONICI : TEA
TRALĂ, TELECI- 
NEMATECĂ, CUL
TURĂ DE MASĂ

• ELECTRO
TEHNICA 
A CÎTA PASIU
NE?

O listă care rămîne deschisă : marile perfor
manțe Margareta Pogonat, Gheorghe Dinică, 
Amza Pelea etc.
Cîți interpreți își mai caută scenariștii ? 
„Nici un interpret nu poate salva nepricepe
rea unui scenarist sau a unui regizor".
Actori „uitați" : Liviu Ciulei, Irina Petrescu... 
Un subiect gingaș : tinerii interpreți.

Dacă filmologia românească 
a anului 1972 îndreptățește a- 
firmația că ne aflăm față de 
ceea ce putem realiza în do
meniul filmului de lung me
traj la jumătatea drumului, cei 
care sînt mai puțin răspunză
tori pentru această situație, 
sînt interpreții. S-a afirmat 
mereu și pe bună' dreptate că 
avem excelenți actori de film 
șl chiar, aplaudînd o interpre
tare or alta din cîte ne-au 
fost oferite de cinematografia 
noastră, gîndeam cu o nostal
gie doar în parte scuzabilă ce 
ar însemna un nume sau altul, 
dintr-o listă consistentă, pe 
alte platouri ? A venit în sfîr- 
șit timpul să vedem ce pot face

aceste nume, acești actori pe 
platourile noastre, în filmele 
noastre. Anul cinematografic 
1972 a îndreptățit cele mai op
timiste așteptări în așa fel incit 
decernarea premiilor pentru 
interpretare oferite de Asocia
ția cineaștilor va prilejui o a- 
legere grea incit este necesară 
o nuanțare a criteriilor de a- 
preciere : nu numai pentru ro
luri principale, dar și pentru 
roluri secundare și debuturi 
actoricești în cinematografie.

Cum ar putea arăta un ase
menea palmares ? Marea inter-

Sala judecătoriei din Brăila 
In fața instanței doi tineri, un 
băiat și o fată așteaptă cu sufle
tul la gură cuvintele judecăto
rului. In sfîrșit, hotărîrea este 
pronunțată :

— Constatînd că acțiunea re
clamantei nu este întemeiată, că 
lipsesc probe concludente în do
vedirea afirmațiilor sale, respin
gem cererea de divorț a numi
tei Rodica S. și o obligăm la 
plata a 500 lei cheltuieli de ju
decată către pîritul Șerban S-, 
soțul său.

Fata izbucnește în plîns. Bă
iatul pare profund contrariat 
Iar in spatele lor, un grup com
pact format din oameni mai 
vîrstnici se frămîntă părînd a 
nu ști ce atitudine să aleagă.

Pînă Ia urmă fata, sprijinită 
de o femeie din grup, părăsește 
sala de judecată. O urmează și 
ceilalți. Afară comentariile ră
bufnesc cu putere, amesteeîndu- 
se în vuietul difuz al sălii „pași
lor pierduți“. Se întretaie replici 
violente, rostite mai cu seamă 
de doi bărbați în putere, ce par 
a fi șefii celor două familii. Ta
tăl fetei, înalt, adus de spate, 
purtînd cu distincție o pălărie 
neagră, clamează i „De ce nu 
mi-ai spus, domnule, că fiu-tău 
e un nevolnic ? Iți pla
ce acum să ne pierdem 
timpul prin tribunale ? I se 
răspunde cu aceeași hotărî-

Nu-i nevolnic deloc, 
bine recunoaște că fie-ta 
doar să strimbe din nas. Cum 
veți

MIRII
DESFĂCEAU
cum să faceți bine și să-mi scă- 
pați băiatul de ea“.

îi privesc pe cei doi tineri, în- 
tr-un fel uitați de ceilalți, cei 
care acum vorbesc despre ei ca 
despre două obiecte.

Citez din declarațiile cuprin
se între coperțile de carton, 
prăfuite, (pentru că procesul 
durează de aproape doi ani) :

„Soții nu se înțelegeau. Aveau 
preocupări diferite. Pe Șerban 
S. ii preocupau exclusiv sportul 
și jocurile Ia clubul uzinei unde 
lucrează, la „Progresul“ Pe Ro
dica S. nu am cunoscut-o pînă 
în ziua căsătoriei. Nu îmi a- 
mintesc să-i fi văzut împreună 
pînă la acea dată" (P. Spinu, e- 
economist, prieten cu Șerban S.).

„După trei zile soția fiului 
meu a părăsit căminul conjugal, 
declarînd că nu se 
în familia noastră“ 
na S.).

„Rodica e o fată _______ ...
soțul ci nu a făcut nimic s-o în
țeleagă. E adevărat că noi am 
stătuit-o să se căsătorească eu 
Șerban S., dar nu am prevăzut 
că nu se vor înțelege. Pe vre
mea noastră soții TREBUIAU 
să se înțeleagă“. (Dumitru P. — 
tatăl Rodicăi).

Stau de vorbă cu Rodica S., 
în prezența părinților ei s

— Citind dosarul dv. nu am 
înțeles de ce ați cerut divorțul. 
Practic nu se vede, cel puțin 
asta e părerea mea, nici un mo-

Problema cea mai dificilă se poate formula astfel : ce tre
buie să învețe ținârul ? Statutul vechilor discipline din școala 
secundară și din liceu s-a schimbat mult in ultimii 
conceptele care fundamentau unele 
tăzi mai degrabă o amintire, intr-o 
din Elveția, Adrian Marino constata 
Geneva nu mai există nici un curs 
care permit un contact mai viu intre 
comunicăm oare ceea ce se numea „,,,« u„u„, „vuuvjunie , 
adică un material adesea inert, dar absolut indispensabil pen
tru cineva care dorește să afirme câ este inițiat intr-un do
meniu ? Probabil că nu, și spunînd toate acestea, încercăm și 
un răspuns la întrebarea de mai sus. Dincolo de un minim 
de elemente orientative, memoria noastră trebuie să rețină 
numai „mijloace", posibilități de a înțelege un material și de 
a-l folosi, depozitarea lui începe tot mai mult să se facă prin 
mijloace mecanice, și a vorbi de pe acum despre calculator 
și despre utilarea instituțiilor și a școlilor cu tot ceea ce pre
supune epoca tehnetronică nu mi se pare de loc exagerat.

Am asistat odată la un examen de bacalaureat intr-un oraș 
din Moldova. La literatură română răspundea o fată, vorbind 
foarte repede și convențional despre poezia lui Tudor Arghezi. 
Era evident pentru toată iumea câ se pregătise foarte asiduu 
și câ profesoara^ aprecia cu multă căldură amploarea cunoș
tințelor sale, lată insă că a avut la un moment dot inspirația 
de a o ruga să insiste puțin mai mult asupra poeziei „Caii- 
gula . Dezastru I Ceea ce nu se putea observa la o trecere 
in revistă a unei opere întregi, prin aglomerare de titluri și 
periodizări forțate, apărea acum în toată evidența. Fetița 
'năltuță și cu ochi destul de inteligenți n-a putut să spună 
care versuri i-au plăcut mai mult, dar a perorat în continuare 
despre nu știu ce „condiție" a artistului, așa cum se vede ea 
în cutare rind etc. Din păcate, eleva „știa", dar nu înțelegea 
nimic din. poezia argheziană. In toți anii liceului nu făcuse 
decît „istorie literară", nimeni nu se gîndise insă că este 
nevoie să învețe și cum se citește o poezie, ce facultăți tre
buie să dezvolte pentru a ajunge la o adevărată înțelegere a 
ei. Oricîtă supărare aș crea în rindul colegilor scriitori, consider

ani, iar 
,,materii" au devenit as- 
recentă paginâ de note 
câ la Universitatea din 
universitar, ci seminarii, 
profesor și studenti. Mai 
pînâ acum „cunoștințe",

(Continuare in pag. a V-a)
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40 de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933

TINERI PE 
BARICADE

Criza economică din anii 
1929—1933 a însemnat pentru 
masele de muncitori trei curbe 
de sacrificiu, concedieri masi
ve, noi impozite, sporirea a- 
menzilor și creșterea prețurilor 
la bunurile de larg- consum.

Printre cei mai loviți de con
secințele crizei economice au 
fost tinerii muncitori, țărani, 
elevi, studenți, intelectuali și 
din alte categorii sociale. In 
întreprinderi orele de lucru 
pentru muncitorii tineri și u- 
cenici ajungeau pînă la 12 și 
chiar 16 pe zi, iar salariul era 
de numai 5—7 lei pe oră pentru 
cei care erau lucrători și 2—3 
lei pentru ucenici.

Partidul comunist, organiza
ția revoluționară a tineretului 
lansa înflăcărate chemări la 
luptă. Ca întotdeauna, tinerii 
muncitori au răspuns cu însu
flețire. La demonstrațiile ce
feriștilor din anii 1931—1932, ei 
s-au aflat în primele rînduri 
pe baricade. In martie 1931, 
„Tînărul leninist“ aprecia că la 
demonstrația muncitorilor ce
feriști, tineretul a dat dovadă 
de 6 puternică voință de luptă. 
Iar ziarul „Avangarda“ din fe
bruarie 1931 releva faptul că 
la întrunirea din fața sindica
tului C-F.R. „tineretul a avut 
o purtare cit se poate de dem
nă“ șj „ci tineretul ceferist a dat 
un exemplu revoluționar între
gului tineret, de luptă de masă 
împotriva curbei de sacrificiu, 
împotriva fascismului singeros".

Un moment de seamă în or
ganizarea proletariatului cefe
rist și petrolist din țara noas
tră pentru marele bătălii de 
clasă din ianuarie — februarie 
1933 l-au constituit lucrările 
Congresului al V-lea al P.C.R. 
din decembrie 1931. Rezoluția 
Congresului asupra stării și 
sarcinilor muncii partidului co
munist în sinul tineretului, pre
ciza că Uniunea Tineretului 
Comunist, în împrejurările 
creșterii avîntului revoluționar, 
trebuie să pună în centrul în
tregii sale activități organizarea 
și conducerea acțiunilor econo
mice ale tinerilor din fabrici, de 
pe ogoare și ale celor șomeri, 
să-și îndrepte atenția spre ti
neretul ceferist și petrolist, să 
persevereze pentru închegarea 
Frontului Unic.

La grevele petroliștilor de la 
„Astra“ și din alte întreprin
deri de pe Valea Prahovei, de 
la sfirșitul lunii ianuarie 1933, 
care au culminat cu marea de
monstrație populară în Piața 
centrală a orașului Ploiești, In 
fața Chesturii de poliție, din 
1 februarie 1933, un mare nu
măr de tineri, mobilizați de 
U.T.C., s-au încadrat în frontul 
de luptă al muncitorilor gre
viști, înfruntînd cu bărbăție 
prezența armatei și teroarea 
poliției. La demonstrația din 
centrul orașului, alături de ti
nerii muncitori petroliști, au 
participat sau și-au manifestat 
solidaritatea cu lupta muncito
rimii numeroși elevi de la șco
lile din oraș.

La București, în încleștarea 
de la „Grivița", numeroși 
tineri s-au manifestat activ în 
comitetul de grevă format din 
300 de muncitori. In programul 
de revendicări al greviștilor, for
mulat do muncitorii de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița“, au 
fost înscrise pe lîngă revendi
cările comune tuturor muncito
rilor, și unele privind tinere
tul : Reprimirea celor întorși 
din armată și pentru socotirea 
acestui timp la vechimea în 
serviciul C-F.R. și altele.

în noaptea de 14 spre 15 fe
bruarie 1933, organele de poli
ție, siguranță și jandarmerie au 
trecut la arestări masive de 
comuniști și de militant! ai 
mișcării muncitorești. Printre 
cei 1 600 de arestați se aflau 
mulți uteciști și tineri munci
tori.

Indignați de valul de măsuri 
represive întreprinse de guver
nul burghezo-moșieresc. prezi-

Socrii
(Urmare din pag. I)

tiv de despărțire. Era și normal 
ca instanța, aplicînd legile, să 
vă respingă cererea. Deci, de ce 
ați vrut divorțul ?

— Tovarășe redactor, no pot 
să vă explic decît dacă o luăm 
din urmă. Să vă spun toată po
vestea. Acum tot nu mai mă in
teresează dacă se aude, oricum 
m-am făcut de ris. Păi nu-i de 
ris să pleci de-acasă după trei 
zile de la nuntă ? Dar lăsați-mă 
să vă spun.

In 1970, în 16 decembrie, îm
plineam 20 de ani. Aveam un 
prieten, un fost coleg de liceu 
pe care nu vă spun cum îl chea
mă, nu vreau să-i amestec nu 
mele aici. El abia terminase ar
mata și învăța ca să dea examen 
de admitere la Politehnică, la 
Galați. Eu căzusem o dată la 
examen și mă pregăteam să în
cerc din nou. Plănuisem să 
ne căsătorim în decembrie 1971. 
fiind amlndoi studenți. Dar pă
rinții mei, aici de față, nu au 
fost de acord. Mai bine nu le-aș 
fi spus nimic și am fi făcut nun
ta în secret! Oricum, ei spu
neau că nu e bine să iau un bă
iat fără mijloace materiale, că o 
să avem greutăți și o să ne 
despărțim. Ce mijloace materia
le îmi trebuiau mie ?

— Asta trebuia să vă întrebați 
atunci...

— Așa e. Dar dacă aș 
fi avut atunci mintea 
de-acum nu mai ajungeam 
aici. Ei bine, pentru că îi 
resn’ctam și nu le ieșeam din 
cuvînt niciodată, i-am ascultat. 
Am făcut o mare prostie. A- 
tunci, în 16 decembrie, de ziua 

dat de Vaida-Voevod îm
potriva luptei revoluționare 
a clasei muncitoare, peste 7 000 
de muncitori de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița“ din București 
s-au ridicat în dimineața zilei 
de 15 februarie 1933 la luptă, 
înscriind pagini de un nease
muit eroism revoluționar. La a- 
c'eastă mare bătătlie de clasă 
tineretul iși va aduce contribu
ția sa, ceea ce îl va situa la 
loc de cinste în istoria luptei 
revoluționare a poporului ro
mân.

In afară de tinerii muncitori 
aflați în rîndul greviștilor, pes
te 100 de tineri ceferiști, îm
preună cu alți muncitori vîrst- 
nici, s-au grupat pe acoperișul 
atelierelor, formînd „coruri vor
bitoare“, care făceau legătura 
între greviști și masele adunate 
în stradă. Din piepturile aces
tor tineri au răsunat cu putere 
tot timpul lozinci revoluționare 
de luptă : „Cerem eliberarea a- 
restaților 1“, „Jos starea de a- 
sediu !“, „Trăiască Partidul Co
munist din România“, „Trăias
că U.T.C.“. Cînd a început a- 
saltul forțelor represive asupra 
greviștilor, s-a tras din plin și 
în corul vorbit.

In tot acest timp utecistul 
VASILE ROAITĂ a stat ne
clintit cu mina pe sirena care 
transmitea în întreaga Capita
lă unde de chemare la solida
ritate a întregii muncitorimi și 
semnalul că muncitorimea ce
feristă de la „Grivița“ conti
nuă incă lupta. Tinerii, împreu
nă cu vîrstnicii, adunați pe 
Calea Griviței, formau cu gre
viștii o uriașă forță, care se 
ridicase împotriva regimului 
burghezo-moșieresc. Mii de ti
neri, alături de vîrstnici, au de
monstrat pe Calea Griviței pînă 
la Gara de Nord, au cîntat „In
ternaționala“, au manifestat îm
potriva politicii reacționare și a 
organelor de represiune. A- 
vînd in frunte pe membrii 
U.T.C., s-au format brigăzi de 
tineri care s-au deplasat în fa
brici și uzine, chemînd munci
torii ia organizarea unor pu
ternice acțiuni de solidaritate 
cu lupta ceferiștilor. Un grup 
numeros de tineri de la fabri
cile „Voinea" și „Durer“ au 
protestat împotriva măsuri
lor represive luate de guvern 
contra muncitorilor ceferiști.

Tinerii U.T.C.-iști, sprijiniți 
de mulțimea adunată în fața 
Atelierelor „Grivița“, au des
fășurat o puternică muncă de 
influențare politică și psiholo
gică a soldaților aduși să re
prime lupta muncitorimii gre
viste, adresîndu-le apeluri de a 
nu trage- în frații și părinții 
lor. Ca urmare a acestei ac
țiuni, în rîndul soldaților s-a 
creat o stare de murmur, de a-

Concentrare în timpul unei lucrări de control la anul I al Liceului industrial de chimie — Slobozia.
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ce legau,
mea, mama și tata mi-au pre
zentat o. familie, niște cunoscuți 
de-ai lor care aveau un fiu, in
giner. Băiatul nu rai-a plăcut, 
era un pic mai scund decît mine 
și își ferea mereu privirile. To
tuși părinții lui și ai mei au în
ceput chiar din acea zi să vor
bească despre noi ca și cum am 
fi fost căsătoriți. îl lăudau, spu
neau că e băiat de viitor, că ei 
i-au făcut apartament și că, 
dacă ne căsătorim, li vor cum
păra si mașină.

La 17 februarie anul următor 
ne-am căsătorit. Mi se părea că 
sînt pe altă lume. Cel mai mult 
m-a durut despărțirea de prie
tenul meu. Mi-a întors spatele 
fără o vorbă și a plecat, ca și 
cum aș fi fost un om de nimic. 
Nu a mai vrut să știe de mine 
nici mai tîrziu, cînd am reușit 
amîndoi la facultate și eram stu
denți. la Galați. De aceea am si 
plecat pînă la urmă din Galați. 
Cu Șerban am stat exact trei 
zile. Exact trei zile ! Nu știu, nu 
pot explica de ce, dar n-am pu
tut să-i mai suport prezența.

— Știi că nu ți-am vrut răul, 
intervine, timid, mama Rodicăi. 
Ați avut ghinion că nu v-ați în
țeles. Asta-i totul. Nu-i frumos 
să dai vina pe noi...

în esență faptele se reduc la 
încheierea unei căsătorii nu pe 
baza dragostei și respectului re
ciproc al celor doi tineri ci -ca 
urmare a unei înțelegeri între 
părinții acesțora. Așa cum spu
nea mama Rodicăi, părinții au 
avut poate cele mai bune inten
ții, nu au dorit decît să-și vadă 
fiica fericită. Dar fericirea pe 
care i-o doreau nu însemnă alt
ceva decît dorința, pînă Ia urmă 

gitație șl de revoltă, ceea ce 
arăta că trupa nu putea fi fo
losită de către guvernul bur
ghezo-moșieresc pentru repri
marea muncitorimii.

La eroica luptă a ceferiștilor 
de la „Grivița“ și-a alăturat 
glasul său de solidaritate și ti
neretul studios al vremii. La 
poarta atelierelor s-a prezen
tat o delegație de studenți, în 
frunte cu utecistul Grigore 
Preoteasa, care a adus la cu
noștința greviștilor că aproxi
mativ 5 000 de studenți _ care 
susțin lupta lor se află dincolo 
de Podul Grant, opriți de jan
darmi și poliție de a se apropia 
de ateliere. La acțiunile de so
lidarizare cu lupta ceferiștilor 
au participat elevii de la Liceul 
„Aurel Vlaicu“ din cartierul 
Grivița, de la Școala de meserii 
Polizu și de la alte școli.

Forțele represive din ordinul 
regelui și al primului ministru 
Alexandru Vaida-Voevod au 
înăbușit in sînge eroica luptă 
a muncitorimii ceferiste de la 
Grivița. Printre cei căzuți în 
timpul acestei lupte s-au nu
mărat și mulți tineri

Partidul Comunist Român a 
dat o înaltă apreciere contri
buției tineretului ceferist și pe
trolist, precum și de alte cate
gorii sociale, la marele lupte 
revoluționare ale muncitorimii 
din ianuarie — februarie 1933. 
Prin rezoluția Plenarei din iu
lie 1933 a C.C. al P.C.R. se a- 
răta : „Marile lupte din februa
rie ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, la care tineretul mun
citor a luat parte activă, do
vedind eroism și curaj demn 
de tînăra gardă a proletariatu
lui revoluționar, au scos în e- 
vidență rolul crescut al U.T.C. 
și influența sa crescută asupra 
unei părți însemnate a detașa^ 
mentului proletar român, au a- 
rătat că U.T.C. a devenit un 
ajutor al partidului în lupta sa“.

In focul acestor mari bătălii 
de clasă, precum și în acțiunile 
de solidaritate pentru stingerea 
procesului intentat muncitori
mii ceferiste și petroliste s-au 
ridicat din rîndul tineretului 
utecist militanți de seamă, care 
împreună cu cadrele de bază 
ale partidului vor avea un rol 
important în anii următori în 
lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul Germaniei hi'tleriste, în 
lupta pentru democratizarea 
vieții politice a țării, pentru 
făurirea noii orînduiri pe pă- 
mîntul României.

VASILE BOBOCESCU 
profesor de istorie

HORIA BRESTOIU

mirii desfăceau...
impusă cu forța, de a o feri pe 
fată de orice griji. Fericirea a- 
ceasta impusă astfel duce însă, 
după cum bine se vede, la nefe
ricire. Fericirea după planul al
tuia trebuie privită cu multă a- 
tenție. Intențiile celui care o 
proiectează pentru altul decît 
pentru el însuși pot fi frumoa
se. Nu e nevoie să le suspectăm. 
Dar dacă aceste intenții traduc 
o gravă neînțelegere, lucrurile 
iau o întorsătură gravă, adese
ori irecuperabilă. Rodica s-a 
văzut astfel fată in casă 
la inginerul Șerban S. că
ruia după propriile mărtu
risiri, îi trebuia „o soție prezen
tabilă, cu care să se poată afișa 
în societate și care să-i țină me
najul“. Aceasta în schimbul asi
gurării condițiilor materiale 1

Cazul are implicații etice mai 
adînci și, de asemenea, merită 
discutat și prin prisma întinde
rii pe care o pot avea atribuții
le, autoritatea părintească.

Aceasta cu atit mai mult cu 
cit din scrisorile primite, din au
dierea unor procese și din rela
tările diferiților interlocutori am 
luat cunoștință și de alte situa
ții similare.

Este cunoscut —și sociologii 
au atras atenția asupra fenome
nului — că alegerea soțului sau 
soției constituie un motiv de 
conflict între generații, la nive
lul familiei.

Cazul relatat mai sus demon
strează că un asemenea conflict 
este, adesea, expresia unor mai 
profunde deosebiri, a unei opo
ziții de mentalități. Inspirîndu- 
se din propria experiență, ade
sea plină de necazuri și greutăți 
unii părinți impun copiilor lor

(Urmare din pag. Z)

— Dar, după cîte știu, ați fost 
reales. Aveți deja o experiență 
bogată în funcția de secretar...

— Asta nu este totuși sufi
cient.

— Adică?
— Pe lîngă experiență, mai e 

nevoie și de curaj. Curajul de a 
pune întrebări și de a le rezolva. 
Iată doar cîteva dintre ele: uzina 
iși mărește capacitatea de pro
ducție an de an; însăși secția 
noastră, în actualul cincinal, iși 
va dubla suprafața și capacitatea 
de producție. Odată cu aceste 
transformări, numărul membrilor 
organizației noastre va crește. 
Deci, să presupunem că pînă la 
data de 27 octombrie 1972, cînd 
a avut loc adunarea de alegeri, 
am fost doar un simplu membru 
în organizație. Dar, iată că, oda
tă ales secretar port în mine nă
zuințele profesionale și morale a 
95 de tineri.

— Mai concret?
— Mai concret, spuneți? Mulți 

tineri și-au sărbătorit de curînd 
majoratul. Or, sarcina organiza
ției, și a secretarului ei în spe
cial este de a da o tentă cit mai 
firească acestei sărbători. Noi tre
buie .să demonstrăm, și prin a- 
ceastă acțiune, ca organizația 
noastră este în măsură să rezolve 
în fiecare moment așteptările și 
problemele care apar în viața ori
cărui tînăr, indiferent dacă face

SĂ POȚI 
RĂSPUNDE 

sau nu face parte din organizație. 
Numai așa putem păstra și con
solida prestigiul organizației.

— Care este aportul organiza
ției U.T.C. în viața secției de 
sculărie?

— La această întrebare am să 
vă răspund prin cîteva fapte: Or
ganizația noastră este fruntașă pe 
uzină, nu avem nici un membru 
utecist care să lucreze sub nor
mă. De asemenea, anul trecut 
secția noastră a obținut „Strungul 
de argint" la faza pe țară.

— Ce vîrstă aveți?
— 27 de ani.
— Sînteți și tată a doi copii...
— Da, este adevărat. Toate a- 

cestea nu fac decît să mă defi
nească mai bine.

— Sînteți, totodată, și elev al 
școlii tehnice de maiștri...

— Da, urmez cursurile serale și 
.sînt în anul II de studii. După ce 
îmi voi susține examenul de di
plomă tot aici, la S.D.V., voi ră- 
mine.

— Cum ați defini dumnea
voastră personalitatea unui secre
tar de organizație?

— Secretarul de organizație 
trebuie să fie omul care să re
prezinte, onest, cit se poate de 
onest, traiectoria unei colectivi
tăți, a unui grup de tineri. Iar 
prin această traiectorie înțeleg 
tot ceea ce este legat de viața și 
aspirațiile tinerilor : politică, pro
fesiune, morală.

soluția „ideală“, la care ei n-au 
apelat la vremea lor sau, dim
potrivă, au folosit-o, împotriva 
propriilor sentimente. Cum pro
cedăm în asemenea situații 7 
Cine poate da o mină de ajutor 
fiicei silită să accepte fericirea 
proiectată de mentalitatea alor 
săi ? Nici vorbă să punem la 
îndoială datoria copiilor față de 
părinți. Aceasta este o lege sfîn- 
tă a vieții familiei, a schimbului 
de valori morale dintre genera
ții, factor de coeziune în viața 
societății. însă iată că nu puține 
cazuri, cum este cel de mai sus, 
ne pun în fața întrebării : ce 
fel de ascultare datorăm părin
ților. una oarbă, irațională, ne
condiționată sau dimpotrivă ? 
Știm bine că aproape întotdeau
na sfaturile nu sînt idei venite 
din neant ci izvorăsc din expe
riența, limitată, particulară, a 
celor care le dau. Se întîmplă 
că experiența din care izvorăște 
o soluție propusă unui tînăr nu 
se mai poate repeta, că ea nu 
mai reprezintă, azi, o soluție, 
după cum poate că n-a repre
zentat nici altădată. In genere, 
înțelegerea părintească tocmai 
asta înseamnă : a privi destinul 
copiilor dincolo de o anumită 
experiență, a înțelege că se poa
te ceea ce altădată nu s-a pu
tut și, în fine, a prețui deasu
pra tuturor celorlalte condiții 
sentimentele trainice dintre doi 
tineri care se iubesc cu adevă
rat. Nenumărate familii, nenu- 
mărați părinți, tinerii înșiși pot 
aduce în această privință măr
turia lor.
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„...Lucrările conferinței noas
tre au dezbătut într-o atmosfe
ră de inaită exigență, in spiri
tul hofarîrilor Conferinței Na
ționale, ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, sarci
nile ce revin organizațiilor 
U.T.C. pentru antrenarea anga
jată a întregului tineret din 
județ la realizarea obiectivelor 
cincinalului pînă la 1 iulie 
1975. Organizația județeană a 
Uniunii Tineretului Comunist 
și-a însușit ca pe un propriu 
obiectiv de muncă și acțiune 
perseverentă antrenarea cu 
bune rezultate a tuturor tine
rilor din unitățile economice in 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen“.

Aceste gînduri, cuprinse în 
telegrama pe care participanții 
la conferința organizației ju
dețene Sibiu a U.T.C., avînd 
mandatul tuturor uteciștilor 
din .județ, români, germani, 
maghiari și de alte naționali
tăți, au trimis-o C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, exprimă o în
țelegere matură și responsabilă 
a rolului ce revine în societa
tea noastră fiecărui utecist.

Darea de seamă, ca și inter
vențiile participanților Ia dis
cuții au fost bogate în apre
cieri pozitive care definesc ac
tivitatea celor mai multe dintre 
organizațiile de tineret. Fireș
te, în acest important județ al 
țării, tabloul activității tinerilor 
și organizațiilor U.T.C. nu poate 
fi decît pozitiv. A fost remar
cată cu precădere eficiența u- 
nor acțiuni bine gîndite, orien
tate cu realism spre ceea ce este 
esențial în industrie și agricul
tură, în știință, în activitatea 
de învățămint și cultură. Nu
meroși vorbitori — între, care 
inginera Olga Manea, de la în
treprinderea „Drapelul roșu“, 
Nicolae Șandru, prim-secretar 
al Comitetului municipal Me
diaș al U.T.C. — au relevat ini
țiative importante ale uteciști
lor și organizațiilor de tineret 
care au contribuit la perfec
ționarea activității economice, 
a întregii activități educative.

în cadrul lucrărilor conferin
ței s-a desprins însă ideea — 
prezentă și in darea de seamă, 
dar mai ales în intervențiile 
unor participanți la dezbateri : 
Ilarie Munteanu, prim-secretar 
al Comitetului municipal .Sibiu 
al U.T.C., Irmagard Schneider, 
studentă la Facultatea de filo
logie și istorie, Ioan Dinu, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
Școlii de ofițeri activi „Nicolae 
Bălcescu“, Dorina Popescu, in
gineră lă Uzinele textile. Cisnâ- 
die. Steluța Savu, profesoară 
la liceul din Dumbrăveni — că 
în raport cu exigențele înalțe 
aflate în această etapă în fața 
fiecărui colectiv de muncă, 
multe organizații U T.C. rămîn 
încă datoare, îndeosebi în ceea 
ce privește conceperea acțiuni
lor, cit și pe planul mijloacelor 
și activităților promovate. In 
conferință s-a subliniat că sînt 
încă puține acele acțiuni ale 
organizațiilor U.T.C. în pregă
tirea cărora se ține seamă de 
faptul că fiecare colectiv de 
tineri are specificul său, perso-

Conferința organizației jude
țene U.T.C. Caraș-Severin a 
abordat, într-un spirit de ma
tură analiză, întreaga gamă a 
problemelor cu care tinerii, or
ganizația lor, Se confruntă,, fă- 
cînd bilanțul reușitelor și ne
reușitelor ultimilor doi ani, 
trasînd principalele linii direc
toare ale activității pe care ur
mează s-o desfășoare în perioa
da următoare, sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
partid. Din numeroasele pro
bleme înscrise pe agenda de 
lucru, cîteva au reținut totuși 
mai mult atenția constituind, 
într-un fel, punctul în jurul 
căruia au fost concentrate dis
cuțiile.

Toți cei care au luat cuvîntul 
de la tribuna conferinței au a- 
bordat în mod direct sau indi
rect una dintre preocupările 
imediate ale organizațiilor din 
județ : sădirea spiritului munci
toresc tuturor categoriilor de 
tineri. Tovarășul Trandafir 
Cocîrlă, prim secretar al Co
mitetului județean de par
tid, făcînd o 'largă ex
punere asupra dezvoltării e- 
conomico-sociale a județului în 
perspectiva mai apropiată, sub
linia că în anii următori, jude
țul Caraș-Severin va conti
nua într-un ritm foarte rapid 
procesul de industrializare, 
proces ce va determina atra
gerea și integrarea în industrie 
a unul procent ridicat al popu
lației care acum este ocupată 
în agricultură. Deplasarea ma
sivă a populației, in care pon
derea cea mai însemnată o au 
tinerii, din agricultură spre in
dustrie implică luarea din vre
me a unor măsuri multiple și 
naște firesc întrebarea : Cum 
s-au pregătit și se pregătesc or
ganizațiile U.T.C. pentru a răs
punde cu promptitudinea ne
cesară acestui fenomen, care 
sînt preocupările lor pentru a-i 
integra pe tineri nu numai pro
fesional intr-un colectiv de 
muncitori, ci și pentru a le 
educa atitudinea și conștiința 
înaintată a muncitorilor ? Așa
dar, imprimarea spiritului mun
citoresc tuturor categoriilor de 
tineri de pe raza județului a 
fost pusă de la tribuna confe
rinței ca o sarcină politico-edu- 
cativă de înaltă responsabilita
te, pentru realizarea căreia tre
buie făcute eforturi continui 
și susținute.

„Noi, spunea Ion Goleț, secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
Combinatul Siderurgic Reșița, 
realizăm acest deziderat acțio- 
nînd pe două direcții principa
le : prin creșterea responsabi
lității tinerilor față de sarcinile 
de producție și prin unele ac
țiuni menite să educe și să gră
bească ritmul de integrare a 
noilor veniți“. Pentru primul 
aspect vorbitorul sublinia efi
ciența înființării brigăzilor de 
producție și educație comunistă 
a tinerilor, arătînd că încredin
țarea cuptorului nr. 1 Siemens 
Martin unei asemenea brigăzi 
s-a soldat numai în acest an cu 
o producție peste plan de 385 
tone oțel, producție suplimen
tară care argumentează nu nu- 

nalitatea sa distinctă, preocu
pări diverse. Uneori — așa 
cum arăta primul secretar al 
Comitetului municipal Mediaș 
al U.T.C. — întreaga atenție a 
Comitetului județean U.T.C. se 
îndreaptă către marile între
prinderi sau către marile insti
tuții de invățămînt, profilîn- 
du-și activitatea în raport cu 
cerințele acestor unități și ne- 
glijînd preocupările altor colec
tive.

SOCIETATEA
NE-A ÎNCREDINȚAT

UN MANDAT.
AVEM DATORIA
SĂ-L ONORĂM!

Mai mulți participanți _ la 
discuții — între care Ecaterina 
Nicoară, ingineră la Fabrica de 
încălțăminte și piele Agnita, 
Dumitru Tudoran, muncitor la 
„Emailul roșu“ Mediaș, Simion 
Stoichiță, de la Uzina mecani
că Mîrșa, Vasile Făgărășan, se
cretar al comitetului U.T.C. de 
la Liceul industrial Sibiu, Li- 
viu Natanail, muncitor la 
U.P.A.S. — au afirmat că fac
torul care asigură eficiența or
ganizațiilor U.T.C. este comu
nicarea directă cu masa de ti
neri. Totul depinde însă de 
modul în ncare este tradus în 
fapt acest principiu, de price
perea celdr care conduc activi
tatea organizațiilor U.T.C. I se 
cer — au arătat vorbitorii — 
însușiri deosebite și o inaită 
responsabilitate celui care, în 
calitate de activist al organi- 

mai eficiența economică, ci și o 
creștere a nivelului politico- 
ideologic al tinerilor, a gradu
lui lor de participa«' activă la 
procesul de înflorire a patriei. 
Pentru cel de al doilea aspect 
— grăbirea procesului de inte
grare a tinerilor- muncitori în 
producție și formarea acelor 
trăsături moral-politiCe proprii 

CARAȘ- 
SEVERIN

SPIRITUL
MUNCITORESC
0 TRĂSĂTURĂ

A TUTUROR

spiritului muncitoresc — secre
tarul U.T.C. de la Combinatul 
Siderurgic Reșița a dezvoltat pe 
larg eficiența uneia dintre ini
țiativele comune ale organiza
țiilor de partid și U.T.C. din 
combinat, inițiativă cunoscută 
sub numele „Fiecare comunist 
angajat direct în educarea unui 
tînăr“. Despre acțiuni și iniția
tive similare a vorbit și Marin 
Mitran, locțiitor al secretaru
lui U.T.C. de la Uzina de con
strucții metalice Caransebeș, 
care sublinia rezultatele deose
bite ale celor 560 uteciști din 
organizația de aci, obținute ca 
urmare a traducerii în viață a 
întrecerii inițiate de Biroul 
C.C. al U.T.C. „Tineretul - 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“. 
Concomitent, cu rezultate 
dintre cele mai bune, s-a des
fășurat și acțiunea „Fiecare ute
cist — un prieten al noului an- 

zației U.T.C., îi revine îndato
rirea să se adreseze colegilor 
de muncă sau de învățătură 
pentru a-i mobiliza la acțiune. 
Și aceasta îndeosebi atunci, cînd 
este vorba de tineri în primul 
an de producție. Au fost date 
numeroase exemple privind di
ficultățile integrării profesio
nale, concretizate mai ales în 
neindeplinirea planului de pro
ducție, lucrări de slabă calita
te, rebuturi etc. In conferință 

s-a atras atenția asupra faptu
lui că momentul intrării tînăru- 
lui în- uzină nu este doar un 
simplu moment festiv pregă
tit de organizația U.T.C., ci în
ceputul unei etape de activi
tate concretă. Există, firește, în 
acest domeniu o răspundere 
colectivă — care se cere dez
voltată prin mijloace adecvate 
— dar necesitatea de a accen
tua obligațiile colective nu poa
te exclude munca cu fiecare 
tînăr în parte. Numai asemenea 
muncă se dovedește eficientă 
în preocuparea fiecărei organi
zații U.T.C. de a promova în co
lectivele tinerilor un climat 
propice participării la dezba
terea și rezolvarea problemelor 
cu care se confundă societatea 
noastră — probleme sociale, po
litice, ideologice, morale, uma
ne. Astfel crește și rolul orga

gajat“, acțiune urmărind reali- dezbaterilor, tovarășul Ion Co- 
zarea dezideratului de care a- niănescu, membru al Biroului 
mințeam. C.C. ăl U-T.C., pornea de la

Sigur, inițiativele organizați- faptul că organizația județeană 
ilor U.T;C." în âceastă direcție Caraș-Severin'' reprezintă un 
nu se limitează la formele și detașament puternic al tinere- 
organizațiile ■ amintite.' Despre tuiul muncitoresc, ceea ce im- 
această preocupare au mai vor
bit Norbert Gruber, locțiitor al 
secretarului U.T.C. de la Școâla

profesională U.C.M.R.-Reșița, 
Elisabeia Lungocea, secretara 
organizației U.T.C. din Vălișoa- 
ra. In aceeași ordine de idei 
Ștefania Macovschi, de la „Oțe
lul roșu“, vorbea despre rolul 
și eficiența brigăzilor artistice 
de agitație la locul de muncă ; 
Rcnate L.andier, secretara co
mitetului comunal U.T.C. Ber- 
zovia, despre modalitățile uti
lizate în wiunca politică cu ti
nerii navetiști, un sector în care 
efortul pentru traducerea în 
practică a preocupării pentru 
sădirea spiritului muncitoresc 
iși găsește un teren fertil. Iată, 
deci, că preocuparea de care 
aminteam se realizează unitar 
la nivelul organizației județene, 
fiecare colectiv de uteciști ac- 
ționînd în forme și condiții pro
prii, determinate de specificul 
locului, de cei cărora li se a- 
dresează.

Luînd cuvîntul în încheierea 

nizației U.T.C. de școală a for
mării trăsăturilor omului îna
intat al societății noastre.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, tovarășul Richaril 
Winter, prim-secretar al Comi
tetului județean Sibiu al P.C.R., 
a evidențiat faptul că în județul/ 
Sibiu cadrele de partid și de 
stat din conducerea organizați
ilor de masă șl obștești, a între
prinderilor economice, au cres
cut și s-au format. în cea mai 
mare parte, în rîndurile orga
nizației revoluționare de tine
ret. Este o realitate, a spus 
vorbitorul, care obligă și mai 
mult organizațiile U.T.C. de a 
fi adevărate școli de cadre de 
conducere. Totodată vorbitorul 
a menționat că în această eta
pă, In raport de structura 
populației județului, de dez
voltarea cu precădere a indus
triei constructoare de mașini, a 
unei' agriculturi intensive, me
canizate, în atentia organizați
ilor U.T.C. trebuie să stea în 
primul rînd problema perfec
ționării forței de muncă. In si- 
tuația în care tinerii vin uneori 
de la mari distanțe, din alte 
județe, este nevoiă de o aten
ție deosebită, de tact, de chib
zuință, In acțiunea de statorni
cire a unor legături sufletești 
ale tinerilor cu colectivele de 
muncă și cu profesia.

In încheierea lucrărilor con
ferinței a vorbit tovarășa Ilie 
Silvia, secretar al C.C. al U.T.C. 
Subliniind că organizația jude
țeană Sibiu a U.T.C. se pre
zintă la această conferință cu 
realizări importante șl că noul 
program de activități deschide 
o amplă perspectivă către noi 
și importante succese, vorbi
toarea s-a referit pe larg la ne
cesitatea promovării unor mo
dalități eficiente de lucru, ca
re să determine transpunerea 
în viață a tuturor proiectelor.

Arătînd că în condițiile unei 
perioade de efort creator, cînd 
tineretului 1 se cere să aducă 
o bogată contribuție ia reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, este nevoie de o mai 
atentă preocupare a organiza
țiilor U.T.C. pentru ca tinerii 
să cunoască mai exact proble
mele economice, sociale, pol‘- 
tice de interes național și local, 
să cunoască exact ce șaretei 
revin întreprinderilor, instituți
ilor în care muncesc sau înva
ță, fiecărui tînăr în parte. Tn 
acest sens este bine- ca si în
trecerea Inițiată de Biroul C.C. 
al U.T:C. — „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen" 
— să fie adaptată la condițiile 
județului, uteciștii, organizați
ile de tineret avînd astfel po
sibilitatea să-și afirme plenar 
inițiativa, capacitatea creatoa
re. Tn încheiere tovarășa Ilie 
Silvia a arătat că deși che
marea se adresează tinerilor 
din uzine și de pe ogoare, ea 
trebuie să antreneze în fapt în
tregul tineret.

Tn funcția de prim-secretar ăl 
noului comitet județean U.T.C. 
a fost ales tovarășul Constantin 
Vulcu.

ADRIAN VASILESCU

plică răspunderi mai mari, o 
angajare mai " fermă în inte
grarea plenară la efortul ge
neral pentru Îndeplinirea Cin
cinalului înainte de termen, 
pentru atingerea tuturor indici
lor planului pe anul" fri curs. 
Rețlnînd preocuparea pentru 
educarea In spirit muncitoresc 
a membrilor organizațiilor 
U.T.C., vorbitorul cerea noului 
comitet județean să acorde a- 
tenție egală tuturor categoriilor 
de tineri, insistlnd asupra opor
tunității și ducerii la bun sfîr- 
șit a tuturor inițiativelor, asu
pra continuității și eficienței în 
muncă.

Ca prim-secretar al noului 
comitet județean al U.T.C. a 
fost reales tovarășul Nicolae 
Lipschner.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm tineresc, de vibrant ata
șament pentru partidul comu
nist, pentru secretarul său ge
neral — atmosferă care a ca
racterizat întreaga desfășurare 
a lucrărilor conferinței — parti- 
eipanții au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se. spune, 
printre altele :'„Militînd pentru 
transpunerea în viață a progra
mului ideologic al partidului, a 
prevederilor proiectului de nor
me ale muticii și vieții comu
niștilor, organizația județeană a 
U.T.C. va desfășura o susținută 
muncă politico-ideologică si 
cultural-educativă pentru ridi
carea conștiinței socialiste a ti
nerei generații, educarea aces
teia în școala muncii creatoa
re de valori materiale și spirte 
tuale, în scopul sporirii contri
buției tineretului la 
sarcinilor maximale 
lului cincinal.

Cu inima și glndul 
dumneavoastră, acum cînd ați 
împlinit 55 de ani de viață și 
40 de ani de prestigioasă acti-

realizarea 
ale actua-

alături de

vitate revoluționară, vă adre
săm cele mai sincere și calde 
mulțumiri pentru sprijinul pre
țios pe care-1 acordați perma
nent organizației revoluționare 
de tineret, asigurîndu-vă, mult 
stimate și iubite tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, că 
vom lupta cu perseverență și 
maturitate politică pentru ca 
activitatea noastră să devină 
tot mai dinamică și eficientă, 
ancorată puternic în realitățile 
socialiste pe care le trăim, de- 
dicînd toată puterea de muncă 
și patosul revoluționar al tine
rilor, realizării idealului parti
dului și întregului nostru popor 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a co
munismului pe pămîntul patriei 
noastre dragi“.

AL. DOBRE
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Mobilizatoare chemări la întrecerea socialistă
• ÎNTREPRINDEREA

ELECTROCENTRALE-CRAIOVA
Către toate întreprinderile 

din ramura industriei 
energiei electrice și termice 
însuflețiți de programul măreț stabilit de Congresul al X-lea, 

de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și ale plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972, antrenați cu 
întreaga capacitate creatoare pentru asigurarea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan pe anul curent, exprimînd voința 
unanimă a întregului colectiv de muncă al întreprinderii 
Electrocentrale Craiova, chemăm la întrecere toate întreprinde
rile din ramura industriei energiei electrice si termice pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan în anul 1973, pe baza 
următoarelor obiective :

1. Creșterea puterii disponibile în centrale si a gradului de 
siguranță în funcționarea agregatelor energetice pdntru alimen
tarea continuă cu energie electrică și termică la parametrii co
respunzători a tuturor consumatorilor și în special a platforme
lor industriale, prin realizarea la timp și de bună calitate a 
lucrărilor de întreținere și reaparații, scurtarea duratei de 
execuție a acestora, reducerea continuă a numărului și duratei 
avariilor și incidentelor, îmbunătățirea deservirii consumatorilor.

Urmărind consecvent realizarea acestui obiectiv, ne an
gajăm la *

• Creșterea eu 2 la sută a puterii efectiv utilizabile planifica
te a termocentralei, ceea ce reprezintă punerea la dispoziția 
sistemului energetic național a unei puteri medii anuale supli
mentare de 16 MW, echivalentă cu o producție de 140 milioane 
kWh, corespunzătoare unui consum de 170 000 tone lignit, peste 
prevederile planului, și unei economii de combustibil superior 
de circa 39 000 tone combustibil convențional ;
• întărirea disciplinei, ordinii și îmbunătățirea gospodăririi 

instalațiilor, care să conducă la lichidarea avariilor din vina 
personalului și să asigure alimentarea consumatorilor cu ener
gie electrică și termică la parametrii nominali și în condiții de 
siguranță și continuitate sporită ;

• depășirea planului de producție industrială la :
• apa preparată chimic, cu 1 milion lei ;
• apa industrială, cu 1 milion lei.
2. Creșterea eficienței economice a activității de producere 

a energiei electrice și termice prin reducerea consumurilor 
specifice, lichidarea cheltuielilor neproductive, Înlăturarea risi
pei și optimizarea exploatării capacităților de producție, concre
tizate prin :

• diminuarea cheltuielilor de producție cu 5 milioane lei, 
rezultînd din :

a) reducerea cu 1 gr a consumului specific de combustibil 
convențional pentru producerea unui kWh energie electrică, 
reprezentînd 7 000 tone combustibil convențional, adică 2 600 000 
lei ;

b) reducerea cu 0,1 Ia sută a consumului propriu tehnologic 
de energie electrică, reprezentînd 2 500 tone combustibil con
vențional. adică 1 000 000 lei ;

c) reducerea cu 0,3 la sută a pierderilor de apă-abur în 
circuitele termice, reprezentînd 2 500 tone combustibil conven
țional, adică 1 000 000 lei ;

d) reducerea consumurilor de materiale la întreținerea si 
reparația instalațiilor, reprezentînd 400 000 lei;

• obținerea de beneficii peste plan in valoare de 6 000 000 lei, 
rezultate din reducerea cheltuielilor de producție și depășirea 
producției de energie electrică ;

• creșterea productivității muncii cu 1 la sută față de pre
vederile planului, pe baza sporirii volumului producției, a uti
lizării mai judicioase a forței de muncă existente și printr-o 
organizare mai bună a locurilor de muncă :

• menținerea în funcționare permanentă a automatizărilor și 
îmbunătățirea programelor de înregistrare și prelucrare a da
telor la calculatoarele electronice ale grupurilor de 315 MW.

3- îmbunătățirea activității de investiții prin pregătirea mi
nuțioasă a lucrărilor și reducerea cheltuielilor de investiții, 

în acest scop, ne angajăm la :
• asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea lucrări

lor de investiții, astfel ca să realizăm înainte de termen planul 
de investiții ;
• reducerea . cheltuielilor la lucrarea „extinderea termo

centralei Govora“ cu 8 500 000 lei. față de devizul general.
4. Introducerea tehnicii noi în producție prin aplicarea și 

extinderea inițiativelor valoroase, a invențiilor, raționalizărilor, 
dezvoltarea activității de autoutilare și de producere a pieselor 
de schimb, în care scop vom întreprinde următoarele acțiuni :

• extinderea colaborării dintre întreprinderile și institutele 
de învățămînt superior și alte unități de specialitate în vederea 
studierii a 5 probleme care să conducă la perfecționarea pro
cesului, de producție și mărirea siguranței în alimentarea con
sumatorilor cu energie electrică și termică :
• studierea și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea și 

creșterea randamentelor arderii Ia cazane ;
• îmbunătățirea continuă a stării tehnice a instalațiilor, 

aplicarea inițiativei privind autocontrolul calității lucrărilor de 
reparații pe faze, la instalațiile energetice ;
• intensificarea acțiunii pentru perfecționarea tehnologiilor 

de exploatare și reaparații a agregatelor energetice, cu efi
ciența economică postcalculată de 500 000 lei;

• realizarea prin autodotare a unui număr de 18 utilaje, 
instalații și dispozitive în valoare de 300 000 lei, destinate îm
bunătățirii activității de întreținere și reparații a instalațiilor ;

• producerea în atelierele proprii și in colaborare cu alte 
unități din țară a unor piese de schimb, care să conducă la 
micșorarea solicitărilor la import cu 1 000 000 lei.

5. Realizarea programelor de pregătire a cadrelor, de ridi
care a calificării și perfecționării lucrătorilor, asigurarea per
sonalului pentru noile obiective, prin :

• organizarea de cursuri de calificare pentru un număr de 
50 de salariați ;

• organizarea perfecționării pregătirii profesionale a perso
nalului pentru un număr de 500 de salariați.

6. Efectuarea a 15 000 ore de muncă patriotică pentru reali
zarea unor lucrări privind îmbunătățirea condițiilor sociale ale 
salariaților și înfrumusețarea întreprinderii.

Avem convingerea deplina că toate întreprinderile din ramu
ra industriei energiei electrice și termice vor răspunde cu în
suflețire la această chemare, demonstrînd hotărirea neabătută 
de a transpune în viață politica partidului de dezvoltare ascen
dentă a societății noastre socialiste, de creștere a nivelului de 
trei, material și cultural al întregului popor.

Angajamentele ce ni le asumăm exprimă încrederea și ade
ziunea noastră totală la politica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, dragostea și atașamnetul nostru față de 
conducerea partidului și statului, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Secretarul comitetului de partid 
ing. VASILE MÄNESCU

Președintele comitetului 
sindicatului 

FLOREA PÎRVULESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

ing. GH. CHIOREANU

Secretarul comitetului U.T.C. 
ing.

ARVANITOPOL ROTARU

• COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA
Către toate unităfile 
din industria chimică

Pe baza programului elaborat de cel de-al X-lea Congres al 
P.C^R., a obiectivelor cuprinse în documentele Conferinței Na
ționale a partidului și ale plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1972, cu privire ia posibilitățile și căile de valorificare a rezer
velor existente pentru îndeplinirea înainte de termen a preve
derilor actualului cincinal, în numele oamenilor muncii din Com
binatul chimic Craiova, chemăm ia întrecere, pe anul 1973, toate 
colectivele de muncă ale unităților din industria chimică a țării, 
pentru depășirea planului maximal, utilizarea optimă a capacită
ților de producție, creșterea eficienței întregii activități econo- 
mico-financiare, depășirea sarcinilor la export.

Examinînd posibilitățile existente în cadrul Combinatului chi
mic Craiova, adunarea generală a reprezentanților oamenilor 
muncii a hotărît ca, prin mobilizarea întregului potențial uman 
și material, să realizeze următoarele obiective :

• Depășirea nivelului maximal al planului de stat pe 1973 
cu 50 milioane lei la producția globală și 48 milioane lei la 
producția marfă, concretizată în următoarele produse :

• îngrășăminte
• acetilenă
• acid acetic
• acetat de vinii
• butanol
• utilaje noi și recondiționate
• piese de schimb

10 000 tone
1 000 tone
1 000 tone

200 tone
200 tone
300 tone
500 repere noi

• Modernizarea a 5 instalații tehnologice, concomitent cu asi
gurarea reparațiilor la un înalt nivel calitativ, în vederea obține
rii unor rezultate superioare privind utilizarea intensivă și ex
tensivă a capacităților de producție ;

• Depășirea planului la export cu 3 milioane lei valută, prin 
creșterea competitivității produselor combinatului și a livrărilor 
suplimentare de îngrășăminte, acid acetic, butanol și acetat de 
vinii ;

• Scăderea a 54 de consumuri specifice sub nivelul proiectat, 
din care 15 se vor reduce cu 5—10 la sută ;

• Creșterea productivității muncii cu 10 000 lei pe salariat, 
prin extinderea mecanizării și automatizării unor lucrări, în spe
cial cu volum mare de muncă, extinderea muncii în acord glo
bal și realizarea în colaborare cu cadrele din învățămîntul su
perior din Craiova a unei organizări superioare a producției ;

• Sporirea aportului cercetării științifice la dezvoltarea pro
ducției combinatului, prin valorificarea a 6 subproduse rezul
tate din procesele de producție, realizarea împreună cu Univer
sitatea din Craiova a 3 teme de cercetare și omologarea unui 
număr de 12 sortimente noi de îngrășăminte chimice ;

• Devansarea intrării în funcțiune cu un trimestru a extin
derii producției de la fabrica de acetilenă și cu o lună la in
stalația de diversificare a poliacetatului de vinii, o dată cu redu
cerea cheltuielilor de investiții la obiectivele în curs de rea
lizare în perioada 1973—1975, cu 7 milioane lei ;

• Realizarea unui beneficiu suplimentar de 5 milioane lei ;
• Organizarea în condiții corespunzătoare a unor cursuri de 

calificare și perfecționare pentru 3 300 muncitori, 350 maiștri, și 
tehnicieni și 80 cadre cu studii superioare.

In contextul puternicului avînt al oamenilor muncii pentru 

îndeplinirea cincinalului actual înainte de termen, comuniștii, 
membrii organizației de tineret, ai sindicatului, toți salariații 
combinatului chimic, sub conducerea comitetului de partid, 
se angajează să desfășoare o vie muncă politică de masă, pe 
baza programului de educație comunistă, adoptat de Conferin
ța Națională a partidului, să fie exemple de înaltă conștiință 
muncitorească la fiecare loc de muncă.

Avem deplina convingere că această chemare Ia întrecere va 
avea un puternic ecou în rindul tuturor colectivelor de muncă 
din industria chimică, va contribui la sporirea energiilor crea
toare, în vederea dezvoltării continue a economiei noastre na
ționale și a realizării dezideratului suprem al partidului — 
bunăstarea și fericirea întregului popor muncitor al României 
socialiste.

Secretarul comitetului de 
partid

PETRE ANDRIȚOIU

Președintele comitetului 
sindicatului

CONSTANTIN POPESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii

ing. JUSTIN ROGOZ

Secretarul comitetului 
U.T.C.

TEODOR CHIȚA

• S.M.A. ORJIȘOARA, JUD. TIMIȘ
Către toate stafiunile pentru 

mecanizarea agriculturii
Lucrătorii Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Orțișoa- 

ra, județul Timiș, dezbătind activitatea economico-financiară 
pe anul 1972, sarcinile de plan și măsurile ce se impun pentru 
asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării ritmice a tu
turor indicatorilor de plan pe anul 1973, cheamă la întrecere pe 
anul 1973 toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din 
țară, cu următoarele obiective :

1. Depășirea planului de producție cu 10 la sută, respectiv cu 
1 470 000 lei.

2. Creșterea productivității planificate pe fiecare tractor de 
65 CP cu 6 la sută, astfel incit aceasta să ajungă la 115 000 lei.

3. Creșterea cu 12 la sută a productivității planificate pe o 
combină C-12, astfel incit aceasta să ajungă la 220 000 lei.

4. Extinderea și diversificarea lucrărilor agricole mecanizate, 
astfel îneît timpul de folosire a fiecărui tractor să crească cu 
13 la sută, adică să ajungă la 2 100 ore de lucru în producție.

5. Reducerea cheltuielilor de producție cu 4 la sută.
6. Gospodărirea mai bună a carburanților și lubrifianților, 

astfel ca o zi pe lună să se poată lucra din economiile realizate.
7. Asigurarea secțiilor de mecanizare cu uneltele, sculele și 

dispozitivele necesare executării întreținerilor tehnice zilnice la 
tractoare și mașini agricole, a întreținerilor tehnice periodice 
la tractoare, precum și a reparațiilor la mașinile agricole.

Organizarea a patru secții model în gospodărire și asigurarea 
lor cu cabinet pentru protecția muncii, spălător și baie.

8. Dezvoltarea acțiunii de fabricație, în cadrul atelierului 
mecanic, astfel îneît să se realizeze o creștere a productivității 
muncii planificate cu 8 la sută, urmînd ca pentru fiecare mun
citor din această activitate să se obțină o producție de cel pu
țin 160 000 lei.

9. Extinderea acțiunii de recondiționare a pieselor de schimb 
la toate reperele pentru tractoare și mașini agricole care se pot 
executa cu posibilitățile stațiunii.

10. Participarea mai intensă ]a acțiunea de mecanizare a lu
crărilor din sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole 
deservite, astfel incit să se realizeze :

• alimentarea cu apă în fiecare adăpost;
• montarea adăpătorilor în adăposturile de bovine și 

porcine ;
• bucătării pentru preparat furaje grosiere ;
• încălzirea maternităților de scroafe.

Din această activitate urmează să se realizeze venituri de 
cel puțin 750 000 lei.

11. Eliminarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale, prin respectarea riguroasă a tuturor normelor de 
tehnica securității muncii.

12. Organizarea activității mecanizatorilor în cadrul forma
țiilor. de lucru din cooperativele agricole deservite, în vederea 
angajării și executării lucrărilor în acord global.

13. Asigurarea respectării tehnologiilor de lucrări mecanizate 
la fiecare cultură, in condițiile executării acestora la timp și 
de bună calitate, astfel îneît pe raza consiliului intercoopera- 
tist deservit să se realizeze, în medie, următoarele sporuri de 
producție :

• 150 kg/ha la grîu. adică o creștere de 6 la sută
• 260 kg/ha la porumb, adică o creștere de 7 la sută
• 110 kg/ha Ia floarea-soarelui, adică o creștere de 5 la 

sută
• 5 000 kg/ha la sfeclă de zahăr, adică o creștere de 20 

la sută
Directorul S.M.A. Orțișoara Secretarul comitetului

NICOLAE DONGGENDORF de partid,
GRIGORE BUMB

Președintele comitetului 
sindicatului

DUMITRU MACOVEI

• ORGANIZAȚIA COMERCIALĂ 
METALO-CHIMICĂ BRAȘOV

Către toate organizațiile 
și întreprinderile 

din sistemul Ministerului 
Comerfului Interior

Colectivul organizației comerciale metalo-chimice Brașov, 
sub conducerea organizației de partid, a încheiat anul 1972 cu 
realizări importante la toți indicatorii de plan. Desfășurînd 
larg întrecerea pentru înfăptuirea cincinalului inainte de ter
men, colectivul nostru a raportat îndeplinirea cu 101,6 la sută 
a planului de desfacere, depășindu-și angajamentul luat cu 
peste 3,9 milioane lei. S-au realizat peste plan beneficii din ac
tivitatea-de bază în sumă de 398 000 lei, cu peste 190 000 lei în 
plus față de angajament, a fost depășit planul productivității 
muncii cu 3,6 la sută pe salariat. A continuat acțiunea de mo
dernizare a rețelei comerciale și de extindere a formelor mo
derne de servire a cumpărătorilor, realizîndu-se o creștere cu 
PȘste_ 2° la sută a desfacerilor pe suprafața comercială moder
nizată. Au fost introduse noi mijloace de mecanizare a opera
țiunilor de încărcare-descărcare la unitățile de combustibil și 
materiale de construcții.

Succesele obținute în anul trecut constituie o premisă trai
nică pentru îmbunătățirea în continuare a aprovizionării și 
servirii populației, pentru creșterea eficienței economice a în
tregii activități. De aceea, exprimînd dorința lucrătorilor or
ganizațiile noastre, adresăm tuturor întreprinderilor si orga
nizațiilor comerciale din sistemul Ministerului Comerțului Inte
rior chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor prevăzute pe anul 1973. în acest scop ne 
luăm următoarele angajamente :

• depășirea planului de desfacere cu 2,5 milioane lei prin a- 
sigurarea aprovizionării ritmice a unităților, achiziționarea 
peste prevederile contractuale a unui fond de marfă de circa 8 
milioane lei ;

• sporirea cu 1 la sută a productivității muncii prin organi
zarea și folosirea mai rațională a forței de muncă și 
extinderea graficului orar la încă 7 magazine, astfel ca la sfîr- 
șitul anului totalul acestora să reprezinte 25 la sută :

• reducerea cu 2 la sută față de plan a perisabilitătilor prin 
sporirea exigenței în recepționarea calitativă a mărfurilor și 
prin crearea unor condiții optime de păstrare și manipulare a 
acestora ;

• accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor cu o zi față 
de sarcina planificată, prin desfacerea, gospodărirea și folosi
rea mai eficientă a stocurilor, prin asigurarea unei structuri 
corespunzătoare a fondului de marfă pe unități ;

• îmbunătățirea și extinderea rețelei comerciale, prin ame
najarea și modernizarea a 14 unități, ceea ce reprezintă 12 la 
sută din totalul unităților existente ;

• întărirea ordinii și disciplinei, asigurarea unei serviri ire
proșabile a cumpărătorilor, îneît să se elimine reclamațiile din 
partea acestora, rezolvarea la termen a propunerilor și sesiză
rilor echipelor de control obștesc ;

• creșterea cu 10 la sută față de plan a încasărilor din pres
tările de servicii către populație cu mij toacele de transport 
auto, prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului 
propriu ;
• reducerea cheltuielilor de circulație cu minimum 100 000 

lei și depășirea beneficiului planificat cu 200 000 lei, prin re
ducerea cu 0,25 lei a cheltuielilor la mia de lei desfacere ;
• extinderea aprovizionării prin metoda boxpalete la nouă 

magazine, aprovizionate prin I.C.R.M. și paletizarea integrală 
a principalelor materiale de construcții (cărămidă, țiglă, plăci 
mozaicate etc.) în vederea reducerii timpului de încărcare,* 
transport și manipulare și a ușurării efortului fizic al munci
torilor.

Sîntem convinși că toate colectivele de oameni ai muncii din 
sistemul Ministerului Comerțului Interior vor răspunde cu en
tuziasm Ia această chemare la întrecere și vor depune efortu
rile necesare pentru îndeplinirea exemplară și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an, pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de construire a societății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

Secretarul organizației P.C.R. Președintele comitetului 
CONSTANTIN GHIRA oamenilor muncii

MIHALACHE STANCA

Președintele comitetului Secretarul organizației U.T.C. 
sindicatului EMILIA TIBLEA

LUCIA MUNTEANU

MAȘINILE AGRICOLE AJUNSE LA VÎRSTA CASĂRII VOR LUCRA ÎNCĂ CEL PUȚIN DOI ANI
r LA S. M. A?1 
L BÂLCEȘTIJ SE

HOTĂRlT, CU
acționează
GlNDUl IA

APROPIATA CAMPANIE
Atelierul e aglomerat. Firesc, e 

vîrf de campanie la reparații și 
re,vizii. Aici la S.M.A. Bălcești, 
<iin județul Vîlcea, pe fluxul de 
eețUeitate, se află ultimele 4 trac
toare cu stanțele in dreptul că
rora este făcută precizarea: nu 
se vor casa. Altele, 9 la număr, 
cu același grad de dificultate la 
reparații se află acum la secțiile 
de mecanizare de la Gheoroiu, 
Țepești, Tetoiu, Știrbești și Băl
cești repartizate fiind uteciștilor 
Ion Roșianu, Nicolae Emancipa
ta, Aurel Matei, Nicolae Mihai, 
Nicolae Petre, Miron Manea... 58 
de tineri au lucrat și lucrează 
pentru îndeplinirea angajamen
tului ce l-au făcut cunoscut: pu
nerea la punct a 13 tractoare, 3 
combine și 6 semănători dintre 
cele ajunse la vîrsta industrială 
de casare. In atelierele stațiunii 
lucrul a fost organizat în două 
schimburi, greul ducîndu-l în
deosebi sudorii, strungarii și lă
cătușii. Pentru că, practic, n-a 
rămas piesă care să nu treacă 
prin mina lor. Deșeurile de oțel 
de la I.J.I.L., au devenit aici 
bucșe, tiranți, axe, distanțiere, 
bride... Uteciștii Constantin Ol
teana — sudor, Alexandru Tă- 
năsoiu și Gheorghe Vulpenaru — 
strungari, Nicolae Bîrjega — e- 
lectrician și alți 18 mecanizatori

s-au constituit în echipă de șoc. 
In seama lor luînd punerea la 
punct a tractoarelor și mașinilor 
agricole a căror viață productivă 
va fi prelungită. Valoarea aces
tor mașini este de peste un mi
lion de lei, iar cheltuielile nu de
pășesc 150 mii de lei prin folo
sirea cu chibzuială a materialelor, 
o timpului de lucru, recondiționa- 
rea în cea mai mare parte a pie
selor componente. „Prețuind ini
țiativa tinerilor mecanizatori din 
Olt, ne încredința inginerul An
ton Bran — secretând organiza
ției U.T.C. de la S.M.A., noi, u- 
teciștii, am declanșat o adevăra
tă competiție pentru creșterea e- 
ficienței fiecărui leu cheltuit. 
Funcționalitatea de un an a ma
șinilor agricole, rezistența lor la 
solicitările campaniilor depind în 
chip esențial de ceea ce facem 
acum în ateliere, de calitatea re
parațiilor. Continuitatea funcțio
nală — în dreptul căreia noi a- 
șezăm angajamentul de a depăși 
cu 4 la sută veniturile planifica
te pentru fiecare tractor, redu
cerea cu 5 la sută a cheltuieli
lor la 1000 de lei venituri și 
sporirea cu 10 la sută a produc
țiilor la principalele culturi — o 
asigurăm prin piesele și suban- 
samblele pe care le confecționăm 
sau le recondiționăm acum.

AGRICOLĂ
Muncitori și specialiști analizăm 
fiecare reper și piesă în parte, 
ne consultăm cînd luăm deci
zia ; remontare așa cum este sau 
după o recondiționare, expedie
rea spre topitorie. Concurența a- 
cestei preocupări : realizarea u- 
nor economii de materiale și de 
piese în valoare de circa 50 000 
lei în condițiile executării unor 
reparații de foarte bună calitate. 
Cu mîinile astea am confecțio
nat 27 de repere, renunțînd ast
fel la procurarea de piese prin 
bazele de aprovizionare. Și nu 
ne vom opri doar la atît...“

Acest „nu ne vom opri doar la 
atît“ înseamnă, de fapt, preocu
pare pentru ridicarea pregătirii 
profesionale a acelora care vor 
lucra cu tractoarele și mașinile 
agiicole păstrate în exploatare ; 
antrenarea mecanizatorilor tineri 
la repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole. Înseamnă o ra
țională repartizare a acestor ma
șini celor 9 secții, în funcție de 
volumul lucrărilor de medie și 
scăzută dificultate, contractate 
cu cooperativele agricole, astfel 
îneît în 1973 nici unul din cele 
13 tractoare să nu acționeze în 
brazdă mai puțin de 250 de zile 
calendaristice.

★
Preluarea inițiativei tinerilor 

mecanizatori din județul Olt a

Cheia de boltă pentru o reparație de bună calitate, susține meca
nicul Oprea Popa, de la S.M.A. Amărăștii de Jos, județul Dolj, 
o constituie recondiționarea cu maximă răspundere a fiecărei 

piese componente.
Foto : GH. CU CU

avut ca efect creșterea interesu
lui pentru recuperarea tractoare
lor și mașinilor agricole ajunse la 
vîrsta casării. In județul Vîlcea 
valoarea de înlocuire a acestor 
mașini depășește 15 milioane 
lei. Intre altele, 127 de tractoa
re, 60 de combine și 54 de se
mănători constituie acum obiec
tul muncii celor o mie și ceva 
de mecanizatori uteciști din 
S.M.A.-uri, sub mîna lor price
pută recăpătînd competitivitate 
productivă. Cu ce efect asupra 
producției ? Tovarășul Aurel 
Vlădoiu, președintele consiliului 
tineret sătesc din cadrul comite

tului județean al U.T.C. ne răs
pundea : „rațional folosite, cu 
tractoarele a căror viață produc
tivă a fost prelungită putem exe
cuta, în echivalență, întregul 
complex de lucrări agrotehnice 
în podgoriile și în livezile de 
pomi, proprietate a cooperative
lor agricole din județ, sau. altfel 
spus cu ajutorul altor mașini — 
pe care vor lucra în exclusivi
tate numai tinerii mecanizatori 
— se poate obține o producție 
agricolă în valoare de aproape 
30 milioane lei“.

GH. FECIORU

r LA S. M. A?i
echipe msTE

PE EML REPARAȚIILOR
Anul trecut, se știe, a 

f06t o perioadă deosebit 
de grea pentru efectuarea 
lucrărilor agricole. Un plug 
tras de două tractoare, iar 
uneori de trei, constituia o 
imagine frecventă. Aseme
nea suprasolicitări se re
simt, evident, în starea lor 
tehnică, iar reducerea la 
starea normală de funcțio
nare nu poate fi asigurată 
decît printr-o reparație a- 
tentă. Acest lucru l-a în
țeles și-l are mereu în ve
dere întregul colectiv de 
mecanizatori și mecanici de 
la S.M.A. Grivița, județul 
Ialomița. Activitatea înce
pe cu stabilirea exactă a 
gradului de uzură a piese
lor și subansamblelor. Abia 
după ce se hotărăște care 
dintre piese și subansamble 
pot fi recondiționate și care 
nu, la care dintre ele e ne
cesară înlocuirea cu altele 
noi, tractorul intră în flu
xul de reparații, trecînd 
succesiv prin posturile spe
cializate ale atelierului. în 
acest flux intră deocamdată 
numai tractoarele conside
rate în ciclul normal de 
folosire. Cele retrase de la 
casare pentru prelungirea 
perioadei lor de funcționare 
cu încă unul sau doi ani, 
urmează a intra în flux în 
ultima parte a campaniei 
de reparații. Pînă atunci,

eșalonat, cele douăzeci de 
tractoare cu termen de' 
funcționare depășit vor fi 
demontate și amănunțit in
ventariate din punct de ve
dere tehnic. Operațiunea 
aceasta a început și în în
tregime se realizează prin 
munca uteciștilor.

— Pe cele propuse pen
tru casare le lăsăm pentru 
ultima perioadă deoarece, 
la repararea multora dintre 
ele vom recurge la substi
tuiri de piese recondiționate 
dar nefolosibile la tractoa
rele U-650, ne explica șeful 
de atelier, Ștefan Dobre. 
Sîntem convinși că și aceste 
tractoare, vor fi repuse în 
perfectă stare de funcțio
nare înainte de termenul 
planificat a se încheia cam
pania de reparații.

Date de ultimă oră, pri
vind stadiul reparațiilor nu 
avem. Ele se modifică sub
stanțial de la o zi la alta. 
Ceea ce putem spune exact 
este că, în urmă eu cîteva 
zile, cînd am fost acolo, 
față de grafic repararea 
tractoarelor era în avans 
cu o săptămînă, iar la ma- 
șinele agricole devansul e 
și mai mare. Lucrările de 
reparații se execută de e- 
chipe specializate. Cei 20 
sau 25 de mecanizatori e- 
xistenți în fiecare secție

sînt împărțiți în patru sau 
cinci echipe, în funcție de 
diversitatea și numărul ma
șinilor din dotare, fiecare 
din aceste echipe răspun- 
zînd de repararea unei a- 
nume fel de utilaj. Unei 
echipe îi revin combinele, 
alteia semănătorUe, una 
preia discurile, alta plugu
rile etc. Dar pe lîngă scur
tarea termenului de repa
rare, crearea echipelor spe
cializate aduce și alte avan
taje. Printre altele, de a- 
mintit ar fi deprinderea și 
a celei de a doua și a treia 
meserii prin calificare la 
locul de muncă ca urmare 
a necesității executării u- 
nor lucrări de sudură, de 
tinichigerie și strungărie 
direct la atelierele secției 
ca și posibilitatea efectuării 
recepțiilor pe faze, ceea ce, 
evident, se răsfrînge pozi
tiv asupra calității repara
țiilor. în plus, lucrul în 
echipe specializate conduce 
și la însemnate economii. 
La repararea unei combine 
de exemplu, cheltuielile 
care se fac acum, sînt cu 
30 la sută mai mici decît 
cele care se făceau înainte. 
Sînt doar cîteva dovezi e- 
locvente ale unei susținute 
preocupări pentru pregăti
rea mașinilor ce vor lucra 
în anul acesta.

N. COȘOVEANU
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ÊLÊCÏRO
TEHNICA

A CITA
PASIUNE ?

în urmă cu mai mult timp făceam afirmația că electrotehnica 
și electronica sint domeniile ce polarizează atenția celui mai 
mare număr de pasionați ai tehnicii. Conținutul ultimelor scri
sori ne permite să reafirmăm același lucru. Fie că este vorba 
de o propunere privind construirea de electromobile, fie că ni 
se sugerează construirea unui motor electric sau a unei sone
rii, corespondențele converg către un punct comun : aplicarea 
în practică, utilizarea din plin a proprietăților energiei electrice 
ce-și pune cu atîta generozitate „serviciile“ în slujba omului. 
De altfel, o scrisoare sosită de curînd din Galați pe adresa 
„Clubului ingenioșilor", ne sugera întocmirea unei statistici a 
pasiunilor, a răspîndirii acestora, a procentului in care tinerii 
cititori îndrăgesc mai mult mecanica sau automatizările, chi
mia sau cosmonautica etc. Sigur că orice răspuns în acest sens 
ar fi oarecum subiectiv. Afirmația făcută de autorul scrisorii 
(care — de ce ? — a preferat să rămînă anonim) că pasiunea 
predominantă este construirea de nave cosmice și farfurii zbu
rătoare pare totuși discutabilă. Sîntem fără îndoială entuzias
mați de faptul că secolul acesta a marcat — pentru prima dată 
în istoria civilizației — desprinderea omului de leagănul mile
nar al existenței sale. Dar să nu uităm că trăim în secolul ener
giei nucleare, al chimiei, al electronicii. Și că aceste denumiri 
au apărut ca urmare a unor realizări și descoperiri datorate 
pasiunilor pămîntene. In fond navele cosmice înglobea
ză practic aproape tot ceea ce știința și tehnica au mai de 
preț. Inclusiv realizări ale electrotehnicii șl electronicii. Așa
dar, să dăm cuvîntul adepților acestor domenii.

PENTRU ACȚIONAREA 
JUCĂRIILOR î

cule dirijate pe paletele unor 
turbine aflate în vid. Vidul ne 
ajută să obținem un randament 
mai ridicat. Deoarece nu se 
poate obține o etanșitate per
fectă la iocul de ieșire al axe
lor turbinelor din camera de 
vid, pentru menținerea vidului, 
fiecare ax se va roti într-un 
dispozitiv prevăzut cu pompă 
pentru vid. între tubul electro
nic și turbină, prin fasciculul 
de electroni se va forma un 
circuit electric îndreptat spre 
acumulator pentru a recîștiga 
o mică parte din tensiunea con
sumată. Numărul de tuburi e- 
lectronice va fi stabilit în ra
port de puterea fascicolului de 
electroni ca și de tensiunea ne
cesară alimentării.

CRONICICRONICI CRONICI

fața a medaliei
LA TEATRUL NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI

de ȘTEFAN STOIAN

Onciu Gheorghe din Satu 
Mare, un vechi colaborator al 
rubricii noastre, ne propune de 
data aceasta un motor electric. 
Acesta se compune dintr-un ci
lindru metalic fixat pe o axă, 
doi solenoizi, o tijă metalică și 
două perechi de contacte 
respunzătoare solenoizilor. 
continuarea axei pe care

cilindrului metalic cu un mag
net permanent. „Mă gîndesc — 
ne scrie tovarășul Onciu — că 
ar fi rentabil ca asemenea mo
torașe să se utilizeze în indus
tria jucăriilor deoarece se con
struiesc foarte ușor, au o greu
tate mică și sînt destul de ief
tine".

co- 
In

— este 
situat cilindrul metalic, se află 
un sistem bielă-manivelă și un 
volant. Cind cilindrul se află 
!n interiorul unui solenoid, ti
ja este împinsă în acel sens. 
Cind circuitul acestuia se des
chide și se închide al celuilalt 
solenoid. ti,ia este atrasă în sen
sul opus. închiderea și des
chiderea circuitelor se face au
tomat de către un contact aflat 
chiar pe tija culisantă. Se ob
ține astfel o mișcare perma
nentă a tijei. Autorul și-a dat 
singur seama de faptul că un 
asemenea motor nu poate dez
volta o putere suficient de ma
re. De aceea propune și o altă 
variantă. Anume. înlocuirea

Ne abținem de a face co
mentarii în jurul propunerii, 
mai ales că autorul nu pre
cizează dacă a Încercat să-l 
realizeze practic. Dar, aștep
tăm opiniile cititorilor în le
gătură cu acest motor elec
tric.

Doridor — HUNEDOARA
Scrisoarea corespondentu

lui din Hunedoara nu se în
cheie aici. O altă variantă 
prevede posibilitatea utili
zării unor rachete dispuse 
simetric, propulsate de for
ța fasciculelor de electroni. 
Cam ingenioase, prea îndrăz
nețe, aproximativ irealiza
bile, extrem de costisitoare. 
Iată pe scurt cum s-ar pu
tea caracteriza propunerea 
privind motorul termoelec- 
tronic. Nu este mai rațional 
să luptăm împotriva poluării 
pe căi mai convenabile ?

MOTOR TERMOELECTRONIC

In lupta cu poluarea sînt an
trenați pe zi ce trece tot mai 
mulți oameni. Și eu mă număr 
printre partizanii antipoluării. 
De aceea îndrăznesc să pro
pun un motor care folosește ca 
principiu de funcționare, emi
sia termoelectronică. Una din 
variante prevede utilizarea de 
tuburi electronice foarte pu
ternice, care să trimită fasci-

De la Cornel Cbiojdoiu, 
elev In anul III la Școala 
profesională din Scăieni, 
județul Prahova primim o 
scrisoare cuprinzînd modul 
de realizare a unei sonerii, 
îi mulțumim pentru colabo
rare dar îi reamintim că ru
brica noastră își propune să 
prezinte ideile proprii, ori
ginale ale celor care ni se 
adresează. Schema și prin
cipiul de funcționare al so
neriei se află și >n manua
lele de fizică. Așadar aștep
tăm ceva nou.

Intotdeauna mi s-a părut că 
teatrul lui I. D. Sîrbu abordează 
aceleași probleme și cu același 
ton ca și dramaturgia lui Paul 
Everac. Pasiunea dezbaterii, sti
lul tăios, dur, robust, implica
țiile nebănuite ale intrigii sau 
depășirea dificilă a aparenței în 
drumul spectaculos spre adevăr, 
spre esență, sînt tot atîtea trăsă
turi comune celor doi dramatur
gi. Este adevărat că secretarul 
literar al teatrului din Craiova 
nu a reușit, prin cele cinci piese 
ale sale să se impună în viața 
noastră teatrală așa cum a fă
cut-o autorul Patimilor prin ce
le cîteva zeci de texte dramati
ce. La fel de adevărat este și 
faptul că nici una din lucrările 
lui Sîrbu nu atinge nivelul 
Zestrei. Totuși, nu știu de ce, eu 
îi clasez în același compartiment 
al teatrului contemporan : cel al 
„poemelor discursive“, al „teze
lor și antitezelor“.

A doua față a medaliei (repre
zentată pînă acum pe trei scene 
— București, Galați și Craiova) 
abordează problema posibilității 
noastre de a greși, a responsa
bilității celui care acuză, a con
cluziilor eronate generate de 
sentințele pripite, neargumenta
te altfel decît prin instinct. Fany 
Cluceru, soția directorului unui 
combinat chimic, Radu Cluceru, 
realizează la un moment dat că 
peste căsnicia ei s-a prăbușit „o 
enormă avalanșă“. Și, ghidîndu- 
se după jaloanele egoismului, 
ale ogocentrismului intelec
tual, atribuie soțului el, suspici
oasă și categorică, toate „meri
tele“ acestor neînțelegeri con
jugale.

Totuși, problema depășește li
mitele relațiilor intime pentru 
că Radu Cluceru este acuzat și 
de furt (sau luare de mită), vioi,

răzbunare prin abuz de func
ție, adulter, nepăsare față de 
necazurile oamenilor din com
binatul pe care-1 conduce ș.a., 
lucruri neînchipuit de grave nu 
numai pentru el, soțul, dar mai 
ales el — directorul. Culmea 
e că toate aceste acuzații în- 
spăimlntătoare îi sînt adresate 
de chiar soția lui, licențiată în 
engleză, care neprofesînd, are ca 
ocupații principale toaletele și 
reveriile. O femeie ruptă de via
ță, izolată in lecturile din Lord 
Byron.

Ei bine, într-o zi Fany se duce 
să verifice adevărurile ei „la 
fața locului" - adică în combinat. 
Și aici descoperă a doua față a 
medaliei. Aici își dă seama că, 
una cîte una, bănuielile ei au 
fost neîntemeiate. Aici redesco
peră virtuțile tuturor oamenilor 
din mediul respectiv, farmecul 
și greutățile muncii lor, necu
noscute ei nici măcar din cărți. 
Realizează că cei cincisprezece 
mii de lei găsiți in buzunarul 
soțului aparțineau clubului 
sportiv al instituției, cămășile. 
Radu șl le schimba la serviciu 
și nu acasă la inginera Lily Li- 
vinescu, ș.a.m.d. Deci sensul 
piesei este unul etic. Deci, acu
zatorul devine acuzat și acuza
tul acuzator. A doua față a me
daliei este și cea adevărată.

Acesta este mesajul piesei și 
totodată leit-motivul întregii 
opere dramatice a autorului. 
Din acest punct de vedere A 
doua față a medaliei este meri
torie, personajele sînt excelent 
individualizate, intriga — intere
santă iar anticlimaxul — atră
gător. Există mult firesc în fe
lul în care discută sau monolo
ghează personajele și multă au
tenticitate în această atmosfe
ră industrială. Apoi, I. D. Sirbu

dovedește și un simț al dialogu
lui perfect, duelul replicilor ne- 
fiind lipsit de fraze spirituale și 
calambururi aplaudabile. Totuși, 
piesa nu este ocolită de știutele 
noastre carențe. La acest capitol, 
nu pot fi trecute cu vederea trei 
lucruri : 1) schematismul evo
luției aparente a lui Radu Clu
ceru : de la negativul cel mai 
negru, la pozitivul cel mai senin. 
De regulă eroul teatrului actual 
este ceva mai complex, 
caută să fie credibil ; 2)
inutilitatea unor personaje : An
drei Oancea și Ioanovici, care 
distrag inutil atenția spectato
rului și, în fine. 3) livrescul 
anumitor replici cotidiene — 
îmbibate cu citate în franceză 
ori referiri nemotivate la dife
riți scriitori (Brecht, spre e- 
xemplu). Aceste neajunsuri nu 
împiedică însă piesa să aibă 
ritm, savoare, să capteze inte
resul spectatorului.

Spectacolul Naționalului bucu- 
reștean, regizat de Ion Cojar a 
accentuat pasiunea dezbaterii, 
folosind o distribuție adecvată, 
omogenă, convingătoare, cu o 
singură excenție : Victoria Mier- 
lescu, excelentă actriță de co
medie, aici mi s-a părut stri-

dentă. în rolul lui Fany, Valeria 
Seciu, actrița preferată a regi
zorului, a reliefat cu un zbu
cium interior de mare finețe 
hărțuirile morale ale eroinei, 
reușind să sugereze exact dra
ma neîncrederii, a necunoaș
terii. De asemenea, Costel Con
stantin (Radu Cluceru) menținut 
tot timpul între limitele jocului 
modern, plasindu-și personajul 
pe orbita interiorizării, a disi
mulării, conferindu-i totodată 
atitudini (aplaudabile) „cerche- 
ziene“. Excelente, în alte două 
roluri interesante. Ileana Stana 
Ionescu (Lily Sinecu) și Raluca 
Zamfirescu (Clarissa). Notabile- 
Rodica Popescu și Tamara Cre- 
țulescu.

Scenografia lui Mihai Tofan 
a avut un mare merit și un 
mare cusur. Primul l-am găsit 
în inspirata plasare a uriașei 
oglinzi pe fundal, oglindă care 
reflecta in prima parte luxul și 
blama originea lui suspectă și 
care, în a doua parte a montă
rii se transformase 
reastră deschisă spre 
spre pulsația tonică a 
tulul.

BOGDAN

nPICTURA ABSTRACTA
(Urmare din pag. I)

pînă nuneze. Așa e regula, . 
semnează culoarea nu am voie 
să mă apuc de lucru“. Abia a- 
tunci am remarcat pe peretele 
opus mici contra-probe de cu
loare purtînd o semnătură șco
lărească cu creionul. îmi închi
puiam cum vor arăta noile a- 
partamente i un ocru pastel 
pentru sufragerie, un albastru- 
siel pentru dormitor, rozul ace
la dulce la camera copiilor... 
„E tînăr arhitectul?“ „E tînăr 
și cu idei“. „Mda, avem nevoie 
de frumos...“. „Păi nu ? 1“.

Mi-a revenit în minte aceas
tă întimplare de curînd cînd 
am fost pe șantierul de locuin
țe din Berceni, unde l-am cu
noscut pe șeful de echipă Ape
trei Nicolae. înalt, eu mfini 
mari, cu fața arsă de soare și 
de vînt. Mi s-a spus că este 
unul dintre cei mai buni zidari 
și de aceea nu mică mi-a fost 
surprinderea cînd l-am văzut 
demolind un zid cu tencuiala 
încă umedă.

— Schimbați sensul legendei 
Meșterului Manole ?

— Ce legendă, tovarășe, un 
băiat din echipă a venit cam 
„obosit“ la lucru și mi-a făcut 
zidul ăsta cam greșit. In exte
rior e la cumpănă dar în in
terior cărămizile stau destul de 
urît

— Și ce. se vede .anterio
rul“ ?

— Sigur că nu se vede, dar...
S-a oprit uitîndu-se la mine 

eu aerul că lui nu-i arde de 
glumă.

— Toate lucrurile pe lumea 
asta trebuie să fie drepte și la 
locul lor. Pe băiat l-am trimis 
să se odihnească dar miine ve
de el...
- Ce-i 
A ris.
— Nu. 

mare. O .... __  .
pun să care materiale și să se 
uite la ceilalți cum lucrează. 
Sînt sigur că băieții 11 vor iro
niza destul.

M-am așezat lîngă Apetrei 
și l-am privit cum lucrează. A 
demolat pină la podea și apoi 
a incepuț să refacă zidul. Fie
care cărămidă era potrivită cu 
grijă, cu foarte muîtă grijă și 
prin fumul de țigară Începu
sem să mă uit la acel flăcău 
ca la un om care așeza axa 
planetei. Fără să vreau aproa
pe am chemat in mine imagi
nea celuilalt constructor, arhi
tectul din Suceava. Nu era o 
analogie legață de expresia 
specific exterioară a muncii, ci 
de o imagine profundă, de sen
sul creator al muncii. Și unul 
și celălalt, doi tineri ai zilelor 
noastre efervescente. își mode
lau travaliul după cele mai 
înalte cerințe. neinscrise în 
nici un contract colectiv ci în- 
tr-unul foarte individual. cel 
al condițiilor etice.

Stlnd lingă Apetrei, de fapt 
văzindu-1 cum lucrează, 7- 
vestea echipei gale nu mi s-a 
fărut cîtuși de puțin înflorită, 

i relatasem că doar cu două 
zile in urmă vizitasem grupul 
social din strada iacob Andrei, 
unde locuiesc constructori de 
pe mai multe șantiere. Primi
sem la redacție o scrisoare, un 
fel de plingere prin care era 
reclamat faptul că administra
ția ține închis căminul în anu
mite ore ale zilei. Povestea era 
în parte adevărată iar faptul 
avea o explicație logică.

— Știu — mi-a spus Apetrei. 
Băieții met locuiesc acolo. Am 
locuit si eu acolo. Vedeți dum
neavoastră. tn construcții vin 
foarte mulți tineri de la țară. 
Vor să se califice și să cîștige 
ceva bani Și se clștigă bine. 
Numai că unii cînd pun mina 
pe bani se folosesc de ei cum 
nu se poate mai rău. Adică

faci, îl lei de urechi ?
e cam cît mine de 
săptămînă întreagă îl

flăcăii, neobișnuiți cu traiul 
marelui oraș, se simt oarecum 
izolați șî atunci în timpul liber 
se reped in cîrciumi. A doua zi 
zac în dormitoare mahmuri. 
Așa pățeam și cu băieții mei. 
Și nu poți să-i faci să zideas
că drept, dacă ei nu se poartă 
drept, adică înțelegeți ce vreau 
să spun. Dacă administrația, 
care le oferă gratuit cazarea, 
a hotărlt să Închidă porțile le
neșilor și mahmurilor, bine a 
făcut. I-a obligat să fie mai 
atenți cu timpul lor liber. Si
gur. e și o altă problemă aici, 
aceea a acțiunilor organizate 
pentru tineri, dar nu trebuie 
să aștepți să ți se dea totul 
de-a gata, cu lingurița. în fi
ne, eu. cind am văzut că băie
ții pe care-1 primisem in echi
pă — asta era anul trecut în 
primăvară — au început să ai
bă goluri la lucru m-am mu
tat la ei la cămin. Nevas
ta a crezut la început că m-am 
țicnit, dar pînă la urmă a 
țeles și ea. I-am învățat 
.meargă la cinema, la casa 
cultură, duminica mergeam 
la muzee. Seara discutam 
dormitor despre cîte 
și-n stei« — despre 
pre navele cosmice, 
minescu. Nici eu nu 
cum dar toate astea 
i-au făcut pe băieți 
vească altfel munca. Nu 
doar pentru bani, ai o 
în viață, societatea are 
de tine așa cum tu ai 
de ea.

— Totuși, mai ai necazuri u- 
neori I

— Oameni sîntem. eu admit 
greșeala cu condiția să nu se 
repete.

— Și dacă totuși se greșește 
In continuare ?

— Dumneavoastră gazetarii 
vreți garanții. Dacă I-am de
molat eu 
echipa și 
șor.

— Cum 
cinat ?

— Apetrei Gheorghe. e 
tele meu...

Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

CÂRTII
In aceste zile sala Dalles 

găzduiește CEL DE-AL III- 
LEA SALON NAȚIONAL 
AL CĂRȚII, manifestare tra
dițională de prestigiu care 
reunește Intr-un amplu coloc
viu autori, editori și cititori.

Salonul la cate sînt repre
zentate toate editurile noas
tre se va închide luni, 12 fe
bruarie, o dată cu decernarea 
premiilor pentru „Cele mai 
frumoase cărți ale anului 
1972“ și cu acordarea pentru 
prima dată a unui „Premiu al 
publicului“.

Nu a trecut nici măcar un 
an de la crearea Muzeului de 
istorie al R.S. România — in
stituție națională de răspîndi- 
re a culturii în mase ce înmă
nunchează în forul său tot 
ceea ce istoria poporului nostru 
ne-a lăsat mai de preț, ca 
acte (înțelegînd fapte) și do
cumente. Iată că această insti- 
tuție-tezaur a început să-și 
scoată din depozite obiectele de 
preț pentru a le arăta, nu nu
mai la sediul său de pe Calea 
Victoriei 36, ci și localităților 
din țară, mai îndepărtate, în 
sate izolate, pe șantierele in
dustriale, în porturi, la sediile 
C.A.P.-urilor. Am întâlnit în 
aceste zile de iarnă pe drumu-

criteriu modern 
de valorificare

a tezaurului muzeal
rile județelor Teleorman și 
Ilfov, o caravană istorică care 
deplasa pe mari panouri de 
cartoane, metopele fotografia
te în Lapidarium de pe

cel

po-

într-o fe
reai ita te, 
combina-

ULMU

»

în
fete, des- 
despre E- 
știu exact 
la un loc 

să pri- 
lucrezi 
menire 
nevoie 
nevoie

zidul a auzit toată 
n-o să-i fie deloc u-
îl cheamă pe impri-
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Foto: C. CIOBOATĂ

lumna romană. Cortegiul is
toric insolit era însoțit de spe
cialiștii muzeului, Livlu Ștefă- 
nescu — șef al secției cultural- 
educative și de către profesorii 
muzeografi Radu Homer și 
Octavian Nicolau. împreună cu 
sătenii din Valea Dragului am 
ascultat seara, la căminul cul
tural, narațiunea istorică 
pe metopele monumentului. 
Rînd pe rînd, scenele se des
fășurau aevea, de la baza mo
numentului pînă în vîrful co
lumnei din care Traian stră
juiește cu privirea colinele 
Romei. în fața ascultătorilor 
se perindă toate etapele 
cleștărilor dintre 
mani :

Prin acest act 
cultură, Muzeul de istorie al 
R.S.R. se confruntă cu n con
cepție mai veche, clasică — 
potrivit căreia muzeul ca insti
tuție de cultură este doar un 
depozitar static de valori cu 
un sediu stabilit și un program 
fix de vizitare, ce își așteaptă 
oaspeții în fiecare zi, (in afară 
de luni) ca să nu arate în li
niște și pasiv obiectele expuse 
la acea dată în săli — și con
cepția modernă, dinamică 
(pentru care cel mai mare mu
zeu al tării optează deliberat), 
conform căreia, o instituție

daci și

obștesc

de

în- 
ro-

de

culturală de acest fel ca să 
pătrundă mai bine în conștiin
ța publicului trebuie neapărat 
să devină activă, să pornească 
de la sine inițiative și acțiuni 
culturale în mase, prin expu
neri sau lecții cu publicul la 
sediul muzeului, prin expoziții 
itinerante și conferințe tema
tice organizate în țară. Prin 
felul de organizare, muzeul de 
istorie, pe lîngă secțiile proprii 
de cercetare documentară, 
mai are și o secțiune specială, 
denumită „cultural-educativă“ 
cu un rol propagandistic activ. 
Asemenea exemple, de a scoa
te din depozite valorile cultu
rale tezaurizate pentru a fi 
expuse în incinta căminelor 
culturale, la cluburile munci
torilor sau la barăci — pe 
șantierele industriale din țară, 
am mai întîlnit doar la cîteva 
muzee. Muzeul de artă al 
R.S.R. care oferă publicului pe 
reproduceri și diapozitive do
cumentate lecții de estetică și 
Muzeul satului care și-a pro
pus de la un t!rr<, nu numai 
să adune din sate valorile au
tentice ale artei populare ci și 
să răspîndească în colectivită
țile sătești prin spectacole ar
tistice modele de valorificare 
a creației populare.

în orașele noastre și în Ca
pitală sînt multe muzee, co
lecții muzeale și case memo
riale (pe care tot instituții de 
răspîndirea culturii în mase 
trebuie să le considerăm) ce 
ar putea să devină mai active, 
să fie mult mai implicate în 
procesul cultural-educativ, asi- 
gurîndu-și astfel funcția pro
pagandistică, de educație a 
maselor.

ION MARCOVICI

pretă a unui rol principal ră- 
mtne, fără concurență, Marga
reta Pogonaț. După „Drum în 
penumbră" ne puneam o jus
tificată întrebare : cum a fost 
cu putință ca actrița să joace 
In 15 ani doar șase roluri ? Al 
șaptelea rol, cel din „Zestrea" 
face posibilă ■> altă interogație i 
Cum ar fi arătat în ciuda su
biectului interesant dar insufi
cient realizat de regie acest 
film fără Margareta Pogonat 
în fruntea distribuției ?

în roluri secundare interpre
ta anului (oare numai a anu
lui care a trecut ?) rămine 
Draga Olteanu. „Astă seară 
dansăm în familie", „Bariera“ 
și mai ales „Explozia“ au în
semnat încă trei filme într-un 
palmares de interpretări tot
deauna subliniate cu aplauzele 
publicului. Debut cinematogra
fic remarcabil înseamnă jocul 
Elenei Dacian în rolul Aurica 
din vFelix și Otilia", film care 
prilejuiește, de altfel, cu excep
ția interpreților principali, o 
distribuție exemplară. Și vor
bind despre ecranizarea cunos
cutului roman călinescian, să 
amintim alte trei interprete rar 
distribuite : Eliza Petrăchescu, 
Clody Bertola și Gina Patrichi. 
Să avem asemenea actrițe și să 
le folosim atît de rar, aproape 
accidental ? Cine și cum poate 
răspunde de ce? Dar pe Dana 
Comnea distribuită de Manole 
Marcus în „Puterea și adevă
rul“ după cinci ani de la ulti
mul el film ? Nu există scena
rii pentru ele ? Să rămină sin-

gura soluție doar aceea Ia care 
a apelat Draga Olteanu care ne 
mărturisea nu demult că în do
rința de a avea un rol princi
pal pe măsura posibilităților ei 
a conlucrat eu prozatorul Pe
tru Vintilă și cu operatorul 
George Cornea la un scenariu 
după o nuvelă a primului ? 
Multe semne de întrebare pot

cipal, comunistul Vițu din „Ba
riera“. La Toma Caragiu în 
cel mai bun rol cinematografic 
al său, tot in „Bariera“, la tî- 
nărul Gheorghe Coman cu cele 
trei partituri ale sale din „Pă
durea de piatră“, „Puterea și 
adevărul“ și „Drum în penum
bră“ sau la apariția actoriceas
că a regizorului Sergiu Nico-

soiu, Mircea Albulescu, Amza 
Pelea și Virgil Ogășanu in a- 
cest film ? Dacă nu credeam 
că Herman Chrodower și Ar
pad Kemeny din „Felix și O- 
tilia“ sau Alex. Dobrescu din 
„Cu mîinile curate“ sînt ne- 
profesioniști. în urma au*enti- 
cității lor interpretative, tn a- 
ceastă „rătăcire“ nu credeam

Mai mult, Irina Petrescu nu 
este în 
nici un
De la „1 
aproape 
terpretă 
Cum se 
uitat ca 
își poate __ _____ ____ ____
pe platouri, ultima realizare ca

prezent distribuită in 
film aflat In turnare. 

Facerea lumii", deci de 
doi ani. populara in- 
e departe de platouri, 
explică ? Livlu Ciulei, 
regizor, peste un an 
„sărbători“ absența de

A NUL INTERPREȚILOR ?
fi puse șl in ceea ce privește 
rolurile pentru actori. Este sim
țită și aici absența unor sce
narii care să permită confirma
rea disponibilităților distributi
ve ale interpreților noștri. Cînd 
au avut la dispoziție roluri 
consistente ei și-au demonstrat 
cu promptitudine calitățile. 
Gîndiți-vă la Amza Pelea, Mir
cea Albulescu, Ion Besoiu, Oc
tavian Cotescu și Lazăr Vrabie 
In „Puterea și adevărul“ sau 
la Gheorghe Dinică și jocul său 
în cele cinci filme în cite a a- 
părut după ce nu mai apăruse 
pe un generic din **“ 
i-am condamnat 
moarte“, „Felix șl 
mîinile curate", „Bariera“ t,' 
„Explozia". La rolul comisaru
lui Mihai Roman interpretat de 
Ilarlon Ciobanu în „Cu mîinile 
curate" sau la ipostazele sur
prinzătoare în diversitatea lor 
ale lui Octavian Cotescu în 
„Puterea și adevărul“, „Drum 
In penumbră“ și In rolul prin-

laescu ca interpret in „Felix 
și Otilia" și „Cu mîinile cura
te“.

Scenarii discutabile, 
interpretări la fel

1967, „Atunci 
pe toți la 

Otilia“, „Cu 
“ ‘ “și

Dacă un rol interesant poa
te fi anulat de o interpretare 
neadecvată se pare că este cu 
mult mai greu, dacă nu chiar 
imposibil, ca un rol greșit de 
scenariu și gîndit la fel de re
gizor să fie „salvat“ de un in
terpret Nu este atunci întîm- 
plător că printre interpretările 
slabe a|e anului se înscriu In 
primul rtnd cele din filmele 
cele mai discutabile, din „ero
rile“ care au fost : „Aventuri 
la Marea Neagră“, „Sfînta Te- 
reza și diavolii“ și, în mod de
osebit, ca un etalon a ceea ce 
nu este un film, „Săgeata că
pitanului Ion“. A recunoscut 
cineva după altceva decît după 
nume șl fizionomie pe Ion Be-

că ei sint actorii pe care-i pre
țuim pe drept cuvlnt, „Săgea
ta...“ constituind într-un fel 
un afront adus deopotrivă pu
blicului și actorilor.

Singurele personaje principa
le interesante față de care in- 
terpreții au fost infideli sînt 
cei ale filmelor „Pentru că se 
iubesc“ și „Felix și Otilia“ și 
nu putem dectt să regretăm 
stereotipia jocului Ilincăi Tomo- 
roveanu și al lui Alexandru Re- 
pan sau vizibila inaderență a 
Julietei Szonyi și a lui Radu " ' ... aBoruzescu la poezia discretă 
rolurilor lor.

Absențe nemotivate 
sau actori uitați ?

Pare curios că două din ac
trițele care au primit anul tre
cut premiul Asociației cineaști
lor pentru interpretare femini
nă, Irina Petrescu și Marga 
Barbu au lipsit de pe ecrane.

regizor este „Pădurea spînzura- 
ților" în 1964 (premiul pentru 
regie la Cannes) este și ca ac
tor puțin folosit. După reveni
rea din 1971 In „Facerea lumii“ 
și „Decolarea“ nu mai apelează 
ia el nici un cineast Din cela el nici un cineast. Din 
motive ?

Tinerii interpreti : 
subiect pentru 

o discuție deschisă
Dintre cei tineri este de no

tat un singur debut ; Mircea 
Diaconu în „Explozia“ pe ca- 
re-1 va confirma excelent în 
recenta premieră a ecranizării 
după Agîrbiceanu „Nunta de 
piatră“ și o reintîlnire sugesti
vă cu Ovidiu Schumacher In 
„Fellx și Otilia“ Intr-o inter
pretare de subtilitate și depli
nă stăpînire a mijloacelor de 
expresie. Este și meritul celui 
care l-a „văzut" și condus, re
gizorul Iulian Mihu

în rest, ce s-ar putea spune 
despre inexpresivltatea Irinei 
Gărdescu In „Puterea și ade
vărul“ sau de oboseala lui Vla- 
dimir Găitan în „Săgeata căpi
tanului Ion" '! De alte cîteva 
debuturi nesemnificative . A- 
driana Ionescu în „Pădurea 
pierdută", de Carmen L'iman tn 
același film generos în ceea ce 
privește lipsurile : „Săgeata...“, 
sau de marele eșec al cuplului 
Boruzescu — Szonyi intr-un 
film de mare rafinament plas
tic.

Pot exista argumente care să 
amintească de inconsistența sau 
pur și simplu de penuria de 
personaje tinere, dar înainte 
de toate trebuie să discutăm 
despre condiția debutului acto
ricesc tn filmele noastre. Este 
prea mare lista celor care n-au 
făcut față exigențelor Incit să 
nu acordăm o grijă deosebită 
debuturilor Mai ales interpre
telor a căror distribuire se află 
încă sub zodia unui „decorati- 
vlsm" care, tn lipsă de altceva, 
se răzbună necruțător Se uită 
ades că talentul trebuie să pri
meze atunci cînd se dă cale de 
acces spre platouri. Altfel, ră- 
mînem In situația în care o tf- 
nără actriță cum este Mariana 
Mihuț nu apare pe ecrane, lo
cul ei fiind 
cine știe 
cele mai 
vorba de 
ci, de o 
lent. Din 
post-festum și autenticele 
lente rămîn să aștepte în conti
nuare.

ocupat de către 
cine. Mai ales că în 
multe cazuri nu este 

lipsa de experiență 
funciară lipsă de ta- 
păcate, regretele sînt 

ta-

Pelicula lui Denis De la 
Pattelliere, Strada Preeriilor 
difuzat miercurea trecută la 
Telecinematecd a fost primul 
film care a inaugurat cu ade
vărat ciclul închinat lui Jean 
Gabin. Vreau să spun că de a- 
bia aici talentul marelui ac
tor a fost servit de o partitu
ră ceva mai puțin comercială 
și implicit mai convingătoare.

Filmul lui De la Pattelliere 
atacă o problemă destul de 
dramatică, o problemă parcă 
mai actuală azi decît nicioda
tă : raportul de reciprocă de
zaprobare dintre părinți și co
pii, dintre adolescenți șt a- 
dulți. Se alege ca mediu de 
desfășurare a acțiunii acea a-., 
devărată uzină de forjat ca
ractere bărbătești care a fost 
și va rămine pretutindeni Ma
halaua. Firește, alta e imagi
nea mahalalei decit cea 
care o știu, de pildă, eu din 
propria mea experiență, 
nu această imagine are în pri
mul rînd importanță, nu lo
curile cu tot pitorescul lor 
înecat în mizerie înseamnă 
neapărat mahala, ci în pri
mul rlnd oamenii care trăiesc 
acolo. Căci oamenii mahalalei 
poartă pe față o amprentă ne
confundabilă, tăria lor de ca
racter, necurmata lor încre
dere in viața așa cum e ea, 
disprețul față de mediile avu
te este același pretutindeni. 
Poate să pară ciudat dar eu 
știu bine că numai un om de 
caracter poate suporta rigo
rile aspre pe care le impune 
viața intr-un asemenea cadru. 
Aici oamenii sînt săraci dar 
mîndri, sînt desconsiderați 
sau luați cfșiar în rîs dar să 
te ferească dumnezeu de lim
ba ascuțită a mahalagiului. 
Un mahalagiu frumos este și 
eroul din filmul lui De la Pat
telliere ; venit acasă din pri
zonierat el își mai găsește „în 
grădină“, cum se spune la 
mahala, un copil care nu-i 
aparține. A rămas fără fe
meie căci aceasta a murit la 
ultima naștere și acum ii re
vine misiunea de a se ocupa 
de educația celor trei copii. 
O va face sobru și fără mena
jamente, respectind cu sfin
țenie acele criterii morale 
care au făcut onoarea maha
lagiului de pretutindeni și 
dintotdeauna. Dar vremurile 
s-au schimbat și in pragul bă- 
trîneții cel care s-a jertfit 
pentru ca fiii lui să nu mai fie 
obligați să facă ce a făcut el, 
va fi obligat să înfrunte o 
realitate amară pe care in 
nici un caz nu o merita. Unul 
din fii, ajuns supervedetă 
sportivă, e obligat să se su
pună unor manevre care pen- 
tru bătrin sint de neconceput. 
Fiica devine amanta unui in
dustriaș bătrin și decrepit, iar 
ultimul dintre copii, cel care 
nu-i al lui are o atitudine 
prea voluntară pe care bătri- 
nul nu o va înțelege decit in 
fața unui tribunal in care fu
sese tîrit de o societate prost 
alcătuită. Dar ceea ce nu poa
te ințelcge nici in ruptul ca
pului bătrînul este în primul 
rînd acea fugă disperată a 
celor doi copii de mediul atit 
de familiar lui. Fără iluzii, 
cunoscind pericolele pe care 
lumea bună le prezintă pen
tru un om de omenie, bătri- 
nul care dansează încă la 
ștrand și care a renunțat la 
orice plăcere pentru el va fi 
muștruluit de cei doi copii 
și pus in situații in care nu
mai marele lui bun simț il 
va face să iasă cu obrazul 
curat. Rămine cu speranța 
nealterată insă și deși simte 
că vorbele lui nu mai conving 
pe nimeni el încearcă mereu 
să se apropie de cei dragi cu 
bonomia pe care a învățat-o 
in mahala. In final, un final 
destul de firesc, bătrînul ră
mine singur ; cel mal mic din
tre fii se va întoarce la in
ternat și asta este singura 
mulțumire.

Dincolo de film, de carac
terul lui cam didactic, rămi
ne însă jocul magistral al lui 
Gabin căct încă o dată prin 
acest recital simți că a fost 
cîștigată 
Nimic in 
actor nu 
nu spune 
e făcut filmul Gabin e un mi
lionar cu adevărat și nu un 
biet ajutor de șef de echipă, 
iar acest miracol se numește 
artă.

pe

Dar

o partidă morală, 
jocul acestui mare 
este nefiresc, nimic 
că la vîrsta la care

/
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T E L E G R A E Comunicatul Comisiei Electorale
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, următoarea telegramă :

Cu ocazia realegerii dv. in funcția de președinte al Republi
cii Senegal, am deosebita plăcere să vă adresez sincere felici
tări și cele mai bune urări de noi succese în îndeplinirea 
continuare a înaltei dumneavoastră sarcini.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor 
noaște o dezvoltare ascendentă. în interesul celor două 
poare, al păcii și cooperării internaționale.

AC EN DÀ Un transport civilizat implica

în
cu- 
po-

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului-ministru 
al Guvernului Revoluționar al Republicii Peru EDGARDO 
MERCADO JARRIN, următoarea telegramă :

Cu ocazia instalării dumneavoastră în înalta funcție de prim- 
ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Peru, vă rog 
să primiți. Excelență, în numele guvernului român și al meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Peru vor continua să se dezvolte 
in interesul celor două popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN. a trimis celui de-al 36-LEA CONGRES NAȚIONAL AL 
PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul celui de-al 36-lea Congres Național al Partidului 
Socialist din Japonia, vă transmitem dv., precum și tuturor so
cialiștilor japonezi salutul călduros și mesajul de prietenie al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al membri
lor partidului nostru. Vă dorim succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor, în activitatea dedicată dezvoltării și întăririi unită
ții de acțiune a forțelor muncitorești, democratice, progresiste 
japoneze, promovării intereselor fundamentale ale poporului 
muncitor, luptei împotriva imperialismului, pentru triumful 
cauzei independenței naționale, democrației și socialismului, 
pentru pace și înțelegere între popoare.

Reafirmînd satisfacția noastră pentru 
existente între Partidul Comunist Român 
din Japonia, ne exprimăm încrederea că 
cunoaște o amplificare continuă în folosul
două partide și popoare, al dezvoltării raporturilor multilaterale 
dintre Republica Socialistă România și Japonia, în Interesul u- 
nității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

relațiile prietenești 
și Partidul Socialist 
aceste legături vor 
prieteniei dintre cele

Centrale pentru alegerea

Adunare Națională
în ziua de 4 februarie 1973 

au avut loc alegeri pentru locu
rile de deputati în Marea Adu
nare Națională, devenite va
cante.

Comisia Electorală Centrală 
a verificat lucrările Comisiilor 
electorale de circumscripție și 
ale comisiilor secțiilor de vota
re și a constatat că alegerile 
s-ati desfășurat în conformitate 
cu dispozițiile Legii nr. 28/1966 
cu privire la alegerea deputați- 
lor în Marea Adunare Națio
nală și în consiliile populare.

Au fost aleși candidații pro
puși de Frontul Unității Soci
aliste : Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, în circum
scripția electorală nr. 22 Giu- 
lești, municipiul București, sec
torul 7. cu 99,99 la sută din vo
turile exprimate ; Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, în 
circumscripția electorală nr. 34 
Ștefan cel Mare, municipiul 
București, sectorul 2, cu 99,87 
la sută ; Ioan Ceterchi, preșe
dintele Consiliului Legislativ, 
vicepreședinte al Academiei de

in
31

Științe Sociale și Politice, 
circumscripția electorală nr. 
Ana Ipătescu, municipiul Bucu
rești, sectorul 1, cu 99,52 la su
tă ; Pavel Chiorean, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Tg. Mureș al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, 
în circumscripția electorală nr. 
2 Tg. Mureș Nord, județul. Mu
reș. cu 99,71 la sută ; Tranda
fir Cocârlă, prim-secretar al 
Comitetului județean Caraș-Se- 
verln al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Ca
ransebeș, județul Caraș-Severin, 
cu 99,99 la sută ; Nicolae Ba
hici, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al județului Satu Mare, 
în circumscripția electorală nr.
4 Culciu, județul Satu Mare, 
cu 99,94 la sută ; Gheorghe Bo- 
bocea. prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Bu
zău. în circumscripția electora
lă nr. 11 Nehoiu, județul Buzău, 
cu 99,94 la sută.

Lucrările referitoare la aces
te alegeri au fost transmise Co
misiei de validare a Marii A- 
dunări Naționale.

Marți, tovarășul Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, a primit pe Vaclav Hula, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării.

La Întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a luat parte Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării. 
Au fost de față Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București și Vaclav 
Strakos, vicepreședinte al Co
misiei de Stat a Planificării 
din R.S.C.

In aceeași zi, la Consiliul de 
Miniștri au început convorbiri
le între tovarășii Manea Mă- 
nescu și Vaclav Hula.

în Capitală s-au desfășurat 
lucrările ședinței Comitetului 
Executiv al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, la 
care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Educației și în- 
vățămîntului și Uniunii Națio
nale a Cooperativelor de Produc
ție, președinți ai consiliilor ju
dețene ale organizației pionie
rilor, specialiști din agricultură, 
cadre didactice din școli și licee 
de specialitate.

în încheiere, ședința Comite
tului Executiv al Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor a dezbătut măsurile
sare pentru desfășurarea, 
condițiuni optime, a vacanței 
primăvară a elevilor. A fost 
probat, de asemenea, planul
activitate al C-N.O.P. pe anul 
în curs.

nece- 
în 
de 
a- 
de

ȘTAFETA ABSOLVENȚILOR cum sînt cele ale constituirii 
formațiunilor politice statale — 
secolele XIII, XIV.

A FOST PREDATA

0 FERMĂ DISCIPLINĂ
RUTIERĂ

Fiecare știm, chiar, și numai 
din experiența personală, cît de 
mare este rolul sistemului dc 
transport în viața socială. 
Funcționalitatea sa deosebită ii 
explică și dinamica deosebit de 
activă. In țara noastră, numai 
în perioada 1965—1972, traficul 
rutier a înregistrat un ritm de 
creștere al intensității medii 
zilnice de circa 1,2 ori. A spo
rit intr-un ritm accelerat numă
rul autovehiculelor, s-a desfă
șurat o amplă activitate Ia mo
dernizarea drumurilor. In in
tervalul amintit autovehiculele 
cu tracțiune grea și tractoarele 
grele și-au dublat numărul, au
toturismele personale s-au în
mulțit de 7 ori. La fiecare o 
mie de locuitori revin astăzi 
38 autovehicule. Aceasta face ca 
România să fie inclusă îft cir
cuitul țărilor cu trafic rutier de 
mare intensitate.

Totodată, prevenirea acciden
telor de circulație rămine și la 
noi una din preocupările acute, 
în ciuda nenumăratelor măsuri 
adoptate. De aceea, îmbunătă
țirea situației actuale a siguran
ței circulației, prevenirea eve
nimentelor rutiere, a devenit o 
problemă de interes general, la 
rezolvarea căreia sînt chemați 
să contribuie toți factorii de 
răspundere din ministere, în
treprinderi, instituții economice 
și de stat, a căror activitate se 
referă la aspectele pe care
reprezintă traficul rutier. In a- 
cest scop s-au întrunit recent 
intr-o consfătuire de lucru re
prezentanți ai ministerelor, ai 
consiliilor populare județene și 
ai altor organe centrale, con
ducători ai unităților deținătoa
re de parc auto și ai celor de 
administrare a drumurilor pu
blice. Timp de două zile au fost 
analizate, cu spirit de răspunde
re și exigență, cauzele ce stau 
la originea evenimentelor rutie
re, au fost reținute multe pro
puneri și s-au stabilit măsuri

le

ANGAJAMENT 
UTECIST

„Sînt unul dintre pasio- 
nații cititori ai ziarului 
„Scânteia tineretului“, ziar 
în paginile căruia sînt zugră
vite cele mai diferite aspec
te ale activității tineretului. 
Mă numesc Urzică Sabin și 
sînt utecist, elev în anul în- 
tîi la Liceul pedagogic din 
Odorheiul Secuiesc.

Ca orice tinăr din țara 
noastră, sînt și eu animat de 
o nestăvilită dorință de cu
noaștere și de îmbogățire a 
bagajului de cunoștințe. In 
cei opt ani de școală am rea
lizat, cred, rezultate frumoa
se la învățătură, precum și 
în alte activități școlare. In 
obținerea acestor rezultate 
un rol deosebit l-au avut to
varășii profesori, organizația 
U.T.C., care mi-au insuflat 
dragostea de învățătură, res
pectul față de muncă, încre
derea în forțele proprii și se
tea de a ști, de a 
de a realiza mereu 
lositor.

De aceea țin ca 
termediul rubricii 
tate“ a ziarului nostru — ru
brică care observ cu satis
facție, că întreține, de la o 
vreme, un larg dialog cu ti
nerii — să adresez tovarăși
lor profesori, organizațiilor 
U.T.C. de la Școala generală 
din Gălăuțaș — unde am 
fost elev în primele clase — 
și de la Liceul pedagogic din 
Gdorheiul Secuiesc multe u- 
rări de sănătate și succes în 
activitatea pe care o desfă
șoară ; totodată mă angajez 
că voi aduce numai cinste 
școlii în care învăț, organiza
ției de tineret din care fac 
parte“.

cunoaște, 
ceva fo-

prin in
actuali-

PROIECTELE 
ARHEOLOGILOR

Cîteva din cercetările către 
care se îndreaptă în prezent 
atenția arheologilor noștri. Pe 
șantierele arheologice de la 
Cotnari, Zimnicea, în Munții 
Hațegului se desfășoară activi
tăți pentru scoaterea la iveală 
a unor noi mărturii referitoare 
la cultura și ocupațiile dacilor, 
la relațiile lor cu populațiile ve
cine și migratoare. La Histria, 
Adamclisi, Callatis se cercetea
ză procesul de romanizare a 
populațiilor autohtone, intensita
tea acestui proces.

In ceea ce privește mileniul I 
al erei noastre, cercetările 
propun să 
aspecte ale 
daco-romane, 
cu populațiile 
mâții, goții, _ .
Atenția, obiectivele arheologilor 
sînt, de asemenea, îndreptate 
către investigarea altor epoci 
din istoria poporului român,

corespunzătoare. în concluzie, a 
fost afirmată capacitatea actua
lei baze materiale de a face 
față sarcinilor de transport, cu 
condiția unei utilizări mai rațio
nale. Acest lucru aduce din nou. 
mereu, în plin plan atitudinea 
celor care conlucrează în acest 
sector. Există o adevărată etică 
a circulației rutiere de la care 
nu se poate sustrage nimeni, de 
la pietonul care iese cel puțin 
o dată pe zi în stradă, pînă la 
conducătorul auto 
mai departe. Nu ne referim i 
la respectarea normelor de 
culație. în dezbateri au 
scoase la iveală o serie dc 
abateri de la normele eticii 
tiere. Starea tehnică și estetică 
a vehiculelor nu este întotdeau
na cea corespunzătoare, nu se 
încadrează în ceea ce se chea
mă un transport civilizat. Multe 
mijloace de transport în comun, 
ca si conducătorii lor, nu sînt 
în limitele igienei cerute. Nici 
măcar atunci cind sînt organi
zate excursiile turistice. Din 
vina șoferilor — mai ales cei 
care activează în unitățile Mi
nisterului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, ale 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale — care ies pe drumu
rile naționale cărînd noroiul pe 
roțile necurățite, ca și din vina 
organelor de drumuri, a consi
liilor populare, igiena străzilor 
are de suportat, uneori din 
această cauză produeîndu-sc de
rapări ale autovehiculelor.

Executarea unor curse clan
destine, act prin natura sa con
damnabil, îl pune în plus, pe 
conducătorul auto în situații de 
a încălca și regulile de circula
ție, provocînd și accidente. Pen
tru această abatere cinci condu
cători auto de Ia C.E.I.L. Bis
trița au fost acționați în jude
cată. Sancțiuni s-au aplicat și 
celor care au fost găsiți cu ve
hiculele unității parcate la do
miciliu sau în locuri neindica-

și de aici, 
doar 
cir- 
fost 
alte 

i ru-

te. (Ex. Autobaza Făurei). Ca
zuri similare, care atestă negli
jență din partea responsabililor 
de unități, a șefilor de coloa
nă și garaje, s-au petrecut cu 
duiumul. Unele de-a dreptul de 
necrezut, cum este cel referitor 
la U.M.T.F. Orăștie, dc unde 
mai mulți șoferi au plecat în 
concediu luind cu «i și auto
vehiculul, S-a. vădit, totodată, 
și carențele sistemului de con
trol. Se impune un control asu
pra oamenilor de la cel mai 
înalt nivel și pînă la conducă
torii auto. In sprijinul organe
lor de control pot veni echipe
le voluntare, alcătuite din șo
feri cu atitudine corectă și ex
periență bogată. Se impune o 
activitate educativă mai eficien
tă și în rîndul controlorilor de 
pe mijloacele de circulație în 
comun, astfel incit să înlăture 
confuzia lor cu muncitorul ne
calificat. „Să fie, cum spunea 
tovarășul director al I.T.B., tot 
atît de pregătit ca cel pe care-I 
controlează“. Aceasta presupu
ne un sistem educativ ferm in 
ce privește selecția, pregătirea 
profesională, ridicarea nivelu
lui de calificare, cultivarea res
ponsabilității civice. Or. și aici 
sînt defecțiuni. S-au admis in 
școlile de șoferi profesioniști ti
neri fără aptitudini, inapfi me
dical, cadre didactice slab pre
gătite, instructori cu grave a- 
bateri 
ție și

Iată 
tuirii,
mai Ia organele specializate, ci 
și Ia cele obștești : organizația 
de pionieri, U.T.C., sindicat etc. 
factori importanți în educația 
rutieră.

Numeroase acțiuni vizînd eti
ca circulației rutiere se pot or
ganiza la toate categoriile de 
vîrstă. Parcurile de joacă pen
tru copii, taberele de odihnă și 
excursii, cercurile de conducere 
auto, activitățile tineretului pen
tru apărarea patriei, căminele 
culturale, crearea cadrului le
gal pentru predarea disciplinei 
circulației in școli, sînt tot atî- 
tea posibilități care facilitează o 
educare a tinerilor, în spiritul 
unei înalte obligații cetățenești, 
în ce privește circulația rutie
ră. Căci cea mai de preț valoa
re socială rămine omul. Față de 
oamenii muncii sintem obligați 
să ne facem datoria.

de Ia normele de circula- 
discipiina muncii.
de ce, în cadrul consfă- 
s-a făcut apei nu nu-

își 
elucideze diverse 

vieții populației 
raporturile sale 
migratoare : sar- 
gepfzli și slavii.

• întreprinderea piese
radio și conductori Băneasa 
(str. Erou Iancu Nicolae 32, 
telefon 33.38.30) angajează tineri 
pentru a lucra în meseriile : 
lăcătuș mecanic, rabotor, pro- 
sator metale la rece, electrician, 
compresorist, strungar, frezor 
rectificator.
• întreprinderea chimică „Vic

toria“ (str. Cobălcescu nr. 9, te
lefon 15.96.90) angajează strun
gari, matrițeri, lăcătuși meca
nici, electricieni, fochisti. eco
nomiști.
• întreprinderea de magazine 

prezentare „Gostat“ (str. Pictor 
Grigorescu 10, telefon 13.24.80) 
angajează : mecanici auto, tini
chigii, strungari, lăcătuși, 
canici, 
fructe, 
auto.

me- 
recepționeri legume, 
mezeluri. conducători
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NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

ZESTREA : rulează la Înfrățirea 
intre popoare (orele 15,30; 
20), Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Scala (orele 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

MARIA -------------- -------- ’
Sala Palatului 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 
16; 18,30; — “ - -
11; 13,30. 
(orele 10; 12,30;

PE ARIPILE 
lează la
19.15) .

ANUL 
lează la 
13,30; 16; xo,ou; vrriviva țuic-
le 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

GROZAVUL DINTR-A V-A B î 
rulează la Doina (orele 11,15: 14; 
16; 18; — Program de desene
animate pentru copii — ora 9,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Melodia (orele 8,45: 11; 
13,30; ‘ “■ ........................
(orele 9; 11,15;
20.30) .

RĂZBOIUL LUT 
lează la Feroviar 
13,30; 16; 18,30: 21). Gloria (orele 
8.30: 11: 13.30; 16: 18.30: 21).

EXPLOZIA : 
(orele 9: 11,15;
20.30) , Flacăra
20.15) .

CU MÎTNTLE

17,45;
11,15;

STUART : rulează la 
(orele 17; 20,15), 

", 13,30;
21), Capitol (orele 8,45; 

16; 18,30; 21), Favorit 
------ 15,30; 18; 20,30). 

VtNTULUI : ru- 
Patrla (orele 10; 14,30;

CARBONARILOR : ru-
Festival (orele 8,30; 11; 
18.30; 21), Grivița (ore-

16; 18,30; 20,45), Modern
13,30: 16; 18,15;

MURPHY : ru- 
(orele fi,30; 11:

rulează la Dacia
13.30: 16; 18.15:
(orele 15.30; 18:

CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9: 11.15; 13,30:
16: 18.15: 20.30), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

Sîmbătă la prînz, intr-unui 
din amfiteatrele Facultății de 
mașini și utilaje pentru con
strucții domnea o atmosferă 
sărbătorească. O nouă pro
moție preda ștafeta studen
ției. Intensitatea emoțională 
a momentului a fost evocată 
de absolventul Mihai Drăgoi, 
care a mulțumit în numele 
colegilor întregului corp di
dactic pentru pasiunea, per
severența și răbdarea consa
crate unui proces atit de 
complex de pregătire a unor 
noi ingineri. Promisiunile 
acestora pentru revederea din 
1983 ? „Despre noi se vor 
auzi, an de an, numai lucruri 
frumoase“.

Felicitărilor, sfaturilor și 
urărilor de succes rostite cu 
deosebită căldură de conf. 
univ. ins. Gh. Cazneti, deca
nul facultății, de ceilalți pro
fesori, li s-au alăturat cele a- 
dresate de reprezentanții con
siliului A.S., ai studenților din

anii mai mici. Apoi anul cmci 
predă anului patru ștafeta 
profesiunii: un buldozer mi
niatural traversează masa în- 
dreptindu-se spre colegii mai 
mici.

120 de tineri sînt acum, in 
„bătălia“ examenelor ; ultima 
sesiune ' înainte de acordarea 
titlului de inginer. Ce dife
rențiază această promoție de 
precedentele ? Un procent de 
100 la sută lucrări de diplo
mă cu teme izvorîte din pro
blematica producției, un bi
lanț bogat in activitatea de 
cercetare, răspunsuri entuzi
aste la toate solicitările obș
tești. Bunelor rezultate obți
nute pînă acum li se vor a- 
dăuga, în cunnd, cele ale 
consacrării pe șantiere, în fa
brici, uzine, institute de cer
cetare sau proiectare.

Pentru acestea ne alăturăm 
cu o caldă urare de succes 
deplin in profesiune /

C. S.

! SPORT • SPORT » SPORT •SPORII
• Astăzi, cu începere de la 

ora 19,30, în sala sporturilor 
Victoria din Ploiești se întîl- 
nesc, în primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“ la hand
bal masculin, echipele Steaua 
București și Mai Moscova. 
Partida retur este programată 
la Moscova, în ziua de 15 fe
bruarie.

• Proba masculină de 30 km 
din cadrul concursului interna
țional de schi fond de la Ober- 
hof (R. D. Germană) a fost cîș- 
tigată de sportivul finlandez 
Koivisto cu timpul de 
lh 36’ 24” 9/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioții 
săi Kinnunen — lh 36’ 34” și 
Peteri — lh 36’ 54” 5/10. Marele 
favorit al cursei, Gerhard 
Grimmer (R. D. Germană), a 
ocupat locul patru în lh 37’ 
16” 6/10.
• Incepînd de astăzi și pînă 

sîmbătă, inclusiv, pe patinoa-

rul „23 August“ din Capitală 
se vor desfășura întrecerile ul
timului tur al campionatului 
republican de hochei pe gheață.

La Köln au început, marți, 
campionatele europene de pati
naj artistic. în proba masculină, după ' ... .
figuri 
află 
pela, 
urmat . _ __  __ - ■
(U.R.S.S.) — 112.10 puncte și 
Jan Hoffmann (R.D. Germană) 
— 110,40 puncte. G. Fazekas 
(România) ocupă locul 17, cu 
85,60 puncte.

desfășurarea primelor trei 
impuse, pe primul loc se 
cehoslovacul Andrej Ne- 

cu 114,80 puncte. El este 
de Serghei Volkov

QUIEMADA : rulează la Excel- 
(orele 9; 11,45; 14,30; 18; 

Aurora (orele 9,30; 12; 
18: 20,30).

20.45) ,
15,30; io,

MAREA EVADARE f rulează la 
Central (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19.45) , Arta (orele 15,30; 19).

DOMNULUI ------ ------ —
DRAGOSTE: 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1 
20,30), Miorița (orele 10; 12,30 
17,30; 20). Tomis (orele ’ 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

BARIERA ; rulează la
(orele 15.30; 18; 20,15).

FILIERA : rulează la
(orele 15,30; 18; 20,30), 
(orele 15,30; 13; 20,30).

URSUL YOGI : rulează 
cea (orele 15,45; 18).

E O POVESTE VECHE : rulea
ză la Pacea (ora 20).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Ferentari
(orele 15,30; 19).

CĂLDURĂ MIINILOR TALE : 
rulează la Popular (orele 18; 20).

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

MANIA GRANDORII : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18: 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 18: 20,15).

JOE HILL : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15; 17,30; 20), Doina 
(ora 20).

CREIERUL : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,30).

SFÎRȘITUL LIUBA VINILOR î 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

CĂLĂTORIE PENTRU UN
RÎS : rulează la Timpuri 
(orele 9—21 în continuare).

TORA ! TORA ! TORA ! : 
lează la Munca (orele 16; 19).

PROFESOR, CU 
rulează la Volga 

------ 18,15;
); 15; 

9; 11,15;

Rahova

Bucegl 
Gluleștl

la Pa-

su- Nol
TU-

MICUL OM MARE : rulează la 
Popular (ora 15,30).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

Opera Română : DON GIO- 
VANNI — ora 19; Teatrul de 
Operetă : SINGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) ; CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ’ 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Mâgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU — era 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20; Teatrul de 
Comedie: PREȘUL — ora 20: Tea
trul Mic : FATA CARE A FĂCUT 
O MINUNE — ora 19,30: Teatrul 
Ciulești : VASSA JELEZNOVA — 
ora 39,30; Teatrul „Ion Vasllescu“ : 
CRIZANTEME MUZICALE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — ora 
16: Teatrul „Țăndărică" (Sala
Victoria) : ARICIUL ALBASTRU 
__ora 17; Ansamblul „Ransodla 
Română" : GHIOCEI. MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30; Circul „Bucu
rești" : APRINDEȚI STELELE —

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 39-a. 9,30 Mieii meșteri
mari. 10,00 Telex. 10,05 Ancheta

TV. : „S.O.S. sau testul omeniei". 
10,50 Revista literară TV. 11,05 
Film serial : „Pe urmele lui 
Caplja" — episodul II. 
televiziunii iugoslave, 
jurnal. 17,30 Curs de 
mană. Lecția a 39-a.
18,15 Semnificații. Veniturile fără 
muncă — surse ale inechității și 
parazitismului social. 18,40 ,,Pe-un 
picior de plaj" — emisiune de et
nografie și folclor. 19,00 Timp și 
anotimp în agricultură. 19,20 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
lodia săptămînil : „Cincinalul 
patru ani și jumătate“ de H. 
lineanu, pe versuri de H. Negrim 
20,03 Teleobiectiv. 20,18 Handbal 
masculin : Steaua — Institutul de 
aeronautică — Moscova, în sfer
turile de finală ale Cupei Cam
pionilor Europeni (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la Plo
iești. 20,45 Telecinemateca. Ciclul 
Jean Gabln — Suflete în ceață. In 
distribuție : Jean 
Morgan, Michel 
Brasseur. Regia 
22,10 „24 de orc", 
tele europene de 
Proba de perechi. Transmisiune 
directă de la Köln.

TV. 
urmele 
. Producție a

13,10 Tele- 
limbă ger- 
18,00 Telex.

1001
Me

in 
Mă-

Gabln, Michéle 
Simon, Pierre 
Marcel Carné. 
22,40 Campiona- 
patinaj artistic.

PROGRAMUL H

20,00 O viață pentru o Idee : 
Gh. Țițeica. 20,30 Program de 
circ. 20,40 Agenda. 20,50 Tineri în- 
terpreți. 21,30 Ghișeul. 21,50 Arta 
plastică. Prin expoziții. 22,10 Ro
man foileton : „Destăinuire". E- 
pisodul III „Revolta“.
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Ce învățăm ?
9

(Urmare din pag. I)

că nu este eroare mai mare decît predarea istoriei literare, în 
mod sistematic, in școlile secundare. Mult supărătoarea înde
părtare a tineretului de literatură, pe care o punem atît de 
des pe seama profesorilor, se datorează și rigorilor la care 
îi supune programa și disciplina în studiu. Mai indicat ar fi 
să facă ore de „poetică“ și să încerce a-i ține cît mai mult 
în atmosfera marii poezii. Cunoștințele de istorie pot fi trans
mise cu prilejul capitolelor ce tratează evoluția modalităților 
de expresie sau alte trăsături, mai puțin plicticos și mai efi
cient. Nu cred că este nevoie la sfîrșitul liceului să avem tineri 
„tobă de carte", în domenii în care pot afla foarte ușor, mai 
tîrziu, tot materialul pe care s-au ostenit ani în șir, consultînd 
oricare din multele istorii literare care au umplut vitrinele li
brăriilor.

Ca să nu mai vorbim că se pune și o problemă de un or
din mai general. In culturile mature, istoriile literare nu sînt 
niciodată un scop în sine. Chiar la noi, Călinescu nu a tre
cut prin imensa creație literară a ultimelor secole doar de 
dragul de a face o expoziție, ci pentru a susține o mare idee, 
aceea enunțată în prefață : „Nasc și la Moldova oameni" I 
Pe acest motiv s-ar putea face și în școli o mulțime de lu
cruri. Ar însemna altceva decît să terasăm un tinăr sub un 
bulgăre imens, chiar de aur. Apăsat de greutate, nu-i mai 
vede strălucirea.
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V. RÄVESCU

Centrul
studențesc
(Urmare din pag. I)

Ministerul Educației și învâțămintulut9 
Institutul de Marină

în anul universitar 1973/ 
1974, se înființează, in ca
drul Institutului de Marină 
din Constanța, pe lingă for
mele existente :

• cursuri de zi cu dura
ta de 3 ani și

• cursuri fără frecvență 
cu durata de 5 ani.

La cursurile de zi sînt 
admiși la concurs absolven
ții de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalen
tă cu aceasta, care au efec
tuat stagiul militar la ma
rină ambarcați pe nave, sau 
au o ambarcare pe navele 
flotei civile sau de pescuit 
oceanic de minimum un an 
și nu au depășit vîrsta de 
30 ani.

La cursurile fără frec
vență sînt admiși absolven
ții de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă 
cu aceasta, încadrați in 
cimpul muncii, au satisfăcut 
stagiul militar la marină 
ambarcat pe nave, sau de 
ambarcare de minimum un 
an la flota civilă și nu au 
depășit vîrsta de 35 ani.

Institutul de Marină din 
Constanța este instituție de 
invățămint superior tehnic 
și funcționează cu :

• secția de navigație
• secția electromecanică 

navală
Concursul de admitere 

pentru ambele forme de in- 
vățămînt, incepe la 15 fe
bruarie 1973 șl constă din :

N U N Ț À
• examinarea medicală 

eliminatorie, care se efec
tuează la Policlinica C.F.R. 
din orașul Constanța, pînă 
la data de 12 februarie in
clusiv 1973 ;

• probe de rezistență fi- 
zică-eliminatorie ;

• test de aptitudini ma
rinărești, cu ieșire la mare 
eliminatorie

• algebră și trigonome
trie — scris ;

• geometrie plană și în 
spațiu — scris ;

• fizică — scris.
Materia de concurs este 

cea prevăzută în broșura 
„Admiterea in invățămintul 
superior“, ediția 1972, cu 
precizarea că pentru disci
plina de fizică se vor pre
găti capitolele de mecanică 
și electricitate.

Dosarul pentru concurs 
se va depune Ia Secretaria
tul Institutului de Marină 
din str. Unirii nr. 22 A, pînă 
la data de 12 februarie in
clusiv 1973 și va cuprinde 
următoarele piese :

• diploma de bacalau
reat în original ;

• copie legalizată de pe 
certificatul de naștere ;

• adeverință eliberată de 
Centrul Militar sau unitatea 
militară din care să rezul
te că a satisfăcut stagiul 
militar Ia marină ambarcat, 
ori foaia matricolă elibe
rată de Căpitănia Portului 
de înmatriculare a Regls-

trului de marinar, care a- 
testă o perioadă de ambar- 
care efectivă de cel puțin 
un an ;

• 3 fotografii 3/4 ;
• buletin R.B.W., bule

tine de radioscopie gastro- 
duodenală și pulmonară, 
certificat medical 
de circumscripția sanita
ră de domiciliu, 
bolile cronice și acute 
stare transmisibilă.

In timpul studiilor, 
denții institutului de 
nă de la cursurile de 
cuiesc în cămin, 
masa la cantină și primesc 
uniformă de student de 
marină. Cei veniți din pro
ducție primesc o bursă co
respunzătoare ciștigului me
diu pe ultimele 3 luni.

Absolvenții cursurilor 
de zi cu durata de 3 ani și 
ai cursurilor fără frecvență 
cu durata de 5 ani, primesc 
după susținerea examenului 
de stat — diplomă de ofi
țer de marină comercială 
— și brevet de ofițer de 

în specia lita- 
în aceleași 

absolvenții 
4 ani. 
la cursurile 
vor fi am-

eliberat

privind 
în

stu- 
mari- 
zi lo-

servesc

marină ci. III 
tea absolvită, 
condiții ca 
cursurilor de

Studenții de 
fără frecvență 
barcați pe navele de trans
port și pescuit oceanic In 
calitate de timonieri, 
toriști, 
relații se obțin la telefon 
2 23 33 Constanța.

mo- 
electricieni. Alte

nouă filială în cadrul Universită
ții „Babeș-Bolyai“.

Membrii filialelor Centrului 
studențesc de cercetări au 
dispoziție , _ __________
materială de documentare și cer
cetare existentă în institutele de 
invățămint superior sau în alte 
unități subordonate Ministerului 
Educației și lnvățămintului.

Pentru a stimula cercetarea ști
ințifică studențească, pe lingă 
faptul că sînt retribuiți din va
loarea obținută ca urmare a fi
nalizării contractului la a cărei 
execuție au participat, studenții 
pot să-și aleagă ca subiect .de di
plomă teme la care au lucrat.

Pe lingă activitatea desfășura
tă de Centrul studențesc de stu
dii, cercetări și proiectări, in 
Centrul universitar Cluj funcțio
nează 264 de cercuri științifice 
care studiază 1 385 de teme cu 
caracter teoretic și aplicativ, 
cercuri în care sînt cuprinși in 
jur de 4 000 de sutdenți, 807 

•cadre didactice și specialiști din 
producție.

Un mare număr de studenți 
clujeni participă la activitatea 
de cercetare a catedrelor, fapt 
materializat prin 27 de contracte 
in valoare de 4 355 850 lei în
cheiate de institute de învăță
mânt cu întreprinderi industriale 
și la care participă și studenți. 
In ultima perioadă 12 lucrări 
studențești originale cuprinzînd 
invenții și inovații au fost apli
cate în producție.

Toate aceste rezultate poziti
ve înregistrate dovedesc că cer
cetarea științifică studențească 
nu este un fapt sporadic și în- 
tîmplător, din contră, și-a cîști- 
gat un prestigiu și un renume 
binemeritat. Sesiunile de comu
nicări științifice ale studenților 
se bucură de o participare tot 
mai largă din partea studenților, 
iar lucrările prezentate aici, și 
în primul rînd cele aplicative, a- 
trag tot mai des atenția specia
liștilor din producție. Inițiativa 
aceasta, a înființării unui Centru 
studențesc de studii, cercetări 
și proiectări care să patroneze 
activitatea de cercetare științifi
că a studenților și-a dovedit din 
plin eficiența. Sperăm că înce- 
pînd cu al treilea an de activi
tate centrul își va dovedi în și 
mai mare măsură utilitatea edu
cativă și economică.

la 
pentru studiu baza



de peste hotare
Evoluția situației

A ■>

din Indochina
• Propunerea comună a guvernelor R.D. Viet
nam și S.U.A. cu privire la locul și data confe
rinței internaționale asupra Vietnamului • 
Amplă acțiune de reconstrucție în R.D. Viet
nam • Australia preconizează stabilirea de 
relații diplomatice cu R.D. Vietnam • Luări de 
poziție cu privire la situația din Cambodgia

Guvernul Republicii Demo
crate Vietnam și guvernul Sta
telor Unite ale Americii, în nu
mele părților semnatare ale 
acordului de încetare a războ
iului și restabilire a păcii în 
Vietnam, au căzut de acord să 
propună Parisul ca loc de des
fășurare a conferinței interna
ționale asupra Vietnamului, 
care urmează să fie convocată 
la 26 februarie 1973 — anunță 
agențiile V.N.A. .' ' '
TED PRESS. In această 
blemă, ele urmează să se 
sulte cu părțile menționate 
articolul 19 al acordului.

și ASSOCIA- 
pro- 
con- 

în

★

Agenția V.N.A. anunță că. la 
5 februarie, la Haifong a avut 
loc prima reuniune a reprezen
tanților R.D. Vietnam și State
lor Unite referitoare la aplica
rea protocolului acordului de 
la Paris privind ridicarea, de
zamorsarea completă ori distru
gerea minelor din apele terito
riale, porturile, instalațiile por
tuare si arterele de navigație 
ale R.D.V.

Agenția menționează că dele
gația Statelor Unite este 
dusă de 
ley.

Hou Yuon, ministrul afacerilor 
interne, reformelor comunale și 
cooperativelor și Hun Nim, mi
nistrul informațiilor și al pro
pagandei, au dat publicității, la 
28 ianuarie, o declarație privind 
situația din Cambodgia — rela
tează agenția CHINA NOUA, 
reluind agenția khmeră de in
formații (A.K.I.).

Declarația miniștrilor 
G.R.U.N.C. relevă că în timp ce 
acordul privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în 
Vietnam a fost semnat, în Cam
bodgia, continuă activitățile a- 
gresive ale forțelor imperialiste, 
care sprijină regimul de la 
Pnom Penh al lui Lon Noi. Po
porul cambodgian trebuie să-și 
continue lupta împotriva agre
siunii imperialiste și a regimu
lui trădător de la Pnom Penh, 
pentru a restabili independența, 
pacea, neutralitatea și liberta
tea în Cambodgia, relevă decla
rația.

comisiei internaționale de control ți supraveghere.SAIGON : membri ai

I

'i

REUNIUNEA

con- 
amiralul Brian McCau-

★

lupă cum s-a mai anunțat 
ediat după publicarea acor-

După 
ime__
dului privind încetarea războ
iului și stabilirea păcii în Viet
nam, populația R. D. Vietnam 
a început o amplă acțiune de 
înlăturare a distrugerilor pro
vocate de bombardamente 
de reconstrucție a țării.

La Hanoi, Comitetul Admi
nistrativ — municipalitatea 
rasului — a adoptat, recent, o 
hotărîre prin care se prevede 
reconstruirea și lărgirea stră
zii Cham Thien, dintr-un car
tier de locuințe al orașului, 
unde distrugerile au fost foar
te mari. Conform proiectelor 
aici se vor înălța mari blocuri 
de locuințe și obiective social
culturale. Pe aceeași stradă 
este înălțat un monument în a- 
mintirea locuitorilor pașnici u- 
ciși aici 
mentelor.

¥1

o-

în timpul bombarda-

*
ministru și ministrul 
externe al Australiei, 

Whitlam, a declarat, 
marți, că guvernul său preconi
zează stabilirea de relații di
plomatice cu guvernul R. D. 
Vietnam, informează agenția 
FRANCE PRESSE. în acest 
sens, a precizat el, guvernul 
australian a și procedat la in
formarea vecinilor și țărilor 
prietene. Pentru moment, a de
clarat Whitlam, guvernul de la 
Canberra 
pecte ale 
lății.

Pe de
Whitlam a anunțat că Austra
lia va acorda întregului Viet
nam un important ajutor pen
tru reconstrucție, livrabil din 
momentul în care va deveni 
limpede că încetarea focului 
este efectivă.

Primul 
afacerilor 
Gough

studiază diversele as- 
unor asemenea re-

altă parte, Gough

★

Khieu Samphan. vicepremier 
și ministru al apărării naționa
le al Guvernului Regal, de U- 
niune Națională al Cambodgiei,

Congresul
Partidului Socialist 

Japonez
în centrul 

dezbaterilor : 
relațiile cu Partidul 
Comunist Japonez

La Tokio au început lucră
rile celui de-al 36-lea Con
gres Național al Partidului 
Socialist Japonez, care vor 
dura trei zile și la care par
ticipă circa 400 de delegați.

Congresul urmează să dez
bată și să aprobe raportul 
de activitate al Comitetului 
Central în perioada scursă 
de la ultimul 
ianuarie anul 
gramul politic 
anul în curs, 
de asemenea, 
relațiilor dintre

congres, din 
trecut, și pro
de acțiune pe 
Se consideră, 
că, problema 

___r_„. ’ P.S.J. și 
Partidul Comunist Japonez 
— după ce P.C.J. a devenit 
al doilea partid politic al o- 
poziției, ca urmare a victo
riei lui în alegerile genera
le de la 10 decembrie — va 
constitui unul dintre princi
palele puncte în atenția de- 
Fegaților la congres.

Președintele P.S.J., Tomo- 
mi Narita, a afirmat, in cu- 
vîntul rostit la deschiderea 
congresului, că P.S.J. are 
responsabilitatea de a explo
ra toate posibilitățile de 
formare a unui front comun 
cu alte forțe progresiste ja
poneze.

Tinéretùllumìi

De la proiectul de diploma
ia oiiciul șomerilor

it
Comitetul Central al Frontu

lui Patriotic Laoțian a dat pu
blicității o declarație prin care 
și-a exprimat sprijinul deplin 
față de conținutul declarației 
făcute, la 26 ianuarie a.c., de 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al 
bodgiei, Penn Nouth, 
ministru al Guvernului 
de Uniune Națională, și
membri ai G.R.țț,N.C., prin care 
aceștia cereau ca S.U.A. să în
ceteze intervenția și agresiunea 
în Cambodgia și să respecte 
riguros drepturile naționale 
fundamentale ale poporului 
cambodgian, astfel incit pro
blemele interne ale Cambodgi
ei să fie rezolvate de poporul 
acestei țări.

DE LA HELSINKI

Alegeri anticipate 
în Republica Irlanda

Cam- 
primul

Regal 
de alți

în
desfășurat, 

ședințe. In 
dezbaterilor 

de zi a vii- 
au fost

• Surpriză la Dublin • O coaliție electorală a 
partidelor de opoziție ?

Liderii partidelor politice din Republica Irlanda au convocat 
de urgență convenții naționale pentru desemnarea candidafilor 
in vederea alegerilor generale anticipate de la 28 februarie, în 
încercarea de a obține cît mai multe locuri în Parlamentul de 
la Dublin.

Consiliul Ministerial al Orga
nizației Unității Africane, reu
nit la Addis Abeba, și-a deschis 
lucrările printr-o condamnare 
generală a colonialismului por
tughez și a Rhodesiei și prin- 
tr-un apel . unanim la solidari
tatea statelor africane cu Zam- 
bia.

Conform programului, alcă
tuit anterior, cea de-a 20-a se
siune a Consiliului Ministerial 
al O.U.A. trebuia să fie consa
crată, în exclusivitate, exami
nării problemelor administra
tive și financiare ale organiza
ției, dar, in urma ultimelor eve
nimente înregistrate pe conti
nentul african, aspectele politice 
s-au impus net, încă din prima 
zi a lucrărilor, ca element do
minant al dezbaterilor. In acest 
sens, împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, care a rostit cuvîn- 
tul inaugural, s-a referit la si
tuația mișcărilor de eliberare 
din Africa după asasinarea lui 
Amilcar Cabrai și s-a pronunțat 
pentru acordarea unui sprijin 
susținut forțelor patriotice din 
teritoriile africane aflate încă 
sub dominație colonială.

Luind cuvintul, reprezentan
tul Zambiei, Ruben Kamanga, 
ministru al dezvoltării rurale, a 
arătat că „hoțărîrea lui Smith e 
o sfidare a întregii Africii in
dependente“. Reșpingînd acuza.- 
țiile regimului de la Salisbury, 
conform cărora patrioții zim- 
babwe ce acționează ■ în Rhode- 
sia ar avea baze • in Zambia, 
Kamanga a afirmat dă „țără"’sa 
refuză să fie țapul ispășitor 
pentru problemele interne ale 
lui Ian Smith“, fiind hotărită 
să nu cedeze șantajului exerci
tat. de rasiștii rhodesieni și să 
utilizeze alte căi de ieșire la 
mare.

• O statistică a Ministerului Muncii al 
S.U.A. despre șomajul în rîndurile tinerilor 
americani • Creșterea numărului „șomerilor 
cu diplomă" • Semnal de alarmă la Har- 
ward : unul din trei licențiați — fără sluj
bă • Prognoze pesimiste pentru anul în curs

în condițiile persistenței unei cote ridicate de șomaj în 
Statele Unite, cînd cifra totală a celor ce nu au de lucru 
este de circa cinci milioane, 
are tinâra generație, cea mai

o situație 
dur lovită

deosebit de grea o 
de plaga șomajului.

multe locuri în Parlamentul de

el adăuga : „Ultimii 
au fost, probabil, cei 

din 
pe 
la

HELSINKI 6. — Trimisul 
special. Dumitru Ținu, tran
smite : Reuniunea multilate
rală de la Helsinki privind 
pregătirea conferinței pentru 
securitate și cooperare 
Europa — s-a 
marți. în două 
continuarea 
privind ordinea
toarei conferințe, 
abordate probleme ale coo
perării economice și cultu
rale intereuropene. Au luat 
cuvintul reprezentanții R.D. 
Germane. Belgiei, Finlandei, 
Poloniei, R.F.G.. Iugoslaviei, 
Austriei. U.R.S.S., Angliei, 
Italiei, Maltei, Cehoslovaci
ei. Canadei, San Marino și 
Franței.

Deși surprinse de anunțarea 
organizării de noi alegeri de că
tre premierul Jack Lynch, par
tidele din opoziție au intrat 
imediat în campania electorală 
căutînd, după cum informează 
agenția REUTER, să speculeze, 
în special, dificultățile economi
ce și nemulțumirile provocate a- 
tît de creșterea costului vieții, 
cît și de sporirea șomajului.

Din cele 144 de locuri ale 
parlamentului irlandez (D.A.I.R.). 
partidul de guvernămînt Fianna 
Fail deține 69 de locuri, iar

partidele de opoziție Fine Gael 
și Laburist, 50 și, respectiv, 17, 
independenților revenindu-le șa
se mandate, două locuri sînt va
cante. Agenția UNITED PRESS 
INTERNAȚIONAL informează 
că între partidele Fine Gael și 
Laburist se desfășoară convor
biri intensg. pentru realizarea u- 
nei coaliții care să-și propună 
să vină la putere după o peri
oadă de guvernare neîntreruptă, 
de 16 ani, a partidului Fianna 
Fail.

Sistemul monetar occidental cunoaște din 
nou — pentru a cita oară în ultimii ani ? 
— febra seismelor. Intr-un timp relativ 
scurt (de numai cîțeva zile) o maree impre
sionantă de dolari, evaluată la peste 1500 
milioane, s-a abătut asupra unor impor
tante centre bancare din R. F. a Germani
ei, Elveția, Olanda și Japonia, punind in 
pericol echilibrul — și așa precar — al 
pieței financiare occidentale.

Incercînd să adopte citeva măsuri ur
gente pentru curmarea acestei situații ex- 
perții au fost tentați să-și îndrepte aten
ția atît asupra unor cauze vechi, mai pro
funde, cît Și a altora, legate de situația 
conjuncturală. Așa spre exemplu, se apre
ciază că noua răbufnire a crizei iși are 
originea, ia fel ca și precedentele, in de
teriorarea încrederii în dolar ; afirmație 
argumentată prin deficitele imense _ ale 
balanțelor de plăți și comercială america
nă, prin dorința Statelor Unite, expusă o- 
ficial, de a se proceda la o nouă ajustare 
a parităților monetare. In sfirșit. alături 
de aceste cauze, care amenință in perma
nență să provoace furtuni în lumea finan
ciară occidentală, în primele săptămini ale 
anului in curs s-a făcut simțită și influen
ța altor factori. Printre aceștia se situea
ză instituirea pieței duble financiare în 
Italia, „abandonarea“ monedei americane 
de către Banca națională a Elveției, zvo
nurile privind o eventuală revalorizare a 
mărcii vest-germane și yenului japonez. 
Autoritățile de la Roma incercînd să com
bată „psihoza devalorizării“ au adoptat o 
serie de hotâriri intre care se află insta
urarea unei duble piețe de schimb, mă
suri complimentare privind importurile și 
exporturile, creditele etc. Pe plan pur e- 
conomic, deciziile adoptate la Roma a- 
veau, ca bătaie mai lungă, redresarea ba
lanței de plăți. Potrivit unei statistici re
cente, in primele zece luni ale anului 1972 
Italia a înregistrat un deficit al balanței 
de plăți care s-a ridicat la circa 440 mi
liarde lire, în timp ce în 1971 soldul era 
net excedentar (777,8 miliarde de lire). A- 
semenea dezechilibru, intr-un timp scurt, 
a impus guvernului italian să treacă la 
măsuri ca cele enumerate mai sus. Dar, 
cum un volum important al afacerilor 
bancare italiene se desfășoară prin inter
mediul instituțiilor similare din Elveția,

„pachetul italian“ a antrenat un aflux de 
capitaluri, apreciat ca periculos, spre „țara 
cantoanelor“. Banca Elveției a instituit 
urgent un curs flotant pentru franc în- 
cercind in acest mod să-și apere moneda 
națională. Flotarea francului elvețian în
semna in fapt și abandonarea dolarului 
(operațiunile bancare efectuindu-se nu Ia 
paritatea oficială ci după legea cererii și 
ofertei, după tendințele pieței). Cursul flo
tant al francului elvețian a pus în de-

Criza monetară
occidentală

Monede
în derivă

rută pe speculatorii de capitaluri, ei 
căutînd adăpost in spatele seifurilor băn
cilor care păreau cele mai sigure, din 
R. F. a Germaniei, Olanda și Japonia. Ne- 
dezraințindu-și nici de astă dată sprijinul 
față de dolar, Banca federală a R.F.G., a 
achiziționat cantități importante de dolari, 
cu intenția de a menține cursul monedei 
americane in limitele rezonabile ale pa
rității oficiale. In plus, la Bonn s-au ini
țiat și alte hotâriri cum sjnt : reglementa
rea achizițiilor de acțiuni de către per
soane fizice sau juridice avînd reședința 
în afara teritoriului R.F.G., controlul cre
ditelor contractate în străinătate, precum 
și a investițiilor străine in economia vesi- 
germană. După adoptarea acestor rețete 
ecourile nu au întîrziat. Potrivit presei 
vest-europene în Statele Unite ar fi fost 
mai bine primită o eventuală instituire a 
cursului flotant al mărcii, urmată de o 
nouă revalorizare.

„Barajul“ ridicat de guvernul vest-ger-

man tinde nu atît să aducă o liniște con
tinuă — fapt imposibil de realizat de o 
singură țară (FRANKFURTER ALLGE- 
iMEINE ZEITUNG) cit să calmeze piața 
vest-germană in țața maladiei endemice 
a dolarului, adusă în țară, cel puțin in 
parte, de puternicele firme americane. 
Căci, așa cum nota A.F.P. se semnalează 
numeroase cazuri cînd „societăți america
ne participă la această mișcare de fugă 
în lața dolarului debarasîndu-se de de
vizele lor naționale pentru a cumpăra 
monedă mai tare pe piață“. La puține ore 
după intrarea în vigoare a „barajului“, 
mareea care adusese în băncile vest-ger- 
mane 1 000 milioane dolari începuse să-și 
slăbească presiunea. La Tokio, însă, veni
se rindul yenului să treacă prin încercări 
la care nu mai fusese supus de la sfirșitul 
anului 1971.

Evident, punerea în mișcare a unui pu
ternic complex de măsuri, deși cu carac
ter limitat, a început deja să anihileze — 
cel puțin parțial — actuala febră mone
tară. Dificultățile sistemului monetar oc
cidental sint insă mult mai adinei pen
tru a putea fi surmontate cu asemenea 
paleative. Pentru găsirea unui cadru nou, 
care să corespundă actualului stadiu de 
dezvoltare a comerțului mondial se impun 
schimbări, la care statele care dețin in 
prezent o serie de privilegii nu par prea 
dispuse să renunțe. Contenciosul monetar 
a acumulat de-a lungul ultimilor 15 ani 
dificultăți care sînt unanim recunoscute. 
Deși, în acest an se așteaptă negocieri de 
fond pentru o reformă monetară poziții
le exprimate pină în prezent de principa
lii protagoniști occidentali în legătură cu 
acest subiect sînt totuși substanțial deose
bite și o apropiere, in scurt timp, pare pu
țin probabilă. Interesantă este in acest 
sens afirmația cunoscutului cotidian bri
tanic TIMES care concluziona intr-un e- 
ditorial consacrat crizei financiare din ul
timele zile : „pină in momentul eind lumea 
(țările occidentale n.n.) nu va accepta 
reformă monetară in care dolarul să aibă 
aceleași drepturi și 
și celelalte monede, 
sufere cutremure ca 
tămină“.

o
aceleași îndatoriri ea 
bursa va continua să 
cele din această săp-

IOAN TIMOFTE

înțelegere comercială 
între U.R.S.S.
și S.U.A.

CO
AL

CO
AL S.U.A. s-a a-

MINISTERUL 
EXTERIOR 

MINISTERUL
• INTRE 

MERȚULUI 
U.R.S.S. ȘI 
MERȚULUI 
juns la înțelegerea de a se in- 

comisie 
agenția 
a fost 
ca scop

mile marine — circa 5,5 kilo
metri — la 130 de mile marine 
— circa 241 kilometri — a a- 
nunțat postul de radio Cona- 
kry, subliniind că dreptul asu
pra apelor teritoriale este in- 
dentic cu cel asupra teritoriu
lui național și a spațiului ae
rian, toate? acestea 
du-se în principiile 
tății.

Interviu al ministrului 
de externe al Austriei

încadrîn- 
suverani-

• MINISTRUL DE 
NE AL AUSTRIEI. 
Kirchschlaeger, care, la 
tația omologului său

EXTER- 
Rudolf 

invi- 
bulgar.

cordă. în cadrul politicii 
externe, o mare 
dezvoltării relațiilor 
lalte țări dunărene, 
consideră vecine

sale 
importanță 
cu cele- 

pe care le

stitUi la New York o 
de achiziții, anunță 
TASS. Acest organism 
recent instituit avînd 
sprijinirea organizațiilor sovie
tice de comerț exterior în pla
sarea comenzilor de instalații 
și procese tehnologice pentru 
construcția Uzinelor de auto
camioane de pe Kama. Cu a- 
jutorul Comisiei. Ia Pittsburg a 
fost încheiat un contract im
portant de achiziționare a unor 
linii automate pentru turnăto
ria întreprinderii sovietice 
menționate.

• GUINEEA a extins limita 
apelor sale teritoriale de la 3

Petăr Mladenov, urmează

• MINISTRUL FRANCEZ AL 
TRANSPORTURILOR a decla
rat, luni, că, în ciuda renunță
rii unor companii de transport 
aerian Ia opțiunile privind achi
ziționarea de aparate superso
nice „Concorde“, producția a- 
vionului se va dezvolta nor
mal.

sosească, miercuri, intr-o vizi
tă oficială la Sofia, a acordat 
corespondentului special al 
ziarului „RABOTNJCESKO 
DELO“ un interviu. Subliniind 
bunele relații existente, in di
ferite domenii, intre țara sa și 
Bulgaria, Kirchschlaeger a re
levat. totodată, că Austria a-

• LA ÎNCHEIEREA 
CONCURSULUI INTERNA
ȚIONAL DE DESENE ALE 
COPIILOR, desfășurat în 
capitala Indiei, au fost dis
tribuite 147 de premii repre
zentanților 
lumii. Au 
medalii de 
zentate de 
Sri Lanka 
rie a marii popularități 
acestui concurs, devenit o 
manifestare tradițională pu
să în slujba păcii și priete
niei intre toate popoarele 
lumii, stă și faptul că ia e- 
dlția din acest an, au luat 
parte copii din 112 țări, care 
au prezentat peste 200 000 de 
desene.

a 67 de țări ale 
fost distinse cu 
aur desenele pre- 
participanții din 
și India. Mărtu- 

a

be". Și 
doi ani 
mai nefaști și mai grei 
istoria seriilor de licențiați 
care i-am pregătit aici, 
Harward".

Dar ce va fi miine ?
„Forurile specializate, 

stat și particulare - relevă 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
într-o corespondență din 
Washington - prevăd pentru 
anul acesta mai puține sluj
be, mai puține posibilități 
de plasament și o concuren
ță aproape epuizantă pentru 
locurile disponibile... Absol
venți cu o perfectă pregătire 
vor trebui, cu certitudine, 
să-și caute, cel puțin provi
zoriu, slujbe necalificate, fă
ră pretenții și cu renumerație 
modestă". Cel mai greu afec
tate de situația existentă in 
domeniul slujbelor „cu diplo
mă" vor continua să fie — 
așa cum reiese din sondaje
le efectuate de centrele de 
cercetare a conjuncturii de 
pe lingă o serie de universi
tăți americane - absolvenții 
facultăților de mecanică, ma
tematică, științe exacte și u- 
nele discipline tehnice. „Ce
rerile de noi licențiați ingineri 
- remarcă corespondentul 
ziarului elvețian citat, refe
rindu-se la rezultatele unor 
sondaje - vor fi probabil în 
toamna aceasta cele mai re
duse din istoria postbelică a 
Statelor Unite... Proiectele 
marilor firme industriale și de 
construcții, cuprinzind oferte 
de noi locuri de specialiști 
sint, aproape fără excepție, 
dezamăgitoare pentru cei ca
re se pregătesc pentru lu
crările de diplomă : numărul 
slujbelor va fi mai mic decit 
cel de anul trecut și, în piui, 
va apăsa concurența contin
gentului de licențiați șomeri 
din anul precedent".

Lupta pentru o slujbă se 
anunță, așadar, mai aprigă, 
pentru proxima serie de ab
solvenți ai universităților și 
colegiilor americane.

COMISIE A 0.0
ÎN ZAMBIA

E. R.

Universi-
Harward (de obicei 
solicitat datorită cali- 

absolvenților) declara 
trecute : „Pină acum,

de

Ora de curs la una din școlile cubaneze.

Ședința comunăRobotul

• PREȘEDINTELE 
FUNCȚIUNE AL CONSILIU
LUI DE SECURITATE a numit 
luni pe reprezentanții Austriei. 
Indoneziei, Perului și Sudanu
lui ca membri ai Misiunii Na
țiunilor Unite, care urmează să 
se deplaseze în Africa pentru 
a examina situația creată la 
frontiera dintre Zambia și. Rho- 
desia de Sud. Potrivit relatării 
agențiilor REUTER și FRANCE 
PRESSE, misiunea creată pe 
baza rezoluției adoptate vineri, 
la Națiunile Unite, trebuie 
evalueze, în același timp, 
cesitățile Zambiei în ved 
menținerii de comunicații nor
male și pe 
care depind 
Salisbury".

alte căi decît cele 
de regimul de

n studiul anual 
al Ministerului 
Muncii al S.U.A. 
consacrat „ba
lanței forței de 
muncă" se ara

tă, printre altele, că în cursul 
anului 1972 „în rîndul tine
retului șomajul a atins pro
porții descurajatoare... în io
nele afectate de sărăcie, din- 
tr-o sută de mari orașe, șo
majul în rîndul tinerilor ne
gri a ajuns la 46 la sută iar 
în rîndul tinerilor albi la 21,5 
la sută. Pe scară națională 
procentajul este de 20,8 
respectiv 17 la sută". Un fe
nomen - calificat ca „excep
țional de grav" în studiul a- 
mintit - este „nivelul înalt de 
șomaj in rîndul tinerilor spe
cialiști, absolvenți ai ultime
lor promoții ale universităților 
și colegiilor".

In comparație cu deceniul 
1966-1970 - relevă docu
mentul citat - șomajul în 
rîndul absolvenților de școli 
superioare a cunoscut in 1971 
și 1972 o creștere cu 11 ș>> 
respectiv 18 la sută.

De altfel, acest fenomen, 
pi absolvenților care trec de 
pe băncile facultății direct 
la oficiul șomerilor (fără a fi 
putut lucra măcar o zi in do
meniul pentru care s-a pre
gătit) este larg abordat în 
paginile presei americane.

S-a relevat, astfel, că 50 
la sută din absolvenții pro
moției de anul trecut 
versității Georgetown 
că la ora actuală 
City College din New 
anunțat că din cei 
absolvenți ai ultimei 
ții, numai 173 își găsiseră 
posturi pină la sfirșitul anu
lui trecut. Referindu-se la a- 
ceeași arie de îngrijorare, 
directorul serviciului de pla
sare al cunoscutei 
tați 
foarte 
tații 
zilele 
mai mult de o treime din ab
solvenții ultimei promoții nu 
au reușit să găsească sluj

ai Uni- 
sînt in- 
șomeri. 
York a 
260 de 
promo-
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Un grup de savanți și tehni
cieni ai Institutului de cerce
tări din Stanford (Califor
nia)— anunța agenția FRAN
CE PRESSE — constru
iește un robot capabil să se 
deplaseze dintr-o cameră in- 
tr-alta a 
identifice, 
transporte 
de obiecte 
cest robot 
va putea ajunge să recunoas
că mobile și obiecte așezate 
într-o cameră și de astăzi in 
cinci ani va putea chiar „în
țelege“ perfect o conversație 
în engleză cu un subiect în
deajuns de complicat.

„Shakey“, „robotul gindi- 
tor“ a fost văzut de trimisul 
special ăl A.F.P., Serge Berg, 
pe unul din culoarele „Cen
trului de inteligență artifi
cială“ de la Stanford. El are 
talia unui om — aceasta fiind 
de altfel singura asemănare 
fizică cu o ființă umană. 
„Shakey“ este constituit din
tr-o platformă cu rotițe pe 
care este fixat un trunchi 
deasupra căruia se află așe
zată o cameră de televiziune 
și o antenă radio. Două 
„brațe“ fixate de trunchi se 
termină prin ceea ce s-ar 
putea numi „palmele“ meta
lice, permițînd apucarea o- 
biectelor.

„Studiile noastre asupra ro
boților — declară directorul 
Centrului de inteligență arti
ficială, Bertram Rafael, au în
ceput în urmă cu șase ani. 
Lucrăm aici 40 de specialiști 
din care jumătate sintem 
doctori în științe și întreba
rea cea mai importantă pe 
care ne-am pus-o a fost ur
mătoarea : „Ce se poate face 
cu ordinatoarele în afară de 
calcule ?“. într-o oarecare

om 
să 
de

a Prezidiului

laboratorului, să 
să apuce și să 
un anumit număr 
simple. In 1974 a- 
denumit „Shakey“

gînditor“
măsură pentru a face un 
„mai inteligent“ trebuie 
dezvolți mijloacele sale
percepție mai ales de viziu
ne, de evaluare a distanțelor, 
de recunoaștere a formelor 
și sunetelor etc. Același lu
cru se cere și în materie de 
ordinatoare“.

Ceea ce se cercetează și se 
încearcă Ia Stanford — de
clară specialiștii de acolo — 
este să se vadă dacă nu se 
poate ca robotul, prin ordi
natorul de care este atașat, 
să vadă lumea tridimensio
nal, adică să poată analiza 
„o scenă“, un decor, pornind, 
bineînțeles, de la un decor 
simplu și să-1 poată descrie.

Pentru evaluarea distanțe
lor cercetătorii de la Stanford 
proiectează să-1 echipeze pe 
„Shakey“ cu un laser, tele- 
metria prin laser fiind cea 
mai precisă. In sfirșit, ceea 
ce ar putea fi rezultatul cel 
mai spectacular la care se 
gindesc specialiștii de la 
„Centrul de inteligență arti
ficială“ ar fi ea în maximum 
cinci ani să-1 facă pe „Sha- 
key“ să „înțeleagă“ ordinele 
ce-i vor fi date in limba en
gleză asupra unui subiect li
mitat.

„Robotul“ reprezintă de 
fapt ochii, miinile și ure
chile ordinatorului, care este 
creierul subliniază specialiștii 
de la Stanford. Și ei afirmă 
foarte convinși că în cîțiva 
ani „Shakey“, deplasîndu-se 
pe culoarele laboratorului va 
putea să dea indicații foarte 
precise asupra a ceea ce el 
vede într-o cameră sau în 
alta, va putea să transporte 
precis numeroase obiecte.

Pe miine, „robotul gindi- 
lor“ ?

Prezidiului U.C.I

P. N.

La Belgrad a avut loc o șe
dință comună a Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia și Prezidiului 
U.C.I. Au fost examinate pro
bleme privind situația și pers
pectivele muncitorilor iugoslavi 
care lucrează temporar în străi
nătate. înt-o expunere pe mar
ginea acestei probleme, Niko 
Mihalievici, membru al Prezi
diului U.C.I., a analizat aspec
tele și implicațiile de ordin 
economic, social și politic ale 
plecării muncitorilor iugoslavi 
la lucru în străinătate. Docu
mentul final, adoptat în urma 
discuțiilor, recomandă măsurile 
susceptibile să diminueze ple
carea forței de muncă calificată 
și crearea condițiilor pentru re
venirea în țară a muncitorilor.

în continuare, Kiro GligorOv, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., a prezen
tat o informare despre felul în 
care se realizează programul 
de stabilizare a economiei. Re- 
levind că se constată o îmbu
nătățire a situației economice, 
Kiro Gligorov a cerut o mai 
mare angajare a comuniștilor 
în vederea reglementării cît 
mai grabnice a actualei situații 
economice, ținîndu-se seama, 
în primul rînd, de problemele 
vitale ale oamenilor muncii.
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