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PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN PE 1973

NOI COLECTIVE DE MUNCA
ADRESEAZĂ CHEMĂRI LA
ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Publicăm în continuare însuflețitoare angajamente ale unor colective de muncă din 
unități economice fruntașe, care, exprimîndu-și hotărîrea să-și pună în valoare toate capaci
tățile creatoare îndeplinirii și depășirii prevederilor maximale ale planului pentru 1973, 
dresează chemări la întrecere către toate întreprinderile din ramurile respective.

a-

CONFERINȚELE
ORGANIZAȚIILOR

JUDEȚENE ALE U.T.C.

• Olt
• Maramureș
• Arad
• Vilcea

• COMBINATUL SIDERURGIC GALATI
Către toate colectivele din intreprin-

derile industriei metalurgice

însuflețiți de un puternic entuziasm pentru transpunerea în fapte a mărețului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, a măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, colectivul de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni de la Combinatul siderurgic Galați, in frunte cu comuniștii, își consacră întreaga capacitate și putere de muncă obținerii unor realizări superioare in

toate compartimentele de activitate.Analizînd rezultatele obținute pînă acum, precum și rezervele potențiale de creștere a producției de metal, a- dunarea generală a reprezentanților salariaților din combinat a ajuns la concluzia că există toate condițiile ca in anul 1973 să se obțină rezultate deosebite în îndeplinirea și depășirea planului.
(Continuare în pag. a lll-a)

• UZINA „ELECTROAPARATAJ ii

Către toate întreprinderile industriale

electrotehnice ți electronice

In Capitală:

CERCUL PE MATERII
în căutarea formulei optime

Argumente și contraarguniente din 
experiența a două licee din Focșani

Cercurile pe materii ale elevilor nu sint o noutate. Modul lor de funcționare ar trebui, insă, să fie. E suficient să reflectăm la dinamica de ansamblu a realității noastre social- politice și economice, la exigențele 4in ce in ce mai comple-
ale viitorului, de carp școa- — în primul rînd, școala — poate face abstracție. Cum integrează această formă activitate scopurilor gene- educativ ?

Sàptàmlna record
de producție și calitate

Colectivul oamenilor muncii din Uzina „Electroaparataj“ din București, însuflețit de sarcinile mobilizatoare pe care Conferința Națională și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 le pun în fața oamenilor muncii din țara noastră, a hotărît, într-o atmosferă de puternic entuziasm să cheme la întrecere socialistă toate întreprinderile industriale electrotehnice și electronice.In acest sens uzina noastră se angajează să realizeze următoarele :

1. — IN DOMENIUL PRODUCȚIEI• Depășirea planului la producția globală, marfă și marfă vîndută și încasată cu 1 la sută ;• Depășirea producției fizice în :• aparataj automat de joasă tensiune cu 7 000 contactoare cu relee ;• mijloace dc automatizare cu 15 000 contactoare ;
(Continuare in pag. a lll-a)

Corespondentul voluntar
Ion Tomescu din Prahova
ne propune un toto-reportaj

MICROÎNTREPRINDEREA

sarcinilorhotărîri, așa cuin nostru de declarată de cinstea Con-

LICEULUI DIN URLAȚI

I
I

Prezență activă în coloanele ziarului nostru, corespondenții voluntari, membri ai subredacțiilor județene, înfățișează operativ și calificat faptele de muncă și viață ale tinerilor, ale colectivelor în care lucrează. în- cercînd să lărgim gama formelor publicistice puse la îndetnîna acestor statornici colaboratori, inaugurăm azi o nouă rubrică : „Corespon-

fotore- în orașul Urlați împreună cu Ion Tomescu, membru în subredacția din județul Prahova și fotoreporterul nostru Vasile Ranga, o vizită în atelierele școlare. Așadar, urmăriți in pagina a Il-a noua rubrică deschisă tuturor corespondenților noștri voluntari.

dentul voluntar în portaj“. Pentru început.Ion Tomescu, membru • Ì
I
I
I

In viața și activitatea tineretului din Capitală are astăzi loc un eveniment de mare importanță, cu ample semnificații : Conferința organizației municipale a U.T.C. In dezbaterea multiplelor probleme care-i privesc pe tineri și organizația lor. o pondere însemnată va reveni fără îndoială modalității în care ei își vor aduce contribuția Ia înfăptuirea angajamentului asumat de colectivele oamenilor muncii din Capitală pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate. Hotă- rîți să dăruiască întreaga lor putere de muncă și creație ducerii la îndeplinire a acestei sarcini de înaltă răspundere trasată de Conferința Națională, de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, tinerii se ailă deja temeinic angajați, la locurile lor de muncă — în industrie, construcții, transporturi, institute de cercetări. în toate sectoarele de. activitate — în eforturile pentru îndeplinirea și depășirea zilnică a maximale de plan.Expresie a acestei săptămîna aceasta — anunțam în ziarul sîmbătă — a fost tinerii Capitalei, în ______  ____ferinței municipale U.T.C.. săptămîna record de producție sl calitate. Au fost stabilite obiective concrete, pe tineri și organizații, s-au luat măsuri organizatorice și tehnice pentru realizarea nivelelor propuse. Vizitînd cîteva întreprinderi la începutul acestei săptămini, am surprins aspecte de-o expresivitate grăitoare, în străduințele tinerilor de a-și respecta și de data aceasta cu demnitate și bărbăție angajamentele luate, de a se situa mereu în rînduri- le celor mai buni, cu realizările cele mai mari.
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ÎN PAGINA A III-A, REPORTERII NOȘTRI RELATEAZĂ DIN

• Șantierul nr. 3 I.C.M.-5
• întreprinderea Industria bumbacului

Cărasem, mai bine de un kilometru, un colet greu și voluminos pe care întimplarea mă obliga să-1 expediez unor rude din provincie. Am poposit la un oficiu poștal de pe Calea Călărașilor și am cerut un buletin de expediție. L-am completat. Am prezentat apoi formularul, însoțit de pachet, tînărului funcționar care oficia în spatele ghișeului.S-a uitat întâi la pachet. S-a uitat apoi la mine. A strîmbat, recunosc, cu delicatețe, cu multă delicatețe din nas. Și a clătinat în sfîrșit, capul, cu o mișcare teribil de hotărîtă.— Nu pot să vă primesc pachetul. Nu e bun.— De ce ? m-am interesat eu. M-a privit, brusc enervat, brusc sfidător, brusc pornit pe ceartă. Mi-a răspuns :— Unu : pentru că hîrtia în care e învelit e prea subțire. Dacă se rupe ? Doi : pentru că ați scris adresa pe o etichetă lipită pe pachet. Nu e voie. Trei : pentru că sfoara nu e bine legată. E prea subțire și nodul nu e perfect. Patru mai e nevoie să continui ?Am rămas, firește, stupefiat. Pachetul meu n-o fi fost, fi-

rește, un pachet model. Nu sint de meserie impachelator și ni :i cu nodurile nu că strădaniile drept rezultat oarecare și un mă ocup, așa mele avuseseră doar un pachet nod oarecare.

Ce să fac ? M-am dus la șeful oficiului. Omul a început să se scuze : știți, tinărul e... tînăr, e nou la noi, încă nu știe să se poarte, abia a învățat meseria.A venit cu mine și a constatat că, deși nici pachetul nici nodul nu erau perfecte, cu mici retușuri operabile pe loc, coletul ar fi fost pe deplin expediabil. I-a făcut o aspră observație ofician-
Mul perfect 

sau... concepția 
efortului sezonierDupă modesta mea părere ceea ce făcusem era suficient pentru a asigura etanșeitate și integritate coletului, conținutului său.Tînărul oficiant — nu și nu ! — că pachetul nu corespunde, ca să-l mai fac o dată după regulament și că să plec mai repede de-acolo că el are treabă.

tului cu pricina, amintindu-i că. printre îndatoririle lui intră și serviabilitatea, că trebuie să corecteze el însuși ținuta acelor colete care nu se incadrează perfect în cerințele regulamentelor poștale.Pachetul meu a fost, în sfîrșit, expediat. Iar tînărul, aflînd că

sînt de la un ziar, a ținut să se scuze, în felul lui :— înțelegeți-mă și dumneavoastră. Sînt absolvent de liceu și am ajuns aici, să leg sfori ! Credeți că stăteam măcar o zi? Eu sint băiat cu carie ! Dar nu-mi dă voie la admitere dacă nu lucrez minimum șase luni...„Băiat cu carte“ ! De fapt, această etichetă, aflată intr-un echilibru mai șubred decît cea care stîrnise refuzul de solicitudine ne-a inspirat ideea rîndu- rilor de față. „Băiatul cu carte“— dacă admitem că un atestat de absolvire acoperă atare formulă — s-a cuibărit în spatele unui ghișeu, hotărit. să închidă ochii și să strîngă din dinți su- portind o umilință de tranzi*,  menită să-i deschidă poarta unui lăcaș pe potrivă. „Băiatul cu carte“ nu a înțeles însă, că acceptarea — fie ea și temporară— presupune adaptare. Că menționarea pe statul de plată al unei, instituții înseamnă și justificarea sumei trecute în dreptul numelui. A nimerit, din păcate — nu pentru el, ci pentru noi — într-o slujbă „vizibilă“, pe un scaun care e despărțit de solicitant doar print"- un perete de sticlă. De aici, de pe această poziție, să-și salveze, într-o proprie, cîteva zdrențe din eti-
OVIDIU PĂUN

(Continuare in pag. a IV-a)

încearcă manieră

xe la nu se de râie ale procesuluiMai are. practic vorbind, vreo utilitate, sau continuă să trăiască în virtutea mobilurilor care au consacrat-o acum 10—15 ani ? Două ore pe lună, douăzeci și patru, intr-un an. Fiecare elev consacră în medie, pe an de studiu, douăzeci patru de ore Felia aceasta nă mult sau de folosul pe clina în care tilă sau puțin fructuoasă nu o putem privi altfel decît ca pe un rapt nepermis din timpul de relaxare al elevului, ale cărui dimensiuni sînt. si așa, din ce in ce mai sărace.Ce urmărim astăzi cu această formă do activitate ? Cum trebuie să f!e «a organizată pentru a-si justific», locul Printre celelalte formiile-arexă alp procesului Instructiv educativ ? Ce concepție «re despre ea cadrul didactic ? Dar Care sînt beneficiile culese de ne urma _______consum de timp și energie ?Acestea au fost direcțiile spre care am orientat investigația înt.reorinsă în cele două licee teoretice din municipiul Focșani : „Unirea“ și „Al. I. Cuza“.

ce fiecărui cerc in parte. Dar noi chestionam — și unui cadru didactic e imposibil să-1 scape „nuanța“ — asupra țeluri-
SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a Il-a)

și acestei activități ! de timp înseam- puțin, în funcție care îl aduce. In se dovedește inu-

elevul ? practice acestui

INTENȚII IMPRECISEOricîț ar părea de ciudat, fiecare dintre cadrele didactice rugate să precizeze mobilul general al cercului pe care îl coordonează a oferit un alt răspuns. Iată, la Liceul „Al. I. Cuza“ un cerc care se intitulează destul de pretențios „antropologie filozofică și ateism“, al cărui scop declarat — și linie — este pregătirea Sesiunii de comunicări organizate de Societatea cultural-.științifică a elevilor. Profesoara Virginia Pălănceanu de la același liceu colecționează la cercul de zoologie. organizat cu anul II, „curiozități și noutăți pentru cui de dințele gazeta Liceul . ____ ______cercurile de chimie își propune pe lingă problemele din gazetă și completarea programei de studiu cu teme suplimentare.Acestea pot fi — în cel mai bun caz — mobilurile specifi-

științifice gazeta de perete“, cer- chimie rezolvă la de cerc probleme de specialitate etc, „Unirea“, unul șe- din La dintre

Am crezut multă vreme că cele mai înfocate discuții despre artă, acele pasionante controverse de estetică generală, care se nasc a- proape spontan, le poartă numai scriitorii, oamenii ce pîndesc necontenit virtuțile atit de schimbătoare ale cuvântului. Dar in muțte ocazii mi-a fost dat să asist la excelente dialoguri intre muzicieni, sau intre artișlii plastici, și de fiecare uată m-am socotit in ciștig, am
Ceramiștii

de DINU FLÀMÌNDadmirat limbajul proaspăt, adincimea dinlr-odată iradiantă a unor adevăruri la care se ajungea. îmi corectez, așadar, după asemenea discuții, o idee probabil preconcepută, iar uneori ajung să mă neliniștesc, amintin- du-mi de multe zone îm- bicsite și cam pustii spre care bat unele discuții literare. Există, bunăoară, azi tineri compozitori, sau tineri muzicologi, care stăpinesc uzual un limbaj de critică muzicală atit de limpede și atit de curat (păstrând și un frumos nivel dc abstracțiune), incit un estetician, sau un critic literar atent, nu ar putea să fie decîr invidios.Alături de muzicieni, în admirația mea se Află imediat artiștii plastici. Nu numai pictorii sau sculptorii, ale căror jurnale de creație și gînduri despre artă sint deja un gen consacrat, dar și graficienii sau ceramiștii.
(Continuare in pag. a 11-a)

de GH. VLĂDUȚESCU

SPIȚA DE SUS 
A BUNĂTĂȚII

Eticienii îi sînt datori și prințului moldav și nouă cu o Etico a lui Cantemir. Lui Cantemir, pentru a ne fi reamintit și ca moralist sau, mai degrabă, pentru a ni se descoperi cît ne datorăm lui. Pentru că de la un mare înțelept avem mereu a invăța cîte ceva.Ca oricare înțelept al lumii, Cantemir este al fiecărei epoci; mai mult al nostru decit al celor de ieri, mai mult al celor de mîine decit al nostru. Marii înțelepți ai umanității sporesc odată cu umanitatea. Sint mereu contemporani.Nu ne întoarcem la ei ca la niște relicve și nu pentru a-i contempla ca pe niște minuni ale altor veacuri. Ni-i reamintim pentru că ne sînt dascăli eterni. Drumul către ei este, de fapt, drum in sus, către noi. Citindu-i, descoperim ceva nu in trecut ci în structurile noastre. Urmărindu-i, ne urmăm condiția ; scriind despre ei scriem despre ceva ce ne aparține actual. Lecția lor este lecție de adevăr, de bine, de frumos, adică lecție de umanism.Cînd citim in Divanul cantemirian — această magna moraiia: „Nu te liniști și nu te mulțumi că ai atins vreuna din treptele de jos ale virtuții, ci înaintează neîntrerupt spre treapta de mai sus și spre cea mai înaltă, pentru ca să fii în stare, pe cît e posibil, să te urci să te așezi pe mult doritul si cel mai bun pisc, devenind desăvirșit", citim, de fapt, în tabla noastră de valori. Și dacă îi urmăm îndemnul, o facem pentru că ne urmăm, trebuie să ne urmăm, condiția și legile morale ale singurei cetăți în stare să desăvârșească umanitatea omului.Multe din cele ce aflăm in scrierile lui Cantemir și în genere ale marilor dascăli de înțelepciune de pretutindeni pot să ne pară știute deja. Nu este semn de învechire însă, ci semn că prințul a gîndit esențial, deci pentru toate timpurile.Ne îndemnăm azi cu asemenea cuvinte : „Nu este o virtute ca cineva să fie mai bun decît cei răi. Socotește cele ce sînt necesare adevăratei necesități". „Sporește în fiecare zi", „Nu căuta să faci vreun lucru de cinste numai de ochii lumii, cu ostentație, ca să te laude oamenii, ci străduiește-te să
(Continuare in pag. a IV-a)
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de NICOLAE VELEA

Parafrazfnd șl răstumlnd tntrucftva titlul unei cărți — scrisori din și către realitatea imediată — riAbrica aceasta îmi va prilejui, cred, desfacerea, răsfoirea și parcurgerea unor scrisori trimise redacției și, prin selecție, să mă străduiesc să prelungesc întrebările ori căutările în dezbateri mai largi de interes mai cuprinzător sau, dacă se va ivi ocazia, să realizez un dialog între scrisori.Am în față, iată, un număr de scrisori mai toate scrise în caligrafia pură, emoționată și ușor tremurată a sentimentului de dragoste.Totuși, citeva dintre ele și deobicei cele mai triste șf 'înnegurate trădează trăiri-superficiale, de perpeliri dacă nu false, măcar ne justificate ori împrumutate din lecturi. Se confundă o tresărire emoțională de momșnt cu parcurgerea și adîncirea plenară luminoasă ori sfîșietoare a sentimentului. Citin- du-le îți amintești o spusă veche și adevărată : sînt unii tineri' care nu s-ar îndrăgosti dacă n-ar a-uzi sau dacă n-ar fi auzit vor- bindu-se despre dragoste.Unui tînăr elev doljean i s-a „întîmplat“ o dragoste, o prietenie, spune el destuii de pudic, care a început prin august și s-a retezat prin ianuarie, atunci cînd fata i-a spus că o să se căsătorească deoarece o să-i vină prietenul din armată. Cred că am folosit potrivit cuvlntul „întîmplat“ deoarece — măcar atît cît reiese din scrisoare — fata nu i-a făgăduit prea mult și nu i-a îngăduit prea mult, nici el nu s-a destăinuit cine știe ce prin planuri’ și perspective de viitor pentru ca — pe plan emoțional — să se a- jungă la o cunoaștere autentică de profunzime și durată. A fost din partea amîndu-

rora o cunoaștere superficială sortită risipirii și prăbușirii.întreabă tînărul elev din Dolj cum ar putea să „dea uitării“ (sîc !) mica lui experiență nefericită. Nu știu prea precis nici un răspuns și chiar dacă aș afla vreunul, fie prin dicționare sau experiențele oamenilor despre care scriu și pe care-i cunosc nu m-aș încumeta să-1 dau deoarece aș încălca teritoriul rubricii „De la om la om“ și dacă mă temeam de pana și persoana lui ion Băieșu, acum ar trebui să mă tem și de — și din aceleași motive — O.P. Iași.Totuși, dat fiind faptul că scrisoarea este datată 12 ianuarie 1973, zi de reîncepere a cursurilor liceale și cum tînărul elev doljean le urează colegilor, citez ; „în trimestrul care a început de azi note de invidiat de celelalte clase ale liceului nostru“, nu pot nici eu să-i spun să se apuce să scrie cuvlntul „uitării“ cu doi 1 atunci cînd o cer cazurile și declinările. Și tot așa, scriind corect, poate uită și cazul întîmplat și petrecut din august pînă în ianuarie.Nu trebuie niciodată persiflată, privită de sus o primă și nereușită experiență de dragoste. Tonul ultim al scrisorii mele, cam didactic, a fost dictat dacă nu impus, de modalitatea, de felul alcătuirii scrisorii elevului doljean — nu a sentimentului care a dictat scrisoare*  sa.

• LA PATINOARUL .,23 AUGUST" din Capitală au început ieri Întrecerile ultimului tur al campionatului republican de hochei pe gheață..In primul meci al zilei, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 7—5 (3—1, 0—2,4— 2) formația Sport Club Miercurea Ciue. A urmat partida dintre formațiile Steaua București și Dunărea, Galați. Net superiori, hocheiștii de la Steaua au terminat învingători Cu scorul de 7—1 (1—1. 1—0-5— 0).Astăzi, in cea de-a doua zi a competiției, cu începere de la ora 16.30 se vor disputa următoarele două meciuri : Steaua București — Sport Club Miercurea Ciuc și Dinamo București — Dunărea Galați.

Din pricina aceasta nu sînt, nu pot fi de acord decît parțial cu privirea de sus șt tonul sentențios și bătrînicios, al unei scrisori primită de la unii elevi care se Împotrivesc, condamnă înlăcrimarea publică a sentimentului de dragoste.Dar asta se leagă de altceva.

FOTO 3

CERAMIȘTII
(Urmare din pag. I)Astăzi, cînd multe arteplastice oscilează intre decorativ și non-decorativ,mai ales ceramiștii au de rezolvat dificile probleme de concepție. Una din acele discuții pasionante aiaca tocmai această idee : dacă artele decorative ajungvreodată la marea Artă, dacă plăcutul, care înfrumusețează mediul ambiant, poate atinge zonele înalte ale Frumosului. Dilema poate fi întilnită și în alte forme de manifestare ale spiritului. Bunăoară, învățăturile lui Neagoe care au fost concepute ca un manual de învățătură pentru „delfin“. Nu rămîne însă această carte o operă literară, tocmai prin forța artistică

ce depășește simplul utilitarism 7 E adevărat insă că manualul didactic din zilele noastre nu ajunge, la drept vorbind, să fie considerat „operă“, chiar dacă înțelesurile din dicționar ale cu- vintului „literatură" sînt excesiv de primitoare. Dar. așa cum includem un manual Ia „literatura" de informare, fără să credem că el este operă literară, vorbim și despre unele arie decorative, de fapt meșteșuguri manuale, care nu sînt totuși „artă“. Ceramiștii, despre care unii dintre noi mai păstrează o idee convențională, au găsit insă o cale admirabilă, prin care împacă cele două extreme. In mîinile lor pămîntul capătă forme plastice de mare rafinament. Pe o far

furie (odinioară simplu obiect utilitar), transpare in relief profilul plin de vrajă al unui cavaler trac, un vas îmbracă forme frumoase și abstracte de sculptură. Nu de mult timp se putea vizita la Sala Galateea expoziția lui Costel Badea, unul dintre cei mai talentați cera- miști tineri, al cărui Icar l-au reprodus numeroase reviste. Sculptura ceramis- tului recîștigă culoarea, visul nereușit al primelor sculpturi grecești, pe care flacăra cuptorului o fixează în feerice smalțuri. Disponibilitățile acestei arte sînt de-a dreptul uluitoare, dacă ne gindim că ea se slujește deopotrivă de concepția figurativă, dar și de cele mai curajoase formule ale nonfigurativului, ale abstracțiunii. Pentru cel care gîndește arta în multiplele ei metamorfoze, aceste exemple vorbesc cu convingere despre puterea mereu vie a creației de a-și asimila toată istoria el.
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MICROÎNTREPRINDEREA 
______ LICEULUIV-amintîțî, expresia devenită proverbială : „Urlați, cinci minute I" ? Acum nimeni n-o mai folosește. Urlați înseamnă, azi, alături de o întreprinde- re, o schelă și un I.A.S., o nouă unitate industrială, cu un profil deosebit pe frontispiciul căreia stă scris „Liceul din Urlați". Micro-întreprin- derea are peste 800 de „salariați“ și 8 ateliere. în anul trecut aici s-a realizat o producție în valoare de 124 320 lei ; amil acesta ea va Însuma 140.000 lei. Atelierele școală se autofinanțează și autoutilează. Din oei 83.000 lei realizați în anul 1972 la acțiunile de muncă patriotică 50.000 s-au cheltuit pentru dotarea atelierelor. Liceul și-a făcut un titlu de mîndrie din a crește cadre bine pregătite. Orele de clasă sînt interesante, lecțiile urmărite cu a- tenție și interes. De la teorie la practică, legătura o tace și laboratorul (fotografia nr. 1), echipat, după cum se vede, modem. Vizităm secțiile, aici unde se finalizează cunoștințele practice

și teoretice. în atelierul auto (fotografia nr. 2) maistrul Vasile Nicolescu ne prezintă cîțiva dintre viitorii specialiști : Dan Do- brovici, Bogdan Duș- mănescu care au contribuit ca planul anului trecut să fie depășit cu 2.000 lei. Este sentimentul de mulțumire că încă de pe băncile școlii te-ai înrolat în marea familie muncitorească.Aici, Ia atelierul de țesut covoare frumosul îmbracă haina tinereții. Privire pătrunzătoare, mîini gingașe, sensibilitate. Toate înmănuncheate, fie că răspund la nujnele de Elena' Stănescu, A- neta Schiopu (instructoare), fie la cel al elevelor Viorica Popescu, Ifighenia Vîlcu, Elena Savu sau Adriana Io- niță. (fotograția nr. 3).Lăcătușii spun despre atelierul lor că este... al preciziei. Ca să ajungi să lucrezi astfel trebuie să dovedești multă pasiune și seriozitate. Elevii învață odată cu meseria și arta conducerii. Constantin Gheorghe se ocupă șl de contabilitate. Dar orice lucrare ar fi de execu-

FOTO4

tat ea trebuie să capete calificativul „excelent“ (fotografia nr. 4).Printre noile cunoștințe, Gheorghe Ni- ca și Mircea Ionescu (foto din pag. I) mî- nuiesc cu pricepere a- paratul de sudură. între băieți, o fată : Va- leria Grigore. Singura

sudoriță pentru că după propria-i mărturisire : m-a atras a- ceastă profesie și după terminarea școlii (este elevă în clasa a X-a) vreau să merg în producție“.Am consemnat în final cîteva opinii ale elevilor : „...atelierul școală ne ajută să ne

pregătim multilateral“, „învățăm să iubim profesiunea“, „ne specializăm“. (Dan Do- brovici, Doru Matei, Cristian Negulescu). Ce „oferă viitorul“ 7 O întrebare la care răspunde directorul liceului, tov. Adrian Tă- rîndă : „reducerea catedrelor cu specific

tradițional și consolidarea celei de practică, înființarea unor ateliere de electrotehnică , și depanare auto.
ION TOMESCU, 

subredacția județeană 
Prahova

Fotografii:
VASILE RANGA

ACCENTE,.?
A

RIGA
Participam, 

zilele trecute, 
bucuria unui 
colectiv de muncă 
dintr-un orășel de 
provincie. Construi
seră, din fonduri 
proprii, o secție 
nouă la întreprinde
rea lor. Satisfacția 
era firească. O anu
mită agitație mi se 
părea, totuși, că în
trece măsura rit
mului necesar.
L-am întrebat pe 
unul dintre tovarăși 
care este explicația 
febrilității sesizate. 
„Cum, nu știți P 
Mi-a răspuns el mi
rat. Din clipă în 
clipă așteptăm să 
ne pice plocon to
varășul Rîgă...“. Ci
ne-o mai fi și Rîgă 
acesta, am întrebat 
din nou, din mo
ment ce vă dă atâta 
bătaie de cap P 
„Cum, nu-l cunoaș- 
te-ți pe Rîgă... P s-a 
mirat explodind de 
ris celălalt. Șeful 
nostru... ie-rar-hic I 
Păi Rigă, tova
rășe...“.

In clipa aceea pe 
ușa din capătul co
ridorului a pătruns 
fără să se anunțe 
în vreun fel, un tip 
între două vîrste, 
mai mult scund, cu 
o burtă de episcop 
înrăit lingă raftul 
cu slănină, chel, cu 
niște plete atirnîn- 
du-i Pntr-o parte și 
alta a tâmplelor. In
terlocutorul meu a 
amuțit in timp ce 
venitul s-a uitat de 
jur împrejur miș- 
cindu-se cu umeri 
și cu spinare cu tot. 
parcă surprins că 
nu-l aștepta nimeni. 
„E p-acile cineva, 
tovarășe ?“, s-a a- 
dresat el, oarecum 
impersonal. Cîteva 
alte uși de la bi
rouri s-au 
dintr-odată, 
trei-patru persoane 
au sărit în întâm
pinare („vai, pof
tiți“, „bine-ați ve
nit“, ,de cînd vă 
așteptam, să vedeți 
realizările noas
tre...“).

După buza-i de 
jos, picată tntr-un 
unghi disprețuitor, 
după ochii dezinte
resați, dar, mai ales, 
după un „Haide- 
haide, să văd ce v-a 
putut capul!“, ex
presie rostită repe
zit și total inafec- 
tiv mi-am dat sea
ma că 
chelului burtos a- 
veam 
cu... Rîgă în per
soană. Puteam, în 
clipa aceea, să pa-

mai 
la 

mic

deschis
vreo

în figura

de-a face

riez că numele de 
Rigă era o poreclă 
pe care i-o dăduse
ră ei, cei ce-l aștep
tau, ori o moșteni
seră de la alții; fi 
nu mă înșelasem.

...M-am uitat, re
cunosc, aproape o- 
braznic de atent la 
personajul Rigă. 
Nu-l cunoșteam di
rect, dar el era în
carnarea unor alți 
Rigă pe care-i mai 
văzusem intr-un loc 
sau altul. Din cap 
pînă în picioare ei 
transpiră a obtuzi
tate, opusă total — 
așa ca fi în cazul 
povestit — unei e- 
nergii inimoase, op
timiste și dăruite, 
energic născută în 
cadrul unui colec
tiv. I-am urmărit 
reacțiile la trecerea 
prin respectiva in
stituție. Oamenii 
voiau să-i transmită 
entuziasmul lor, 
poate, din cauza a- 
ceasta, mai și exa
gerau în afectivita
te, prezentindu-și 
succesele, dar totul 
era firesc, fiindcă 
ei erau 
munciseră, 
spunea 
bucuros, 
este 
mea... Vă place ?“. 
La care Rîgă se-n- 
toroea gros și-l ful
gera : „Lasă, bă to
varășe, că știu eu 
ce te poate ca
pul... 1“.

Priveam cum, cu 
fiecare pas al „in
spectorului“, oame
nilor le pierea de 
tot buna dispoziție, 
iar la sfîrșit mai că 
le venea unora să 
regrete că au avut 
o inițiativă, că și-au 
pus suflet în reali
zarea 
și mă 
de 1 
picat 
vorba 
tipul 
Rigă, 
căruia 
aceea 
multe 
balansoar cu gro- 
sălănia, cu insensi
bilitatea față de 
oameni ? Rîgă des
pre care vorbesc 
era un tip mai in 
vîrstă, dar îl cunosc 
și pe fratele moi tînăr', tot 
de respingător, 
re crede că toți 
lalți, care 
primprejur, 
datorită < lui, 
Rîgă tînăr (format 
sau numai în de
venire) nu întreține 
relații decît cu șefi 
(aceia pe care-i gă-

cei oare 
„Iată, ii 

cite unul 
aceasta 

realizarea

ei. Priveam 
întrebam: 

unde ne-o fi 
— „plocon“, 
oamenilor — 

acesta de 
in interiorul 

i justețea (și 
formală de 

ori) se dă-n 
gro-

lui 
așa 
ca- 

cei- 
sînt 

există 
existenței 

fi nu invers.

sește și el la inde- 
mînă), are chiar un 
cult al responsabi
lilor de orice fel (di
rector 
director 
director 
director 
rul, ș.a.m.d.).
Rigă vîrstnicul, dar 
parcă și mai mult 
cel tînăr au convin
gerea fermă că se 
pricep la orice, că 
dacă ar fi făcut ei 
cutare sau cutare 
lucru, precis ieșea 
„ca lumea“. De aici 
totalul lor dispreț 
față de ceea ce 
fac alții. „N-am eu 
timp, mă, tovarășe, 
zicea odată un Ri
gă care nu-și termi
nase nici liceul, că 
mi ți-aș turna niște 
romane despre ță
rani de-ar dărîma 
fi pe 7.aharia Stan- 
cu și pe Marin Pre
da și pe Petru Vin- 
tilă /“. Cine n-are 
părerea lui, cine are 
altă opinie, acela, 
după concepția lui 
Rigă, „n-are orient 
tare“. Specialiști, 
consultarea lor ? 
„Da ce, mă, tova
rășe, noi 
experiență 
ță ? Noi 
tem ?“.

„Noi“ 
că el.

Intr-un 
domeniu, am obser
vat, Rigă e oare
cum circumspect, 
nu se amestecă prea 
mult cu botgrosolă- 
nia lui: în fotbal. 
Pe ici — pe colo, 
mai zice el cite 
ceva, dar'stă retras. 
Cel mult mai taie 
și spînzură pe la. e- 
chipele locale. Pa
radoxal ? De loc / 
Citește și el gazete
le și știe că viețu
iesc odată cu el șl 
niște spurcați la 
limbă (expresia lui), 
pe care-i disprețu
iește din adîncul 
inimii, dar cdrora 
n-are ce le face. 
N-are influență... 
Căci altfel... Ah, 
ce-ar mai înghiți el 
un Eugen Barbu, 
un Adrian Păun es
eu, un Fănuș Nea- 
gu I Doamne dum
nezeule, cît sînt ei 
de măriși de grași, 
n-ar scăpa I Findcă 
Rigă nu-i total lip
sit de o anumită 
inteligență practică, 
prin care se con
servă. In cazul lor, 
deci, tace. Și se 
apără.

...Dar se răzbună 
el pe alții I

I.R.T.A.,
T. A.P.L.,
U. J.C.C., 
Ascenso-

Atit

n-avem 
de 
ce

via- 
sîn-

adi-

singur

EUGEN 
FLORESCU

CERCUL PE MATERII
In C.C.E. la handbal 

Steaua —MAI. Moscova 14—22

NE VINESe spune că în sport, orice es -e posibil. Și adevărul nu e departe de această afirmație. De la intllnirea programată: ieri la Ploiești — în cadrul sferturilor de finală ale Cupei. Campionilor Europeni îa handbal intre Steaua și M.A.Î. ’ MoscoVa — ne-am fi așteptat la orice. Adică, in ultimă ,instanță, și la o înfringere, dar la una onorabilă, cu șanse de recuperare, cel puțin teoretice. însă rezultatul final al partidei (22—14 pentru oaspeți (!!), este mai mult de- cit o surpriză, intrînd in domeniul fenomenelor îngrijorătoare, ce pot constitui un serios semnal de alarmă pentru handbalul nostru.Cu cițiva ani în urmă, ciști- garea C.C.E. la handbal (fete sau băieți) începuse să ni se pară un fapt, dacă' nu banaj, cel puțin oricînd la iridemină, noi fiind pe atunci prima forță handbalistică a lumii. •Dar anii au'trecut (ce-i drept, mai sintem campioni mondiali)

GREU, »ARși handbalul a evoluat, noi reușind să ținem cu greu pasul cu această evoluție și iată urmarea : surclasați acasă la un scor categoric !Cum s-a întîmplat ? Fqarte simplu !Am învățat să „plimbăm“ mingea pe semicerc, s-o răsucim, s-o „deseîntăm“, în schimb am uitat combinațiile rapide, fanteziste, surprinzătoare și totodată, eficace. Am uitat arma noastră de bază — contraatacul — și, nu mai știm, se pare, nici să executăm loviturile de la 7 m. Să nu mai vorbim de angajamentul fizic, să nu mai vorbim de slăbiciunile apărării.
I
I
I
I
I
I
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la Încheierea 
SERIALULUI „SA JUCĂM

TENIS CU ION ȚIU IAC"
Citeva precizări in legătură 

cu concursul nostru
La încheierea publicării celor 30 de sec

vențe ultimul capitol publicat sîmbătă 3 fe
bruarie a.c. - îi anunțăm pe participanțil la 
concursul nostru că trebuie să trimită, la re
dacție, toate cele 30 de cupoane de partici
pare pînă cel mal tîrzlu Io 20 februarie a.c. cei 
care, înțelegînd greșit unele preeizări, și au

trimis redacției un număr oarecare de cupoa
ne de participare - sînt în evidența noastră, 
urmind a trimite și restul cupoanelor.

Premiile - in materiale și echipamente pen
tru tenis - vor fl oferite, în urma tragerii la 
sorți, operație care va avea loc la o dată 
ce urmează s-o anunțăm.

E FIRESC !în această situație, a fost suficient să întîlnim o echipă cu un joc rapid, simplu, in forță, care a fructificat „fără rețineri", din orice situație, mingile favorabile, îmbinînd un joc exact în apărare cu contraatacuri din 2—3 pase, ca să părăsim terenul cu capul plecat.Ne vine greu și e firesc. Dar, pentru ca pe viitor să evităm astfel de situații, e bine să deschidem de pe acum ochii mari și să luăm măsurile necesare. Fără blazare, fără descurajare, ci pur și simplu realist.
S. UNGUREANU

ȘAHUL NOSTRU ÎȘI CONTINUĂ 

ASCENDENTA
Elisabeta Polihroniade, ciștigătoare la „Festivalul 

șahist olandez“, s-a calificat In „interzonal“Desfășurat in cadrul „Festivalului șahist olandez", turneul zonal pentru campionatul mondial feminin a prilejuit o luptă foarte strinsă, astfel că la sfîr- șitul celor 17 runde pe primul loc s-au clasat, la egalitate, 4 jucătoare : Elisabeta Polihroniade (România), Maria Ivanka (Ungaria), Katia Jovanovici (Iugoslavia) și Jana Hardston (Anglia), toate cu cîte 12,5 puncte, din 17 posibile.Inițial se prevăzuse ca pentru turneul interzonal să se califice primele 3, dar președintele 
I
I
I
I
I
I
I
I

Fide, dr. Max Euwe, a anunțat in cadrul festivității de închidere a turneului că, din. împuternicirea Federației internaționale, avind in vedere situația deosebită, s-a hotărit ca primele 4 clasate să aibă drept de a lua parte la turneul interzonal.în ultima rundă, cea de-a 17-a, lupta pentru victorie a fost deosebit de ascuțită. Elisabeta Polihroniade, jucind cu precizie, a ciștigat în fața iugoslavei Jivkovici. Hardston a obținut victoria la Ferer, iar Katia Jovanovici a ciștigat in fața lui Lakmann. Trei partide s-au încheiat remiză: Ivanka-Katinger, Vreeken-Merlini și Pihalici- Timer.în ultimul timp, șahul românesc a cunoscut o puternică a- firmare. în luna ianuarie, marele maestru internațional Florin Gheorghiu a ciștigat turneul de la Orense (Spania), iar recent Theodor Ghițescu s-a situat pe primul loc in turneul maeștrilor „Festivalului șahist“ din Olanda. Acum, Elisabeta Polihroniade a terminat printre învingătoarele turneului zonal, obținînd calificarea în continuare.• LA BADALONA, în meci tur pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor“ la baschet masculin, echipa locală Juventud a întllnit formația Steaua București.Jucind excelent, baschetbaliș- tii români au terminat învingători cu scorul de 81—77 (37—29).Returul acestei întîlniri se va disputa, miercuri, 14 februarie, la București.

(Urmare din pag. I) lor generale pe care și le propune această formă de activitate. Faptul că nici unul dintre interlocutorii noștri nu a reușit să precizeze decît parțial ce își propun ședințele de cerc nu este intimplător. ci perfect explicabil printr-o concepție confuză asupra rațiunii de existență a acestei forme de activitate. Impreciziile în definiție se traduc prin oscilații practic derutante între colocviul teoretic și suplimentarea orei de curs cu amănunte extrase dintr-un magazin de curiozități, între rezolvarea problemelor din gazetă și meditații în vederea unor concursuri școlare.Dintre consecințele pe care le culege acest stil de lucru la întimplare, în cadrul Liceului „Al. 1. Cuza“, ne mulțumim să amintim numai două : aceea că elevii anului I frecventează concomitent patru-cinci cercuri, cu profiluri dintre cele mai diferite — șl asta nu pentru câ i-ar interesa în mod egal fiecare dintre discipline. ci pentru că preiau fără greș confuzia de concepție asupra a- cestei activități — iar elevii din ultimul an nu mai frecventează nici unul, pentru că elimină — și nu în mod arbitrar — dintre formulele în care sînt obligați să-și gospodărească bugetul de timp atit de solicitat — pe cea care li se pare că îl supraîncarcă : cercul. Iar această din urmă constatare spune mai mult decît orice fel de comentariu despre eficiența și gradul de interes de care se poate bucura o activitate organizată la întâmplare. Un ultim amănunt, dar nu cel mai puțin important, care justifică acest calificativ la Liceul A. I. Cuza II constituie însăși absența planurilor tematice la majoritatea acestor cercuri.
UNDE SINT „ÎNDEMNURILE 

VIEȚII" țLa cițiva pași de zidurile școlii se muncește. Fiecare dintre ocupanții de astăzi ai unui loc în bancă va face miine 

cunoștință cu viața. Iar instituția care le pregătește această mare întîlnire nu trebuie să uite nici o clipă acest lucru. Focșanii — pentru că aici am localizat investigația de față — și-a început o existență economică dintre cele mai spectaculoase, pe care dascălul nu se poate să nu o observe. Poate unora a părut cam aspră concluzia la care ajungeam investigând cercurile uneia dintre : școlile focșănene. Din fericire, oontraargumentele la situația mai sus relatată. ne sînt oferite de celălalt lăcaș de instrucție : Liceul „Unirea“.— înțeleg rațiunea acestui cerc — ne informa profesoara de biologie Cecllia Maiorov — în posibilitatea de a deschide elevului dotat pentru disciplina respectivă o portiță spre cunoașterea practică a fenomenelor specifice. Oricîtă teorie ar acumula el, nimic nu egalează contactul direct cu obiectul investigației teoretice.Consemnăm această remarcă drept o sinteză a entuziasmului cu care ne-au relatat ce fac ei, cițiva dintre membrii cercului. Stela Richițeanu din anul III A se temea că nu reușește să transmită la cuvenita tensiune satisfacția de a lucra pe cobai adevărat! („nu pe broaște, pe cobai adevărați !“) pentru depistarea și studiul malformațiilor. Iar Constantin Vasiliu — de altfel unul dintre cei mai înzestrați din punct de vedere tehnic dintre elevii școlii — îmi explica de ce a fost necesară construcția mlo- grafului, un aparat absolut indispensabil activității de cerc.Cercul de chimie și-a îngăduit și el să se mute periodic dincolo de zidurile școlii: la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului. Elevii au efectuat analiza apelor de alimentare și de cazan de la centrala termică, au studiat „per visu“ complicatele combinații chimice care stau la baza lacurilor și vopselelor de care se folosește în mod curent această întreprindere economică. In laboratoarele întreprinderii de vinuri pentru export au învățat să se miște 

nestingheriți printre fazele destul de complicate ale procesului .tehnologic, iar întru dobîn- direa certitudinii că nu au irosit degeaba ore și zile au instituit — din proprie inițiativă — un microtest de competență.în cercul de fizică s” lucrează acum la o temă de mare însemnătate pentru .umuO- rii acestei discipline : obținerea în laborator a electreților.Iar din colaborarea micilor pasionați de știință cu cei subjugați de arta cuvintului, s-a născut, într-o sinteză dintre cele mai interesante, cercul de literatură științifico-fantastică.
O PUNTE, SPRE MIINEAceasta ni se pare cea mai sumară dintre definițiile unui cerc pe materii. A oricăruia dintre ele.Cele două licee de care ne-am ocupat au pe lingă o- bligațiile generale ale școlii, datorii speciale : Liceul „Unirea" găzduiește clase speciale de chimie. Liceul „Cuza“ clase speciale de matematică (Înțelegem să ne facem o plăcută datorie din a menționa activitatea cercului de matematică, condus de profesorul Vasile Gheorghiță, care iși justifică existența prin acțiuni și rezultate dintre cele mai frumoase).Dar pe lingă obligațiile de ordin special se conturează cele de ordin general : acelea de a face din cercul pe materii un instrument pentru profesională și socială a fiecăruia dintre membrii lui, in deschiderea unor orizonturi de cunoaștere suplimentare celei oferite de programa curentă, în stimularea spiritului de creație tehnică sau artistică a celor care posedă datele elementare de oapacltate și intere*.  Așa se explică faptul că cercul nu include printre membrii săi toate numele din catalogul clasei, ci numai pe acelea care 6e profilează cu o înclinație proprie. Și tot așa ae explică pretenția de a face din cercul pe materii o formulă de dirijare și îndrumare, un generator și stimulator de aptitudini
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„MÎA RECORD DE 
PRODUCȚIE SI CALITATE“ A 

DTECIȘTILOR DIA CAPITALĂ ÌA 
DORA DAITĂțl INDUSTRIALE

Opt 
apartamente

peste prevederi

• Prin îmbunătățirea tehnologiei de lucru 
și eliminarea tencuielii — o economie anu
ală de peste 2 milioane lei

Cînd am ajuns pe șantierul de 
locuințe nr. 3 a întreprinderii 
de construcții și montaje nr. 5 
din Drumul Taberei, cadrele 
tehnice, în frunte cu tovarășul 
Vasile Popescu, inginerul șef, 
tocmai terminaseră de pus la 
punct detaliile unei noi soluții 
tehnologice, care va avea o mare 
eficiență economică.

— Ne spuneți în ce constă ?
— Desigur. După cum se știe, 

noi construim locuințe din pa
nouri prefabricate — ne lămu
rește inginerul Popescu — dar 
la care se folosesc încă cantități 
apreciabile de tencuială. Se pier
de pe de-o parte material, iar 
pe de altă parte, multă mano
peră. Intenția noastră constă în 
îmbunătățirea tehnologiei de e- 
xecuție cu cofrajele plane meta
lice, de așa manieră, ca să eli
minăm complet tencuiala și să 
aplicăm direct glitul și zugră
veala pe pereți și tavane.

— Care sînt avantajele p
— Sînt foarte multe : nu mai 

avem nevoie de zidari, iar prețul 
de cost se reduce considerabil. 
Mai precis, facem o economie de 1 000 lei pe apartament, deci la 2163 apartamente, planul nostru pe 1973, vine 2 169 000 lei. 
Crește mult apoi productivitatea 
muncii. Iată numai cîteva argu
mente pentru extinderea ei.

— Ce implicații au tinerii 
constructori în aplicarea noii me
tode ?

— O implicație totală — 
consideră secretarul P.C.R., to
varășul Ion Stere. Mai întîi, 
pentru că majoritatea oamenilor 
cu care lucrăm sînt tineri. Chiar azi, am deschis un curs de calificare pentru 120 de tineri, în diverse meserii. Dar să revin la 
întrebarea dv. Cei care vor să 
lucreze după noua metodă de 
mare randament sînt tocmai ti
nerii, am format deja două e- 
chipe în acest sens, conduse de 
Ștefan Burcea și Constantin Co- 
marniceanu.

— De fapt, ce v-ați propus 
să realizați concret în această 
săptămînă P l-am întrebat pe to
varășul Gheorghe Preda, secre
tarul comitetului U.T.C.— Să montăm opt apartamente în afara prevederilor. Aceasta 
însemnează că inițiativa despre 
care „Scînteia tineretului“ a scris 
anul trecut destul de mult: „să montăm trei apartamente pe zi cu o singură macara“ se aplică 
întocmai. In acest scop noi am 
făcut o mobilizare totală a tine
rilor, la ordine, disciplină, ritm 
înalt de muncă și o bună apro
vizionare. Astăzi, de pildă, ute- 
ciștii, din proprie inițiativă, au 
încărcat și descărcat patru ma
șini cu materiale (BAC) înlo
cuind astfel opt oameni care ar 
fi trebuit să facă această treabă. 
Ei au luat această sarcină în 
seama lor pentru toată săptămî- 
na. Deci, timp de o săptămînă, 
opt oameni vor putea fi folosiți 
la lucrări de mai mare urgență.

■— Pentru șantierul nr. 3 ce 
semnificație va avea această săp
tămînă record ?

— îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate, ne răs
punde tovarășul ing. Popescu, 
este și angajamentul nostru. Mai 
exact, în 1973, noi ne-am propus să predăm blocul 2 Forando cu 132 apartamente cu 20 de zile mai devreme, blocul 24 din mi- croraionul 5, cu 10 zile, blocul 23, cu 30 de zile, blocul O D-2 din microrainul 4, cu 30 de zile înainte de termen, să reducem cu 5 lei cheltuielile de producție la 1 000 lei producția marfă față de sarcina de plan, iar productivitatea muncii pe salariat să crească cu 1 la sută peste sarcina stabilită. In contextul a- 
cestor angajamente, după cum 
se vede foarte mobilizatoare, 
săptămînă record a tineretului 
vine ca o anticipare, ca o in
troducere în ritmul pe care tre
buie să ni-l impunem, în vede
rea respectării cu exigență a ce
lor ce ne-am prevăzut.

Întreprinderea , 
Industria bumbacului TOATE
UTILAJELE ÎN MERS

UNIFORM

• Un angajament care la sfîrșitul săptămînii 
va fi un fapt care va consemna : Realizat 
peste prevederi — 250 kg fire și 4 000 m.p. 
țesături tip bumbac

Lozinca : „Nici o mașină și 
nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat“ domină ca un semn bun, prevestitor, curtea întreprinderii. Secretara comitetului U.T.C., tovarășa Cecilia Constantin, ne a- sigură de la bun început că exigențele lozincii respective au pătruns temeinic în conștiința tinerilor, că ea a devenit o regulă a conduitei în întrecerea utecistă, pentru întreaga organizație U.T.C.— Ce v-ați propus să realizați în săptămînă record, a conferinței municipale U.T.C. ?— 250 kg. fire tip bumbac șt 
4 000 m.p. țesături tip bumbac — ne răspunde secretara comitetului U.T.C. iar în orele de după program să strîngem și să expediem către I.C.M. o mașină de fier vechi și 1500 kg. deșeuri textile.Repartizate pe tinerele muncitoare, aceste angajamente ar deveni : 4 kg. fire zilnic peste 
plan de fiecare participant la 
întrecere și 10—12 m.p. țesătură 
pe zi. Modalitățile prin care se vor realiza cele propuse sînt bine cunoscute. Chiar inginerul șef al întreprinderii ține să aprecieze ecoul care îl are, în rîndul colectivului,. inițiativa tineretului,

„Nici un refuz de calitate la țe- 
sătorie și fire“ sau, cealaltă, „Toți 
tinerii cu sarcinile zilnice de plan 
îndeplinite“.Pentru a vedea măcar la dimensiunile unei singure zile eficiența măsurilor și inițiativelor de care vorbea secretara U.T.C., am mers în secția filatură.— Dorim să vedem fișele cu realizările pe ziua de azi a celor 26 de uteciste din schimbul II pe care îl conduceți.Maistrul Constantin Popa ne prezintă fișele cerute, înainte de aceasta el ține să sublinieze că au existat toate condițiile tehnice și materiale pentru realizarea normelor. Parcurgem, așadar, cartotecile u- tecistelor Neluța Necula, Evelina Ioana, Eugenia Oancea și Flo- rica Baicu de la ring, Lucia Ivan și Emilia Negoiescu de la bobi- naj. Chiar de la prima vedere, se detașează cele mai bune : Baicu și Ivan cu o depășire de 10 la sută, iar brigada lui Negoiescu, formată din trei fete, cu o depășire de 16 la sută, ceea ce echivalează cu 22 kg. fire peste plan. Toate celelalte tinere amintite și-au depășit sarcina în schimbul respectiv cu 2—4 la sută, iar restul s-au încadrat în norma planificată.

NOI COLECTIVE DE MUNCĂ ADRESEAZĂ
CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

• Combinatul Siderurgic Galați
(Urmare din pag. I)Dînd glas voinței unanime a siderurgicilor gălățerii, sub genericul „Cincinalul înainte de termen“, adresăm tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică chemarea la întrecere pentru depășirea nivelului maximal al sarcinilor ce revin siderurgiei românești în anul 1973, angajîndu-ne ca prin folosirea mai bună a capacităților de producție, a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă, dezvoltând inițiativa și capacitatea creatoare a colectivului, ridicînd pe o treaptă superioară munca politico-educativă și de pregătire profesională, îmbogățind condițiile de muncă, să depășim prevederile planului de stat, la nivelul maximal, după cum urmează :• 50 000 tone fontă ;• 50 000 tone oțel ;• 15 000 tone laminate finite ;• 5 000 tone tablă și bandă laminată la rece.în felul acesta să depășim indicatorii valorici planificați cu i• 153 000 000 lei la producția globală ;• 100 000 000 lei la producția marfă ;• aportul valutar suplimentar prin export cu 8 000 000 lei valută.• Prin reducerea timpului de reparație a agregatelor, asigurarea pieselor de schimb necesare, executarea unor reparații de calitate și prevenirea opririlor accidentale vor crește gradul de folosire a capacităților de producție la agregatele de bază față de anul 1971 cu :• 10 la sută la oțelărie ;• 4 la sută la laminorul de tablă groasă ;• 25 la sută la laminorul de benzi la cald ;• 20 la sută la laminorul de benzi la rece ;atingînd astfel capacitățile proiectate la laminoarele de tablă groasă și de benzi la rece și depășindu-se la oțelărie și laminorul de benzi la cald.Vom îmbunătăți indicatorii de eficiență economică prin :• valorificarea a 11 studii privind activitatea de organizare a producției și a muncii și a sistemului informațional și de decizii, cu o eficiență de circa 5 000 000 lei ;• intensificarea proceselor metalurgice Ia furnale și oțelărie prin mărirea debitului de oxigen utilizat la aceste agregate, asigurîndu-se astfel o reducere a consumurilor față de nivelele de plan cu : • 3 000 tone cocs ;• 4 000 tone metal.• Raționalizarea consumurilor de gaze de furnal și de coc- serie. a consumurilor energetice care vor conduce la o economie totală de 3 800 000 Kw/h energie electrică.• Pe baza unor asemenea măsuri se vor reduce cheltuielile materiale cu 10 000 000 Iei peste prevederile planului și se va obține un beneficiu suplimentar de 15 000 000 lei.• Extinderea gamei sortimentale a produselor prin asimilarea în fabricație a 26 mărci noi de oțeluri, laminate, în tablă groasă și bandă laminată la cald și la rece, pentru construcții navale, cazane, recipienți, autocamioane, industria electrotehnică și a bunurilor de larg consum, care va asigura dublarea producției de oțeluri aliate, față de realizările anului 1972.• Producția de tablă de benzi de calitatea I va spori în anul acesta cu minimum 15 la sută față de realizările anului 1972, prin reducerea conținutului de sulf în fontă și mărirea gradului de puritate a oțelurilor, îmbunătățirea aspectului exterior al lingourilor,• Prin îmbunătățirea calității producției și depășirea sarcinilor de plan vom satisface integral și la timp obligațiile contractuale la intern și Ia export.« Pe baza programului de măsuri pentru colectarea și valorificarea superioară a deșeurilor metalice și de .altă natură vom realiza :• organizarea unui flux tehnologic de debitare în table a resturilor de rulouri din tablă laminată la rece, valorificînd astfel mai eficient 1 000 tone metal ;• economisirea a 2 000 tone dolomită prin recuperarea deșeurilor de blocuri dolomitice la fiecare refacere a căptușelii refractare a convertizoarelor ;• darea în funcțiune, în trimestrul II 1973 a stației de re- condiționare a uleiurilor uzate prin care se va asigura o recuperare maximă a uleiurilor folosite în secțiile productive.• Vom reduce durata cercetărilor cu 8 la sută față de plan prin : reducerea perioadei de documentare, reducerea duratei in faza de laborator și experimentărilor industriale, asigurin- du-se condiții pentru realizarea unei eficiente minime de 13 000 000 lei.• Pentru punerea în valoare a capacității creatoare a colectivului. o atenție deosebită o vom acorda mișcării de inovații, invenții și raționalizări. Astfel, prin antrenarea mai largă a muncitorilor, a inginerilor, a maiștrilor și tehnicienilor la a- ceastă activitate, numărul inovațiilor și invențiilor va crește cu 20 la sută față de anul trecut, iar contribuția lor la reducerea consumurilor de materii priime și materiale, îndeosebi la metal, cocs și fluide energetice va crește cu 5 000 000 lei.• Asigurînd condițiile tehnico-materiale de desfășurare în ritm susținut a lucrărilor de investiții în colaborare cu Trustul de construcții și montaje siderurgice, vom realiza :• punerea în funcțiune cu 15 zile mai devreme a dezvoltării de 450 000 tone capacitate de încălzire la laminorul Slebing ;• reducerea cu 15 000 000 lei a cheltuielilor pentru investiții la obieotivele în construcție, îndeosebi la structura utilaje și diverse.• Prin îmbunătățirea asistenței tehnice pe schimburi, ridicarea calificării personalului, aducerea schimbului doi la nivelul schimbului I și extinderea schimbului III se va obține o creștere a indicelui de folosire a mașinilor-unelte cu 15 la sută față de anul 1972, asigurînd o producție suplimentară de 28 000 000 lei piese de schimb față de plan, punind un accent deosebit pe calitatea acestora și recondiționarea unui volum cit mai mare de piese de schimb. Tot . in atelierele combinatului se vor realiza, după documentație și concepție proprie, auto- dotări în valoare de peste 8 000 000 lei.• In scopul pregătirii corespunzătoare a cadrelor necesare obiectivelor noi, precum și a ridicării nivelului de competență profesională a tuturor categoriilor de lucrători ne angajăm să recrutăm și să selecționăm cel puțin 1 200 viitori muncitori pentru invățămîntul profesional ; să pregătim prin cursuri de scurtă durată 700 muncitori, din care 200 prin cursuri post- liceale ; să cuprindem în acțiunea de reciclare 6 000 salariați și să. asigurăm condițiile pentru policalificare și calificare gradul II și autorizare a cel puțin 600 muncitori.• Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață a salariaților :• vom intensifica activitatea de îndrumare și control privind securitatea muncii ;• vom extinde rețeaua de electrofiltre la secțiile unde sint degajări de pulberi intense și pentru epurarea gazelor ;• vom extinde acțiunea de reducere a zgomotului produs de eșapări fluide, la fabricile de oxigen, centralele de aer comprimat și suflante ;• vom extinde rețeaua de deservire cu hrană caldă la secțiile productive ;• se vor organiza acțiuni cultural-educative în vederea petrecerii în mod plăcut și instructiv a timpului liber ;• se vor efectua 75 000 ore muncă patriotică pentru amenajări în incinta secțiilor, gospodărirea și înfrumusețarea zonelor exterioare, sistematizarea căilor de acces.• Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C., comitetul oamenilor muncii vor desfășura o intensă muncă politico-educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din combinat și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a marilor sarcini și a angajamentelor luate.Ne exprimăm deplina convingere că toate colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriei metalurgice vor răspunde cu entuziasm la această chemare la întrecere și vor depune toate eforturile pentru realizarea cincinalului înainte de termen, demonstrînd prin fapte atașamentul și devotamentul față de politica științifică, realistă a partidului, față de conducerea partidului și statului, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărirea neclintită de a depune toate eforturile

pentru înfăptuirea obiectivelor istorice trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, pentru înflorirea multilaterală a României socialiste.
Secretarul comitetului de partid 

pe platforma combinatului 
GHEORGHE BAROGA

Președintele comitetului 
sindicatului nicolae lăcătuș

Președintele comitetului 
oamenilor muncii

Ing. ION POTOCEANU

Secretarul comitetului U.T.C. 
ILIE ursu

• Uzina „Elertroaparataj“
(Urmare din pag. I)• Creșterea peste plan a productivității muncii cu 1 la sută ;• Realizarea unui indice de utilizare a mașinilor de 88 la sută :• Ridicarea calității producției prin :• creșterea ponderii produselor noi și modernizate la 63 la sută din producția uzinei ;• extinderea încercărilor de fiabilitate la con- tactoare, relee termice și întrerupătoare automate ce reprezintă 76 la sută din producția uzinei ;2. — IN DOMENIUL ECONOMIC-FINANCIAR• Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 3,5 lei ;• Depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută ;• Depășirea planului maximal de export direct cu 2 la sută ;• Reducerea cheltuielilor valutare la un milion lei producție cu 8 la sută față de 1972, prin reducerea consumurilor specifice la materialele din import și atingerea prin aceasta a unui raport de cel puțin 2,5 intre valoarea exportului și a importului ;• Scăderea cu 1 la sută a consumului de metal față de cel planificat.3. — IN DOMENIUL TEHNICII NOI• Realizarea fazelor de asimilare pentru un număr de 10 produse peste prevederile planului tehnic ;« Asimilarea, în colaborare cu institutele de. cercetare și în- vățămînt, a unor noi tipuri de materiale care vor duce la realizarea unei economii de peste un milion lei valută.4. — ÎN DOMENIUL AUTOUTILARII• Realizarea peste plan a unor mașini și dispozitive în valoare de un milion lei ;• Realizarea de utilaje și instalații în valoare de 700 mii lei valută, ca de exemplu : mașini de sudat de 75 și 150 Kva, mașini de sudat cu disc rotativ,stație de reglaj pentru diverse întrerupătoare automate, omogenizator pentru pulberi și instalație pentru executarea automată a niturilor.• Aceste realizări vor asigura depășirea sarcinilor maximale pe 1973, creînd condiții pentru îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate.• Pentru traducerea în fapt a acestor angajamente, colectivul uzinei noastre, în frunte cu comuniștii, va acționa pe baza unui plan complex de măsuri politico-educative și tehnico-or- ganizatorice^ privind folosirea mai rațională a resurselor materiale și de muncă existente, ridicarea continuă a calității și competitivității produselor, utilizarea la un grad superior a capacităților de producție și a forței de muncă.• In vederea realizării angajamentelor asumate, se vor me- caniza și automatiza operațiile de mentaj prin executarea de dispozitive și pupitre de reglaj prin autodotare, se va restudia procesul tehnologic al benzilor de montaj, precum și dotarea acestora cu dispozitivele necesare.• Vom acorda în continuare o atenție deosebită pregătirii și perfecționării forței de muncă prin calificarea la locul de muncă a 355 muncitori peste planul de școlarizare.• Ne vom preocupa de reducerea pe toate căiie a cheltuielilor materiale, prin introducerea în fabricație a noilor produse, prin modernizarea multor sortimente aflate în producție.• In lumina sarcinilor ce decurg din programul de educație comunistă, comitetele de partid, de sindicat și U.T.C., precum și comitetul oamenilor muncii pe uzină, vor intensifica munca politico-ideologică și cultural-educativă in rîndul salariaților, folosind în acest scop formele multiple ale muncii politice de masă, în vederea creșterii nivelului de conștiință și formării la fiecare salariat a trăsăturilor moral-politice ale omului nou al societății noastre socialiste.Sîntem convinși că această chemare va găsi un larg și puternic ecou în toate întreprinderile electrotehnice și electronice, demonsfrînd hotărirea fermă a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din această importantă ramură a economiei naționale, de a contribui prin realizarea angajamentelor, la obținerea uncr rezultate și mai mari în acest an la toți indicatorii, la îndeplinirea obiectivelor politicii partidului și statului nostru de dezvoltare economică și socială a țării, de ridicare a României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

„ • un număr de două aliaje și patru tehnologii noi ;‘ • scurtarea in medie cu o lună, a duratei de cercetare la temele din plan ;• realizarea peste plan a unui număr de cel puțin 6 teme, în valoare de contract de 1 100 mii lei ;• realizarea unei microproducții și a unor utilaje prin autoutilare in valoare de 1 700 mii lei ;• patru milioane economii antecalcUlate la prețul de cost al unor metale neferoase (aliaje de aluminiu) ca urmare a finalizării practice a lucrărilor de cercetare ;• reducerea, prin activitatea de microproducție, a efortului valutar cu 220 mii lei.B. în activitatea de proiectare1. Prin adincirea soluțiilor de proiectare să reducă față de studiile tehnico-economice aprobate :• volumele de construcții-montaj cu minimum 20 milioane lei ;• volumul importurilor de utilaje și echipamente cu minimum 1.5 milioane lei valută.2. Prin adoptarea unor soluții eficiente in proiectele de execuție, să obțină următoarele economii față de indicii de consum aprobați : 250 tone metal, 300 mc material lemnos, 1 000 tone ciment.3. Printr-o mai bună organizare a activității de proiectare, să scurteze termenele de predare la 130 proiecte cu 1 200 zile.4. Pentru mărirea volumului de proiecte puse la dispoziția șantierelor, 37 la sută din volumul documentațiilor de execuție de construcții și instalații vor fi proiecte tip,: refolosibile sau elemente tipizate.5. Prin urmărirea execuției lucrărilor pe șantiere de către pro- iectanți și acordarea de asistență tehnică Ia punerea în funcțiune a unor obiective din industria metalelor neferoase și rare și atingerea parametrilor proiectați inainte <le termenul planificat să contribuie alături de colectivele uzinelor Ia obținerea unei producții suplimentare, in anul 1973, de 20 milioane Ici.6. In vederea creării condițiilor de scurtare a termenelor de realizare a investițiilor prevăzute a fi puse în funcțiune în cadrul acestui cincinal, să realizeze întreaga documentație de execuție pentru investițiile aprobate, pînă la 31 decembrie 1973.Sîntem convinși că celelalte colective din unitățile de cercetare și proiectare din țară vor răspundere cu entuziasm chemării noastre, militind neabătut pentru creșterea aportului cercetării și proiectării la soluționarea problemelor pe care le ridică dezvoltarea societății românești la înfăptuirea programului partidului, de ridicare a României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
Secretarul organizației de bază 

P c H
Ing. VALENTIN PALAȘANU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii

Ing. GH. BUJGOI

Președintele comitetului
sindicatului Secretarul comitetului U.T.C.

Ing. C. NICULESCU Ing. S. PĂUN

• Stația C. F. R. București Triaj
Către toate unitățile de exploatare 

din rețeaua căilor ferate

Secretar al comitetului de partid 
al Uzinei „Electroaparataj“

N. FLOREA

Președintele comitetului 
sindicatului
V. SANTA

Președintele comitetului Secretar al comitetului U.T.C. 
oamenilor muncii R. FLORESCU

Ing. P. DRAGUȘ

• Institutul de proiectări
și cercetări pentru industria 
metalelor neferoase și rare- 
București

Către colectivele tuturor unităților de
cercetare și proiectare din fărăînsuflețiți de semnificația istorică a hotărîrilor adoptate de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului din iulie 1972 în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a accelerării progresului economico-social al României, cercetătorii și proiectanții Institutului de proiectări și cercetări pentru industria metalelor neferoase și rare (I.M.N.R.) — București cheamă la întrecere toate colectivele de cercetare și proiectare din țară pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1973, pentru a-și spori contribuția la asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii actualului cincinal înainte de termen.Colectivul Institutului nostru se angajează :A. In activitatea de cercetare1. Elaborarea de tehnologii eficiente, care să permită valorificarea complexă și introducerea în circuitul economic a noi surse de materii prime cu conținut scăzut de metal, în special pentru obținerea aluminiului din alte surse de materii prime decît bauxitele ; valorificarea cuprului, molibdenului, wolframului din minereuri sărace ; valorificarea titanului și zirconiului din mi- nereurile sărace indigene.2. Perfecționarea actualei tehnologii la Uzina metalurgică de metale neferoase — Baia Mare, în vederea creșterii capacității de producție cu circa 20 la sută și obținerea unui beneficiu suplimentar anual de peste 30 milioane lei.3. Valorificarea unor subproduse și deșeuri ale metalurgiei neferoase prin elaborarea de tehnologii care să permită recuperarea cu randamente superioare a stibiului, bismutului, teluru- lui etc.4. Diversificarea sortimentului de metale, compuși și aliaje neferoase și rare cu utilizări în special în tehnici moderne : electronică, automatică, mecanică fină, energetica nucleară etc., prin:• elaborarea de noi aliaje pe bază de aluminiu și cupru cu caracteristici fizico-mecaniee și electrice superioare și aliaje speciale pe bază de argint și cadmiu ;• elaborarea de tehnologii pe baza cărora se va organiza producția pentru prima dată în țara noastră a unor metale de puritate avansată, precum și compuși și aliaje ale acestora.5. Se vor elabora noi tehnologii pentru reintroducerea în circuitul economic a unor metale neferoase : nichel, wolfram, molibden, cobalt conținute în piese și catalizatori uzați.6. Pentru a contribui la realizarea cincinalului inainte de termen, ne propunem ca in acest an să realizăm suplimentar :

Ceferiștii din stația București Triaj, însuflețiți de nemărginită încredere în politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîți să aducă o contribuție tot mai mare Ia înfăptuirea angajamentelor asumate de organizația, de partid a municipiului București în întrecerea socialistă pe anul 1973, cheamă la întrecere toate unitățile de exploatare de cale ferată pe baza următoarelor obiective și angajamente :• Depășirea cu 3 la sută a planului de producție exprimat în tone expediate.• Reducerea cu 4 la sută față de plan a timpului de staționar^ a vagoanelor de marfă în tranzit cu prelucrare.• Reducerea cu 5 la sută față de plan a timpului de staționare a vagoanelor marfă la încărcare-descărcare.• Creșterea încărcăturii medii pe vagon cu 0.5 la sută față de plan.• Creșterea cu 1 la sută a greutății medii pe tren de marfă față de plan.• Respectarea planului de formare a trenurilor de marfă.• Respectarea regularității circulației trenurilor Ia îndrumare, după grafic.• Realizarea acestor indicatori în depline condiții de siguranță a circulației.• In vederea realizării acestor obiective vom acționa hotărît în direcția perfecționării neîncetate a proceselor tehnologice de triere a vagoanelor, pentru folosirea rațională a timpului de lucru al personalului de drum și de stație, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în zonele de manevră și aplicarea riguroasă a normelor de protecție și tehnică a securității muncii.CEFERIȘTI,Să dăm un nou avint muncii noastre pentru * satisface la timp și în cele mai bune condiții cererile de transport ale economiei naționale.Sintem convinși că, anul 1973, an în care se împlinesc patru decenii de la eroicele bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933, va marca un moment important în mobilizarea tuturor energiilor și capacităților lucrătorilor, pentru îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate, pentru aplicarea în viață a programului Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.
Secretarul comitetului Președintele comitetului

de partid sindicatului
LĂZĂROIU petre stAnescu ion

Șeful stației Secretarul comitetului U.T.C.
Ing. CHIRIACESCU S. RADU FLORICA

• Oficiul județean de turism Neamț
Către toate oficiile județene de turismLucrătorii oficiului județean de turism Neamț, conștienți că realizarea sarcinilor din acest an la nivelul maximal necesită valorificarea tuturor resurselor umane și materiale, adresează oficiilor județene de turism din țară chemarea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor anului 1973, în principal la următoarele obiective :• Depășirea planului la activitatea de turism intern cu 3 la sută, prin atragerea unui număr cit mai mare de oameni ai muncii la odihnă, tratament și excursii ;• Sporirea încasărilor valutare cu 2 la sută peste prevederile planului ;• Creșterea volumului de desfacere a mărfurilor cu 4 la sută față de nivelul planificat, prin asigurarea unui fond corespunzător de mărfuri și aprovizionarea ritmică a unităților ;• Depășirea planului de prestații hoteliere și alte încasări din servicii cu 3 la sută și accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor ;• Creșterea gradului de ocupare a capacității de cazare și depășirea producției culinare proprii prin lărgirea gamei sortimentelor ;• Ridicarea nivelului de servire, eliminarea reclamațiilor din partea consumatorilor prin mai buna organizare a muncii și a producției în unități :• îmbunătățirea calificării, a specializării lucrătorilor și extinderea unor forme moderne și rapide de servire care să ducă la satisfacerea celor mai exigente cerințe ale turiștilor ;• îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului auto cu 2 la sută ;• Creșterea eficienței economice prin reducerea cheltuielilor de circulație cu 200 000 lei, creșterea rentabilității cu 0,2 la sulă și depășirea planului de beneficii cu 300 000 lei ;• Depozitarea, păstrarea și manipularea cu grijă a mărfurilor și obiectelor de inventar în scopul micșorării cu 10 la sută a perisabilităților ;• Perfecționarea organizării și controlului gestiunilor economice, în vederea prevenirii pagubelor din avutul obștesc.
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vmta culturala a t/nerftuu//
Orașul Vaslui de astăzi era pînă nu demult un tîrg uitat, vestit (în împrejurimi) mai a- les prin dughenele sale, un tîrg în care noțiunea de artă nu se asocia decît cu aceea de comerț, în care evenimentele cele mai importante erau falimentele, în care, după anotimpuri, praful se prefăcea în noroi, în sfirșit, în care apa de băut se aducea cu sacale de la o distanță de circa 20—30 de kilometri. Orașul Vaslui de astăzi este un oraș industrial, un oraș care își schimbă vertiginos înfățișarea arhitectonică, un oraș în care oamenii, majoritatea tineri (numai 1/3 din locuitorii săi fiind, de pildă, elevi), mun-' cesc, trăiesc, gîndesc altfel de- c.it predecesorii lor.Viața culturală a orașului se află și ea sub zodia începuturilor. căci tot ceea ce s-a moștenit în acest domeniu a fost un singur cinematograf. Astăzi s-a mai construit un cinematograf modern, o mare casă de cultură a sindicatelor (unde e- xistă de altfel și unica sală propice spectacolelor de teatru, spectacolelor muzicale etc), s-a început amenajarea unui club al tineretului. Noua casă de cultură a sindicatelor este care polarizează interesulcuitorilor orașului, al tinerilor. Aici vin, cînd vin. și asta destul de rar, teatre în turneu, aici există un cerc de artă plastică, un cineclub, o formație de dansuri și una corală, un cerc de croitorie, un club „Fe- mina“ etc. Ea însă e departe de a satisface cererile tinerilor, de a-i antrena intr-o activitate susținută, de continuitate, de a-și justifica generosul spațiu de care dispuneCercul de artă plastică, condus de un entuziast amator, ing. Dumitru Mihai, viitorul conducător și al unui preconizat cerc de culturism, nu a a-

vut decît o singură expoziție anul trecut, în oraș, nu încearcă să fructifice cele mai promițătoare talente de înfrumusețare Cineclubul, condus către directorul Casei de cultură, Lascăr Petrlcă, are o sporadică memorativă și de arhivă, cadrul te din lului

în acțiunea a orașului, chiar deactivitate, să zicem co- ’ ' " în său s-au filmat fragmen- a doua ediție a festiva- umorului „C. Tănase“,

magnetofon. La fel pentru film, plastică, literatură. Ni s-a invocat mereu lipsa de „cadre specializate“, capabile să susțină asemenea cercuri de educație artistică. Noi credem că a- ceștia există, că n-au fost depistați, că nu se fac în unele domenii eforturi de atragere a unor tineri cu pregătire adecvată (în ultimii ani e drept n-au fost repartizați în oraș nici un absolvent al conserva-

de pildă, pe directorul casei de cultură cum se realizează colaborarea cu organizațiile U.T.C., care este ponderea și aportul tinerilor la activitățile desfășurate la casa de cultură. Ni s-a răspuns, cu dezarmantă seninătate, că la cercul de croitorie există și tinere, că formația de dansuri există cîțiva elevi, tește, care le oferă baza
în Și, că sindicatul (ci- casa de cultură) e cel materială

CE DORESC TINERII?
CE OFERIM TINERILOR?Vaslui și s-a de protecția

cealo-

care a avut loc la executat un film muncii, film „comandat“ de către o întreprindere industrială. Cercul de teatru după o suită de repetiții, conduse de un specialist. un actor de la Bîrlad, plătit în acest scop, s-a dizolvat în mod nejustificat ș.a.m.d. Spunem toate acestea pentru că o casă de cultură nu este o instituție pasivă, o instituție care găzduiește, de regulă contra cost o serie de manifestări „importate“ din alte centre (Bîrlad, Iași, București). Nu e rău că s-a invitat Filarmonica din Iași, dar exemplul celor care părăseau sala în timpul concertului simfonic (induși în e- roare, să zicem, de afișul care anunța un „concert muzical“! ar fi trebuit să dea de gîndit organizatorilor, să-i facă sa reflecteze și la necesitatea unor concerte-lecții, a unor cercuri muzicale unde expunerile de inițiere se pot împleti cu e- xemplificările la pick-up sau

torului, al unui institut de arte plastice, pe motivul lipsei de locuri, locuri ocupate de mulți suplinitori deja, cum ne informa Inspectoratul școlar județean). Nu numai necunoașterea tinerilor intelectuali (profesori, arhiitecți, h.gineri, medici) capabili să desfășoare o activitate instructivă sau cu caracter artistic, ci pur și simplu a numărului lor, ne-a pus pe gînduri. Cifra lor, oferită de reprezentanți ai unor instituții, organe și organizații obștești varia între 6 și 90 îPe lingă această pasivitate, această necunoaștere a unui potențial uman, acest stil de muncă bazat aproape exclusiv pe solicitarea repetată „la domiciliu“ a unor pasionați ca- re-și oferă generos serviciile, există și o slabă colaborare între organele sindicale, între direcția Casei de cultură a sindicatelor și organizația județeană U.T.C., între organizațiile U.T.C. din întreprinderi. Am întrebat,

altă așa al

„DUMINICA
NA VETIȘTILOR"Organizația U.T.C. de la Fabrica de tricotaje Miercurea Ciuc. este o organizație a fetelor. Din 1 120 de membri, doar 50 sînt băieți. „Așa se întîm- plă in toate întreprinderile textile — ne spune tovarășa Csutak Emma, secretara comitetului U.T.C. — și tot ca în alte părți, media de vîrstă este <je 20 de ani. în plus, dacă se poate spune așa, dar cu asta nu ne prea lăudăm, singura formație sportivă a fabricii este echipa de fotbal a băieților...“— „Foarte multe uteciste într-o organizație dau sau nu un profil aparte activității cui- turale— „Profilul aparte nu de aici provine, ci de la faptul că nu avem încă un club al fabricii și că mai mult din jumătate din numărul uteciștilor, 700 sînt navetiști“.— „Asta înseamnă că activitatea culturală...“— „Nu, asta nu înseamnă că nu desfășurăm o activitate culturală. Am găsit o soluție care a dat bune rezultate pînă în prezent. Ne-am propus și am inclus în plan încă la alegerile din noiembrie, să organizăm în comunele în care locuiesc ute- ciștii fabricii. manifestări artistice de amploare, pe care le-am intitulat : „Duminica navetiștilor“. Am deplasat formațiile noastre, echipa de dansuri românești și maghiare, orchestra de muzică ușoară și grupul vocal, în trei comune. La căminele culturale din Dănești, Ci- ceu și Sîndominic. Asta e numai începutul... La sediu, în fabrică, din motive de spațiu, n-am putut organiza decît o

expoziție de artă plastică a graficianului Mireay Andrei și o întîlnire cu poetul și gazetarul Ferencz S. Istvan, ambele trezind interes atît pentru schimbul de opinii dintre tineri și invitați, cît și pentru faptul că se organiza pentru prima oara la noi asemenea confruntări. Am spus, Întreprinderea nu a intrat de mult în funcțiune și trebuie să ne creăm „tradițiile“ noastre cultural-artistice“.de la secția Imre, secre- U.T.C. nr. 1, de navetiste.Ferencz Ileana, confecții și Maria tara organizației două din cele 700 ne spun :— „Clubul va fi rînd, dar asta nu va rezolva decît o parte din activitatea culturală și mai ales nu va atrage decît puțini participant! din rîndul tinerilor ce vor ra- mîne în continuare navetiști. Vom avea o bibliotecă, o sală sau mai multe de repetiții pentru formațiile noastre, dar forma cea mai atractivă de manifestare va mai rămîne încă multă vreme „Duminica navetiștilor“. Cred că ea poate fi organizată săptămînal, pentru _că este mult mai ușor să deplasăm formațiile întreprinderii în cî- teva comune din jurul orașului, decît să aducem cîteva sute de tineri la club, în ziua lor liberă“. (Ferencz Ileana).— „Aceste manifestări pe lingă faptul că s-au bucurat de o largă participare, la căminele culturale unde au fost organizate, au fost invitați și tineri din afara fabricii și echipe ar

tistice sătești, au constituit de fiecare dată și o popularizare a noastră. Ce ar trebui făcut mai mult în această privință, pe lîngă organizarea săptămînală a „Duminicii navetiștilor“, fi îmbogățirea continuă a gramului. Nu gadă artistică ria Imre).Ionași Edith din acțiunile„Cu microfonul ziați“, care s-a bucurat de un succes extraordinar :— „Secretarul rășenesc Pop și U.T.C. a discutatîntirziați. discuția fiind înregistrată pe bandă de magnetoton și apoi transmisă la stația de radioficare. Eficacitatea procedeului mă face să nu mă îndoiesc de aportul aduce fi, cel mare, suri,culturală ar creț producția“.

ar pro- avem încă o bride agitație“. (Ma-amintește de una recent organizate printre întîr-gata în cu- comitetului o- U.T.C., tovarășul Ioan secretara comitetului fabricii de tricotaje, au intr-o dimineață cu cei
pe care brigada de agitație : puțin egal, dacă nu în combaterea unorîn acest fel activitatea sprijini mai con-

i-ar ar mai îip-
TUDOR STANESCU

(sală, costume etc). Pe de parte organizației U.T.C., cum ne relata un activist Comitetului județean al U.T.C., tovarășul Constantin Oancea, casa de cultură reclamă, pe temeiul rentabilității, „chirie“ pentru organizarea unor acțiuni de amploare, care să suscite interesul unui numeros public tînăr (citîndu-ne aici „cazul“ concursului de muzică ușoară „Constelație necunoscută“ ș.a.). Din păcate cu aceste interminabile discuții privind regimul „priorităților“ și „subordonărilor“, al rabatului de calitate pe care chipurile îl reclamă inevitabil încasările, nu se poate întemeia o solidă activitate edu- cativ-culturală a orașului. Ele vor înceta într-un fel, ne-au asigurat numeroși activiști U.T.C. în momentul în care va fi dat în folosință clubul tineretului. Ciudat e însă că nimeni nu a putut să precizeze o dată (nici măcar luna 1) în care tinerii vor intra în noul lor lăcaș de cultură.Ce fac tinerii în acest timp ? Ce gîndesc ei despre viața de cultură a orașului lor ? Ce dorințe au ? Să ’ le dăm cuvîntul.„Vom avea o adevărată viață culturală, ne spune Radu Mihai, 24 de ani, muncitor la întreprinderea de construcții montaj Vaslui, cînd vom renunța la improvizații. Cînd manifestările noastre vor avea ritmicitate, cînd vor exista formații de teatru, de muzică ușoară etc, fie ele și de amatori, care să țină afișul în chip permanent. Cu cîte un spectacol de teatru și unul de muzică ușoară (ca să remarc poate și cele mai solicitate genuri) o dată la trei luni, pentru care se dă „sfoară în tîrg“ cu cîteva săptămini înainte, nu se poate realiza mare lucru. Ca să nu mai amintesc de liDSa programelor distractive zilnice (jocuri distractive, activități cu caracter sportiv ca tenisul de masă, șahul etc). De fapt nici nu există un loc spe- -cial destinat unor asemenea activități. La casa de cultură, în sala de festivități, sînt adesea ședințe, în sălile mici sînt repetiții, cercuri etc. Unde să te duci ?“ Același lucru susținea și Năstac Margareta, 25 de ani, muncitoare la Filatura de bumbac Vaslui. „Manifestările culturale au un caracter ■ rea ocazional ori, uneori, prea festiv. Multe fete, care lucrru.ă la noi în fabrică, sînt venite din mediul rural. Din multe privințe sînt dezorientate. Trebuie să li se ofere ceva fie cu caracter educativ, fie cu caracter distractiv. Cele mai multe se culcă odată cu găinile“, cum se spune, pe la gazdele lor, unde locuiesc cîte două-trei, ori se plimbă pe străzi pînă nu-și mai simt picioarele Serile de dans sînt destul de rare (una la două-trei săptămîni). Activitățile la cercuri destul de La clubul „Femina“ se bază de invitații. Eu invitată în calitate de al organizației U.T.C.. tinere nu“.Fapte similare ne relata Maria Roșu, 22 de ani, tehniciană la
limitate, intră pe am fost secretar dar alte

Filatura de bumbac Vaslui, și Miluță Hrîncu, 23 de ani, muncitor la Uzina mecanică Nicoli- na-Iași (navetist care locuiește în Vaslui). Ei ne spuneau că se simt stingheriți în casa de cultură a sindicatelor, unde dau cîte o raită ca să vadă ce se mai tntîmplă acolo, dar că din lipsa unor activități care să-i intereseze o părăsesc. Chiar a- tu.nci cînd vine un spectacol, nu toți au fericirea să dobîndeas- că un bilet. „Cînd vine un spectacol biletele sînt de mult vîn- dute, ne spune Maria Roșu. Pentru fabrica noastră se repartizează de regulă cîte 50 de bilete, dar noi sîntem peste patru sute de tineri. Așa că vă dați seama“... Un reporter curios (și nu numai el) ar putea umple un bloc-notes Întreg cu dorințele acestor tineri, din care aș spicui în grabă plăcerea de a viziona spectacole de operă, seri literare, concursuri de recitări etc., etc.Dan Crișan, 28 de ani, profesor de muzică la Liceul nr. 1 ne relata alt aspect „Există încă în oraș forțe insuficient folosite în munca cultural-educati- vă. Există pasionați pe care îi ignorăm. Aș cita cazul cineclu- bistului pe conit propriu, ca să spun așa, Ion Ciubotaru, impiegat de mișcare la Întreprinderea de transporturi a orașului, care își cheltuie mai toată leafa pe anarate și f’lm, a unor medici, arhitecți, profesori, care ar putea suspine interesante cercuri pe domenii, a unor e- levi, unii excelenți recitatori, alții buni instrumentiști cu care s-ar putea realiza numeroase formații muzicale. îmi pun toată speranța deocamdată în deschiderea clubului tineretului, unde dacă se va putea n-ar fi rău să se pună bazele unei discoteci, oricît de modestă ar fi ea la început“.Am plecat din Vaslui cu imaginea unor zile geroase în care grupuri de tineri colindau du- pă-amiaza orașul într-o promenadă fără țintă, mecanică. Mai mult decît această imagine îmi revine In minte mereu cea a doi tineri pe care i-am întîlnit într-o duminică după- amiază la barul hotelului „Ra- cova“ cu cîte un păhărel de coniac în față. După o oră în care nu consumaseră decît foarte puțin am îndrăznit să-i abordez.— Vă place coniacul 1 — i-am întrebat— Nu.— Atunci dat ?— Pentru— Despre— Despre . _ ce să mai facem. Filmul l-am văzut deja. La casa de cultură nu e nimic. Ce să facem ? Să ne plimbăm pe străzi ? Să ne închidem zi de zi în casă cu cîte o carte în mînă ? Simțim nevoia să vedem tineri în jurul nostru, să discutăm cu ei, să ne distrăm undeva în comun. Ar fi o idee să ne îndrăgostim. Dar și asta parcă i— Cum ați noașteți ?— Sîntem din copilărie.Cei doi plictisiți prins“ treptat, înșirînd niște „visuri“, in realizarea cărora simțeam că s-ar fi lăsat bucuros antrenați. Visau, de pildă, o sală de jocuri, seri de dans de trei ori pe săptămînă. spectacole „mai aparte“, din cele despre care aflau din ziare că sînt foarte interesante, un parc de distracții, visau concursuri de șah si excursii în tară. o. si mai i.t >.s„ji civa__are ă le umple, sa le îmbogățească e- xi.,«euța, zi cu zi. Ne dăm seama că dincolo ,de activități cu un caracter mai complex, de constituirea unor ansambluri, trebuie făcut ceva pentru existența cotidiană a tînărului, pentru atragerea lui într-un gram educativ cultural, la care el să nu asiste pasiv, ci să se dăruie cu toată fervoarea caracteristică vîrstei, într-un program alcătuit tocmai pe baza cunoașterii nemijlocite a vieții lor, a dorințelor și aspirațiilor lor.

de ce l-ați romancă ce plictiseală. Nu știmn-avem ce face, discutați ?

vine la comandă ? ajuns șă vă cu-vecini și prietenis-au „a-

pro-

C. R. CONSTANTINESCU

TEX
Nodul perfect sau...

concepția

efortului sezonier
(Urmare din pag. I)cheta pe care și-o revendică. Logica lui, tradusă, ar suna cam așa : „A, după ce că accept să-mi iau o slujbă, mai aveți și pretenția să lucrez pentru După ce că eu, absolvent liceu, mă cobor pînă aici treapta de funcționar la un ciu poștal, ați vrea să mă și cu mănuși ? Cu cine ? oameni sub condiția mea !“ cum a „binevoit“

ea ? de la ofi- port Cu _____________ _______ Sau cum a „binevoit“ de altfel să se exprime, să lege sfori ! ?Nu putem trece indiferenți pe lîngă o asemenea mentalitate. Măsura, stabilită prin lege, de a justifica intervalul dintre absolvirea școlii și promovarea concursului de admitere într-un institut, nu a fost adoptată în- tîmplător. Ci tocmai pentru o testare preliminară a capacității de adaptare la muncă, pentru garanția că în locul unui an gol, candidatul nereușit va fi în I exis- intenția și faci- directe mediile viitorul
vasă-și umple util După cum, în i prevederi a fost unei cunoștințe

măsură tența. acestei litareacu unul sau altul dintre profesionale, absolvent de să activeze studiilor.
în care facultate va urma după terminarea

Iată însă că printre cei aflați în situația respectivă, unii au înțeles măsura, generoasă în intenția ei, ca pe o formalitate inevitabilă și... degradantă. Dincolo de aspectele de ordin moral pe care le implică o asemenea postură ca cea a „băiatului cu carte“ de la oficiul poștal, să încercăm estimarea unor consecințe pe plan material. Se ivește, așadar, în fiecare vară un eșalon de „sezonieri“, care „mănîncă“ destul de serios din disponibilul de posturi al Oficiilor de plasare, barînd poate accesul la ele al altora, hotărîți să se statornicească într-o profesie. Iar dacă peste caracterul pasager al efortului am mai putea trece (deși, fără să fi calculat cu precizie, pare-se că pe plan economic, fenomenul lasă „urme“ destul de serioase !), peste faptul că nu-și fac întotdeauna datoria nu se mai poate sări. Nici de către cei care îi dirijează spre un loc sau altul de muncă, nici de către cei care îi coordonează pe timpul angajării. Altfel dintr-o intenție lăudabilă se obține un efect lamentabil. De genul celui pe care l-am constatat personal la „băiatul cu carte“, funcționar „sezonier“ într-un oficiu de pe calea Călărași.

Nu m-aș fi apucat niciodată să susțin o astfel de rubrică, dacă, odată cu începutul noului an, nu m-aș fi hotărît să-mi curăț casa de mormanele de hîrtie veche, lungul crescut ________picioarele bibliotecii. Pe diverse dulapuri, sub sofaua din camera mea de lucru, a- menințînd pe tăcute să-mi ocupe spațiul locativ, pe care declar că-1 dețin în mod legal, plătind chirie, întreținere, geamuri sparte și ati- tea altele, mormane alcătuite mai ales din reviste literare și de cultură și datorate unui aparent început de înțelepciune din anii de formare filologică a subsemnatului, care, știindu-se fire comodă și greu adaptabilă atmosferei bibliotecilor publice, s-a gîndit să-și întocmească propriile sale colecții de periodice contemporane pen; tru ca, ori de cîte ori necesitățile bibliografice îi vor impune, să se poată folosi de ele fără să fie nevoit pentru asta să se îmbrace și să călătorească o jumătate de oră cu tramvaiul sau cu alt mijloc de transport în comun.Aceste colecții (mărturisesc cinstit că incomplete) nu mi-au fost însă de nici o trebuință, nici în anii studenției, nici mai tîrziu : am continuat totuși (le-

care, de-a vremii, au molcom la

gea inerției prost însușită ?) să cumpăr reviste, să le răsfoiesc, să constat că nu prea am ce citi și — cum multă vreme mi-a fost jenă să transform textele literare, oricît de pipernicite și scălîm- băiate, în hîrtie de împachetat — să le îngrămădesc unele peste altele, astfel că, treptat-treptat și nu atît din vina mea cît din a cine știe

cîndu-mă să răsfoiesc încă o dată revistele îngălbenite și prăfuite, adunate in decursul a 14 ani, pentru a opri ceea ce merita cît de cît să fie oprit într-o casă de filolog.Nu am să încerc a- cum — neavînd nici timpul, nici spațiul necesar pentru așa ceva — să comunic sumedenia de impresii bizare sau dc-a dreptul neplăcute,
REVISTA REVISTELOR

de VASILE VĂDUVAcui, bietele mele colecții au devenit niște mormane dezordonate de versuri și proză, cronici și re- studii mai mai puțin editoriale ncsemnate din cind
cenzii, mult sau derutante, semnate și pretinzînd în cind formularea unor noi idei directoare și atîtea, atîtea altele...M-am hotărît deci să fac curățenie. Dar — cum mă trag din- tr-un neam de oameni care au izbutit să dăinuie de-a lungul veacurilor numai datorită formidabilului lor spirit de economie, aruncînd adică din casă doar ceea ce nu le mai putea fi de absolut nici un folos — înainte de a trece la treabă m-am instalat în mijlocul mormanelor de hîrtie, apu

create de ocupația la care nu mă silise nimeni. După numai o zi de răscolire a prafului din reviste m-am pomenit fă- cind, ca atîția alții înaintea mea, banala constatare exclamativă : Doamne, cum mai trec anii și cum se mai schimbă oamenii de la o zi la alta ! Rămăsesem in mină cu un număr din septembrie 1960 al revisteiFARUL, pierduțirubricii Șantier literar — La ce lucrează tinerii scriitori. (La data aceea erau, printre alții, „tineri scriitori“ : Titus Po- povici, Ion Brad, Teodor Mazilu, Ion Lăncrănjan, I.D. Bălan ; la data aceea nu

LUCEA- cu ochii deasupra

debutaseră încă editorial nici Nichita Stănescu, nici colae Velea, Ștefan Bănulescu ; la data aceea nume ca Marin Sorescu, Gabriela Melinescu, Sinziana Pop, Adrian pâunescu, nu existau decit în cataloage și în actele lor personale). Așadar, rămăsesem in mină cu un număr din septembrie 1960 al revistei „Luceafărul“, chii pierduți pra tier ce scriitori“.ușor nedumerit: unde sînt aceste lucrări ? Le-au refuzat editurile ? Le-au abandonat propriii lor autori ? Și dacă le-au abandonat, de le-au abandonat ? indiferent de le-au abandonat, ce simțiseră nevoia mai înainte se fudulească în mod public cu astfel de proiecte ?... Prea multe întrebări, prea puține răspunsuri posibile, așa că s-o las baltă. Deocamdată.Mă gîndesc, și încerc să înțeleg, și încerc să uit, deocamdată, pentru a-mi putea concentra a- tenția spre ceea ce este bun și spre ceea ce nu este bun în revistele anului care a început.

rubriciiliterar lucrează Mă

Ni- nici

cu o- dcasu- „Șan- — La tinerii întreb

ce Și ce desă

TELEGRAMĂComandantul FIDEL CASTRO, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba și prim-ministru al guvernului revoluționar, și doctorul OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele Republicii Cuba, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :în numele poporului, al Partidului comunist și guvernului revoluționar al Cubei ne este plăcut să vă exprimăm recunoștința noastră pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ni l-ați trimis cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a eliberării.Reînnojm, de asemenea, convingerea noastră fermă că legăturile frățești de prietenie și colaborare între popoarele, partidele și guvernele noastre vor ccntinua să se întărească și să se dezvolte. Transmitem urări de noi succese poporului român prieten, iar dumneavoastră sănătate și fericire personală.
încheierea convorbirilor economice 

româno-cehoslovaceMiercuri la amiază, tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, aflat în țara noastră pentru a purta convorbiri privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice româno- cehoslovace.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de față Miroslav Su- lek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de opinii asupra stadiului actual și posibilităților de lărgire a colaborării economice, tehnico-științifice și a schimburilor dintre cele două țări, exprimîndu-se satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie româno- cehoslovace.
★La Consiliul de Miniștri s-au încheiat, miercuri, lucrările în- tîlnirii de lucru dintre tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării.La lucrări, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au luat parte membri ai conducerii organelor de planificare din cele două țări, consilieri și experți.în aceeași zi a avut loc semnarea unul Protocol privind Intîlnirea președinților organelor centrale de planificare din România și Cehoslovacia în legătură cu activitatea de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări pe perioada 1976—1980 și în perspectivă.Din partea română Protocolul a fost semnat de tovarășul Manea Mănescu, iar din partea cehoslovacă, de tovarășul Vaclav Hula.La semnare au fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.
★Miercuri după-amiază, tovarășul Vaclav Hula, vicepreședin

te al guvernului R.S. Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, și persoanele oficiale care l-au însoțit în vizita sa în țara noastră, au părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie.Oaspeții au fost conduși de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării și de alte persoane oficiale. A fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
ANIVERSAREA

POPULARECu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei Armatei Populare Coreene, ministrul Apărării Naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Toi Hian, ministrul forțelor Armate Populare ale R.P.D. Coreene.
★Miercuri seara, la Casa centrală a armatei din Capitală a avut loc o adunare consacrată aceluiași eveniment. Au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost pre- zenți Li Ho Zang, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Democrate Co-

V

PRIMIRI
LA TOVARĂȘUL
VIRGIL TROFINMiercuri după-amiază, tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului interior, a primit pe Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior din R. P. Ungară, care se află în țara noastră, în vederea semnării Protocolului privind schimburile de bunuri de larg consum între ministerele de comerț interior din cele două țări pe anul 1973.

★Tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. ai P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit, miercuri dimineața, delegația Asociației de prietenie sovieto română, condusă de tovarășa Alia Tihonovna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte al asociației care face o vizită în țara noastră, la invit tația Consiliului General A.R.L.U.S.
ZILEI ARMATEI 
COREENEreene la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de generalul-colonel Ion Gheorghe, prlm-adjunct al ministrului A- părării Naționale și șef al Marelui Stat Major, care a rostit un cuvînt de salut. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit colonelul Son Ghiăn Zun, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București. Particlpanții an vizionat apoi o fotoexpoziție și un film înfă- țișînd aspecte din activitatea militarilor Armatei Populare Coreene.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene s-a întîlnit cu militari români din două unități.

SPIȚA DE SUS
A BUNĂTĂȚII

(Urmare din pag. I)
capeți deprinderea lăuntrică nu a falsei și fățarnicei, ci a 
adevăratei virtuți", „Nu căuta să găsești scuze pentru păcatul 
făptuit dacă te dojenesc ceilalți și dacă, pe lingă ei, te mai 
mustră și conștiința", și cu multe altele de același fel, fără 
să-l evocăm pe Cantemir. Cam cum ne folosim de logică 
fără a-l reaminti pe Aristotel.

Uitare ? Nerecunoștință ?
Dimpotrivă, suprema recunoștință și adevărata cinstire, în

demnurile de bine ale unui om de bine nerămînînd în pagini 
de carte ci trecînd în oameni.

Cantemir a făcut ceva mai mult decît cărți ; a ajutat la 
împlinirea noastră

Și ce operă este mai trainică și mai nobilă decît omul ?

*

Ì ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ: '
■ I
I 
I 
I
I
I

O producție^a studioului cinematografic „București". Muzica : Dorin Liviu Zaharia, Dan Andrei. 
Costume : Marilena Șerbănescu. Cu : Leopoldina 
Ursula Nussbacher, Eliza Petrăchescu, Petre 

Adrian Georgesàu, Nina Doniga, Elisabeta Jar, Ferencz 
Bencze.

Decoruri : Radu Boruzescu, Helmut Stürmer. 
Bălănuță, Mircea Diaconu, Radu Boruzescu, 
Gheorghiu, George Calboreanu jr.,

I
I
I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 8 FEBRUARIE 1973Sprijinirea acțiunii de asigurare cu forță de muncă a obiectivelor puse în funcțiune și care se construiesc în actualul cincinal a constituit principalul punct de referință atît al materialelor prezentate, cit și al discuțiilor purtate de la tribuna conferinței organizației județene Olt a U.T.C. Faptul se justifică prin aceea că In ultimii doi ani forța industrială a județului s-a dublat, iar pînă în 1975 va crește de citeva ori în comparație cu realizarea existentă în 1968. Se iustifică. de asemenea, o-'n profilul unităților industriale, prin dotarea lor cu utilaje și aparatură ale căror performanțe se află la cea mai înaltă cotă a tehnicii. Iar cei mai mulți dintre muncitorii, tehnicienii și specialiștii care lucrează acum în unitățile industriale — circa 80 la sută — sînt tineri care de curînd au început a deprinde tainele meseriei. „La conferința trecută, sublinia în cuvîntul său Vasiie Scarlat, secretarul comitetului U.T.C. de la Uzina de prelucrare a aluminiului, îi reprezentam pe cei numai 30 de u- teciști ai întreprinderii, care abia parțial intra în exploatare, Iar astăzi vorbesc în numele a 1 300 de tineri — actualmente. pînă la unul, elevi la cursurile de calificare sau 

de îmbogățirea cunoștințelor profesionale, complet integrați în efortul de a îndeplini sarcinile cincinalului în patru ani și jumătate. Competiția este susținută prin permanentizarea întrecerii i zilnic, sarcinile de plan depășite cu 5 la sută, iar rebuturile reduse sub 1 Ia sută“.Așa cum subliniau numeroși vorbitori, îndeosebi în anul trecut comitetul județean al U.T.C. a acționat cu rezultate bune pentru încadrarea în producție sau la diferite cursuri de calificare a tinerilor, în a- cest sens organizînd numeroase întîlniri între aceștia și fruntașii în producție, vizite în u- zinele și fabricile din Slatina, Caracal. Balș și Corabia, dezbateri pe tema dezvoltării industriale a localităților județului. Ca urmare, peste 2 500 de tineri s-au integrat colectivelor de la Integrata de bumbac și Uzina de utilaj alimentar din Slatina, Fabrica de osii și boghiuri, Uzina de fabricații și reparații Balș, Fabrica de tricotaje și Uzina de vagoane din Caracal. Totodată, s-a promovat cu mal mare eficientă răspunderea față de calitatea de muncitor al tinerei industrii a județului, s-a urmărit creșterea contribuției uteciștilor la înfăptuirea sarcinilor social-econo- mice. sporirea rolului mobilizator al organizațiilor U.T.C., sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid. In acest 

sens au fost întreprinse largi acțiuni pentru antrenarea organizațiilor U.T.C. — cu angajamente și sarcini concrete — în marea întrecere pentru realizarea și depășirea planului la toți indicatorii.Miilitînd pentru necesitatea creșterii continue a rolului organizațiilor U.T.C. în viața e
Eforturile noastre vor fi

întregite de competență și entuziasm
conomică a județului, conferința a făcut o evaluare critică, exigentă a rezultatelor obținute, în spiritul îndemnurilor secretarului general al partidului privind necesitatea perfecționării neîntrerupte a activității educative Atît darea de seamă cît și vorbitorii au dezvăluit cu maturitate politică lipsurile manifestate în activitatea unor comitete U.T.C., a comitetului județean și a biroului său ; au propus măsuri concrete, a căror aplicare să de

termine punerea în valoare a resurselor de "are se dispune. „Nestăpînirea de către comitetul U T.C. a fenomenelor din întreprindere, remarca autocritic Marin Dumitru, secretarul comitetului U.T.C. de la Fabrica de osii și boghiuri Balș, a avut ca efect timiditatea cu care s-a intervenit în cazul a- 

selor tineri a căror indisciplină s-a dovedit în folosirea incompletă a timpului de lucru, în utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și utilajelor, în procentul ridicat de rebuturi. Indisciplina lor, a noastră aș putea spune, a contribuit mult la faptul că întreprinderea nu și-a îndeplinit planul anual la principalii indicatori“. Totodată, a fost înfățișată situația critică a absentării nemotivate de la lucru, a insuficientei mobilizări a tineretului în întrece

rea socialistă, a necuprinderii lor în mișcarea de inovații și raționalizări și, mai ales, a ne- stimulării inițiativei în atragerea în circuitul valorilor a marilor resurse de sporire a producției prin creșterea productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor realizate. Fără îndoială, aceste 

neajunsuri Iși găsesc explicația — după cum remarcau și vorbitorii Gheorghe Prună, La- vinia Jitaru, Ion Matei și Dorin Brutaru — în preocuparea insuficientă acordată de către consiliul tineretului muncitoresc din cadrul comitetului județean U.T.C-, de către biroul comitetului județean, generalizării experienței pozitive, îmbunătățirii stilului de muncă în ce privește transmiterea și controlul sarcinilor, întăririi vieții de organizație.Aceste observații critice au constituit puncte de plecare în 

fixarea obiectivelor de îndeplinit în perioada următoare. ..Datoria noastră este de a privi în viitor, spunea Victor Cojocaru, delegat al organizației U.T.C. de la Fabrica de tricotaje Caracal, și în funcție de sarcinile deosebit de importante pe care industria județului le are de îndeplinit, să ne organizăm mai 

bine munca, să inițiem acțiuni specifice cu aderență la tineri, să răspundem printr-un entuziast prezent oriunde este mai să răspundem printr-un entuziast prezent oriunde este mai greu“. Iar economia județului are de îndeplinit numai în 1973 un program de investiții de peste 2 miliarde lei : este prevăzută punerea în funcțiune a șase noi capacități de producție — numai nevoia de cadre calificate impunînd integrarea în muncă a peste 18 000 de muncitori.

„Tineretul are datoria să se integreze în efortul comunist al tuturor locuitorilor județului Olt pentru ca aceste obiective să fie îndeplinite în chip e- xemplar, sublinia tovarășul Constantin Sandy, primul secretar al comitetului județean de partid, în cuvîntul rostit la conferința uteciștilor. Eforturilor de a îndeplini înainte de termen prevederile cincinalului trebuie să le adăugăm entuziasmul specific tineretului, hărnicia, cinstea, strădania de ridicare necontenită a calificării. Mobilizînd toate forțele în sensul dezvoltării producției industriale, a Întregii activități economice, comitetul județean U.T.C., organizațiile din fabrici și uzine, din toate unitățile au datoria să se înscrie cu angajamente concrete, care să reflecte rezervele de care dispunem“ .Aceeași idee a fost subliniată în cuvîntul său și- de către tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al Comitetului Central al U.T.C. „Socotind ca un titlu de cinste participarea complexă a tineretului la edificarea industriei în județul Olt, organizațiile U.T.C — și în primul rînd comitetul județean, biroul său, — arăta vorbitorul, au datoria să amplifice experiența dobîn- dită în sensul inițierii unor acțiuni de largă cuprindere în scopul utilizării raționale a mijloacelor fixe și a cheltuielilor de producție, al integrării totale a uteciștilor în efortul de 

a intensifica producția, de a reduce consumul de materiale, de a realiza înainte de termen prevederile planului cincinal. Întrecerea inițiată de Biroul C.C. al U.T.C. : „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“ trebuie să-i cuprindă pe toți tinerii județului. Pentru aceasta se așteaptă o îmbunătățire a stilului de muncă a comitetului județean U.T.C., o intervenție mai hotărită a acestuia în direcția activizării tuturor organizațiilor U.T.C., a antrenării Ia viața de organizație a întregului tineret".In prima sa pienară, comitetul județean al U.T.C. a ales ca prim secretar pe tovarășul Traian Dicu.In încheierea lucrărilor, conferința a adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Intre altele, telegrama afirmă : „Ne înscriem cu toată puterea noastră de muncă, cu tot entuziasmul tineresc în efortul de înfăptuire a obiectivelor stabilite de conferința organizației județene de partid. Ne vom integra muncii pe șantierele industriale, în atelierele noilor capacități de producție, în e- xecutarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare, la depășirea producțiilor agricole medii planificate în toate sectoarele“.
GH. FECIORUDupă cum era de așteptat, darea de seamă prezentată în conferința organizației județene Maramureș a U.T.C. a reliefat valoroasa contribuție a tinerilor maramureșeni la împlinirea propriilor angajamente — angajamente exprimate in consens cu hotă- rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ — dar a accentuat, cu atît mal mult, pe domeniile și sectoarele in care munca uteciștilor, activitatea organizațiilor nu s-a ridicat p@ deplin la înălțimea așteptărilor. Și. pentru că dezbaterile care au urmat a- veau ca sens precis îmbunătățirea de viitor a activității întregului tineret, a sporirii contribuției proprii a organizațiilor U.T.C. la realizarea unor obiective de cel mai acut interes — și, în primul rînd, realizarea prevederilor cincinalului în patru ani și jumătate, ceea ce va însemna în final un spor de producție, la nivelul județului, de 2,6 miliarde lei — delegații și invitații au hotărît să elucideze în mod constructiv următoarea întrebare : cît cîști- găm prin acțiunile noastre bune și cit pierdem prin lipsurile activității noastre ?— Voi, tinerii, ați declanșat și amplificat o seamă de iniția

tive bune, cu mare eficiență economică, aprecia tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean de partid. Aceasta dovedește hotărîrea și elanul vostru, capacitatea de a vă situa printre cei mai buni constructori ai realizărilor obținute de județ. Dar, în unele dintre organizații nu se susțin și nu se urmăresc cu suficientă fermitate inițiativele lansate, se constată alunecări spre formalism și lipsă de exigență, ceea ce duce în mod inevitabil către diminuarea entuziasmului, — atributul esențial al uteciștilor.In numele uteciștilor de la Uzina metalurgică de mașini și utilaj minier din Baia Mare a luat cuvîntul Ștefan Giurgi, secretarul comitetului U T.C.— Cele două brigăzi de tineret ale noastre, a spus el, își depășesc lună de lună angajamentele de plan cu cel puțin 10 procente. Ne-am hotărît ca în acest an să realizăm un produs propriu, de la concepție pînă la execuție. Ca un argument. inovațiile si realizările tinerilor au adus în 1972 economii postcalculate de trei sferturi de milion de lei. Dar, în același timp, valoarea producției nerealizată din cauza absențelor nemotivate înregistrate în aceeași perioadă a însemnat o sumă dublă. Nu putem fî mulțumiți cu această situație.Problema absențelor nemotl- 

vate a fost ridicată și de delegatul organizației U.T.C. orășenești Borșa, Vasiie Tot.— Această situație se dato- reste, fără îndoială, în mare măsură și fluctuației de cadre, explica, într-un fel, Viorel Poenaș, miner la Baia Sprie.Și tot el recunoștea, în continuare i
MARAMUREȘ Mereu mai larg, mai rodnic,

circuitul experienței pozitive
— Este însă și o mare lipsă în activitatea organizațiilor U.T.C. respective care nu se preocupă, prin toate metodele care le stau la dispoziție, de aclimatizarea și integrarea tinerilor nou veniți în colectivul de muncă, de antrenarea lor reală în viața organizației de tineret. La un moment dat, se petrece următorul fenomen t brigăzile noastre de producție și educație își depășesc sarcinile de plan cu cîte 20—30 de procente și acoperă absențele 

altora, în loc ca aceste depășiri să constituie, pe drept, un motiv de mîndrie.Vlasie Ecaterina, delegată a Filaturii de bumbac din Baia Mare și Ștefan Kertezs de Ia C.E.I.L. Sighetul Marmațlei au adus în prim planul dezbaterilor aspecte legate de mărirea productivității muncii și redu

cerea consumurilor specifice. Au criticat, în primul rînd, lipsurile propriilor organizații în ceea ce privește preocuparea pentru o mai fermă disciplină de muncă a membrilor organizațiilor. Fiecare minut pierdut — prin slaba organizare a locului de producție, prin plimbările fără rost prin secții, prin întîrzieri — înseamnă mari cantități de produse nefabricate în timp util, afirmau cei doi tineri, iar propunerile lor au însemnat , tot atîtea angajamen

te de a le înlătura în cel mai scurt timp. Luîndu-și angajamentul, în numele organizațiilor lor, că aceste anomalii vor fi eliminate, delegații de la Filatură și de la C.E.I.L. anunțau hctărîrea uteciștilor de a economisi cît mai multe materii prime și materiale printr-un riguros autocontrol și autoexi

gență, prin extinderea inițiativelor existente dejaCompletînd cele afirmate mal sus și referindu-se în mod direct la risipa de materiale care se observă nu o dată pe șantierele de construcții, Sima Mi- hai, din partea organizației de la Trustul de construcții locale din Baia Mare se angaja ca împreună cu tinerii să tencuiască lunar un apartament cu mortar economisit.Un moment emoționant și, în același timp, mobilizator s-a 

petrecut în momentul în care în sala conferinței a pătruns o delegație a brigăzii de tineret de la Exploatarea minieră Her- ja. Minerii sosiseră direct din șut. Aceștia au chemat Ia întrecere toate organizațiile din industria județului Maramureș, conform unor obiective precise, a unor minunate angajamente,

în spiritul cunoscutei devize „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“. »In sală au izbucnit ropote prelungi de aplauze.— Ne bucurăm că sala aprobă chemarea noastră, au încheiat tinerii de la Herja. Așteptăm cît mai repede răspunsuri concrete din partea altor organizații.Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat. A făcut-o. pe loc, delegatul organizației orășenești 

U.T.C. de la Sighetul Marmației, Tiberiu Trifu.— Ne pregătisem și noi o chemare către uteciștii din județ. Dar, pentru că ne-au luat-o înainte harnicii ortaci de la Herja, iată răspunsul nostru • ne prindem. Vom încerca să cîstigăm întrecerea.Ca o concluzie la dezbaterile conferinței, tovarășul Iosif Walter, secretar al Comitetului Central al U.T.C., spunea :— Din bogatul bilanț cu care s-au prezentat uteciștii în conferință nu poate lipsi un fapt i astăzi, județul Maramureș realizează în numai 17 zile întreaga producție a anului 1938. Tinerii, este lucru știut, sînt direct angrenați în aceste realizări. Este, fără îndoială, și destul loc pentru mai bine. Tn a- cest sens, trebuie să crească competența, sniritul de exigentă și autoexigență al organizațiilor. al fiecărui ute- cist, adică exact cum ați fost dumneavoastră, astăzi, în dezbaterile conferinței. Această frumoasă atitudine de aici — și includem în această apreciere și vibrantele angajamente și chemări la întrecere — trebuie să o transmiteți jos, în organizațiile care v-au înmînat mandatul de delegat. Pentru a-i apropia pe tineri de organizație, pentru a-i antrena deplin și angajat în țelurile sale, este nevoie de o muncă mai 

asiduă, de dezvoltarea unor convingeri ferme, a unor atitudini comuniste față de muncă și de viață.în numele comitetului județean nou ales, primul secretar, tovarășul Augustin Pop, s-a angajat ca întreg programul de activități votat de conferință să devină lege a preocupărilor prioritare ale organului nou ales.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații — reprezentanți ai tinerilor români, maghiari, ucrainieni și de alte naționalități din Maramureș — au trimis Comitetului Central al partidului, personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se afirmă, printre altele : „Noi, tinerii, care am crescut odată cu mărețul edificiu al socialismului, știm că sîntem nu numai beneficiarii marilor realizări dobîndite de poporul nostru pe tărîmul creației materiale și spirituale, dar sîntem conștienți, în același timp, de misiunea ș< rolul tinerei generații c > a munci fără preget pentrv cimentarea șl amplificarea acestor înfăptuiri, de a participa activ la traducerea în viață a vastului și însuflețitorului program elaborat de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră“.
EMANUEL ISOPESCUUniunea Tineretului Comunist are îndatorirea nobilă de a milita neobosit pentru formarea o- mului nou al societății noastre, pentru a sădi în inimile tineretului patriotismul socialist și dragostea fată de patrie, față de partid și popor...". Sub semnul acestor cuvinte rostite de secretarul general al P.C.R.. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la a- dunarea festivă consacrată sărbătoririi semicentenarului U.T.C., s-au desfășurat lucrările conferinței organizației județene U.T.C.-Arad, delegații. reprezentanți ai tinerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități din cuprinsul județului, înfăptuind, prin luările lor la cuvînt, prin întregul mod de a gîndi și concepe rolul lor de autentici reprezentanți. o amplă analiză asupra menirii e- ducativ-formative a organizației U.T.C.A fost, bineînțeles, și un bilanț al realizărilor de pînă a- cum, în darea de seamă prezentată, cît și tn rememorările succinte privitoare la rezultatele organizațiilor din județ, prezentate de delegați. Dar. dincolo de acest aspect, caracteristică a fost preocuparea pentru o autoanaliză lucidă, creatoare. pornind de la hotărîrile a

doptate de Congresul IX al U.T.C. pentru educarea comunistă a tinerei generații.„Desigur, noi am obținut o serie de succese importante — arăta Ioan Pop, prim-secretar al Comitetului municipal Arad al U.T.C. — dar mai avem destule neajunsuri. în trecut nu toate acțiunile noastre au avut e- ficiența dorită. Spre exemplu, am avut o bună participare la toate concursurile profesionale, mulți dintre participanți dovedind o solidă pregătire teoretică și practică, dar nu am insistat întotdeauna asupra consecințelor educative ale unor asemenea concursuri profesionale, nu am căutat să generalizăm experiența pozitivă cîști- gată. Acțiunile noastre au avut adesea' un caracter de campanie. De aceea, consider că, în viitor, va trebui să ne ducem mai mult activitatea direct în mijlocul tinerilor, avînd o continuitate a acțiunilor educative, sporind astfel și influența și prestigiul organizației U.T.C.“.„Ne întrebam adesea — arăta și Gheorghe Crișan, secretar al comitetului comunal U.T.C. Sîn- tana — de ce, la unele acțiuni la care mulți tineri se arătau dornici să participe, nu aveam totuși eficiența dorită. De a- ceea, în acest an, am pus un accent deosebit pe latura me- todico-practică a instruirii ti

nerilor, în special a organelor nou alese, căutînd,. în același timp, să găsim căi spre responsabilități directe la toate nivelele. De asemenea, am trecut la acțiuni pornite direct din rîndul tinerilor, eu un caracter concret. de care să răspundă ei înșiși".Constantina Albu, secretară a 
ARAD ? Să muncim, să trăim în chip

comunist, așa cum ne învață partidul
comitetului comunal U.T.C. Secusigiu solicita viitorului comitet județean U.T.C. să-și mute mai mult centrul de greutate al acțiunilor în organizațiile comunale, renunțînd la acțiunile „mari", la nivel județean, la care însă tinerii participă, inerent, prin reprezentanții lor. „Trebuie accentuat caracterul de masă al acțiunilor noastre“ — a încheiat vorbitoarea.Aceeași preocupare pentru 

creșterea caracterului educativ al activităților organizației, pentru sporirea influentei acestora in rlndyl tineretului, indiferent de domeniul concret la care se referă — cel al producției sau cel privitor la acțiunile de petrecere a timpului liber — au manifestat-o și alți vorbitori. Anica Indrieș, secretara comi

tetului U.T.C. de la Uzina textilă „30 Decembrie", arăta printre altele : „Noi am organizat 18 brigăzi de producție și educație comunistă, rezultatele pe linie productivă fiind vizibile și apreciate. Dar ceea ce n-am făcut încă în suficientă măsură, noi, comitetul U.T.C., este tocmai educația comunistă a membrilor acestor brigăzi, aspect la fel de important ca cel productiv. Pe viitor sîntem hotărîți ca aceste brigăzi să 

se constituie ca adevărate pepiniere pentru tinerele oadre, prin aceste brigăzi să treacă toate tinerele nou angajate; din aceste brigăzi să se recruteze cadrele cu muncă de răspundere — atît în organizație, cît și pe linie administrativă".Mircea Pavel, secretar al comitetului U.T.C. de la Uzina de 

vagoane Arad, propunea ca, pe linia adîncirii rolului educativ, muncitoresc, al organizațiilor din întreprinderile care patronează activitatea unor organizații U.T.C. din școli, să se depășească faza actuală ce constă doar în dotarea atelierelor-școa- lă cu scule și utilaje, pentru a se ajunge la un mai strîns contact între elevi — viitoare cadre ale industriei județului — și muncitori ; să se constituie colective din cei mai buni 

tineri meseriași, de specialități diferite, care să se deplaseze în școli, susținînd discuții, dezbateri etc. asupra tainelor și frumuseților meseriei lor, asupra realizărilor obținute de ei la locul de muncă. Un deziderat pe care l-am reținut și din cuvîntul multor altor partici- panți la discuții : Elisabeta

Ecea, Ioan Mocanu sau Iile Mocioiu.Cuvîntul tovarășului Andrei Cervencovici, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., a constituit, în fapt, o sinteză a tuturor acestor probleme. o direcționare precisă asupra viitoarei activități a organizației județene U.T.C. „Consider că organizațiile U.T.C., a spus vorbitorul, pot să facă mai mult pe linia găsirii unor mijloace politico-educative cu in

fluentă mai directă asupra tineretului, care să-1 ajute pe fiecare tînăr să înțeleagă că a- cum este nevoie mai mult ca oricînd să-și îndeplinească. în mod exemplar și fără nici un fel de rabat, sarcinile profesionale și obștești. Organizația de tineret trebuie să se preocupe cu mai multă insistență de a- tragerea tineretului în munca productivă, să-și facă simțită prezența în școli, în educarea tineretului, în cultivarea dragostei și respectului față de muncă. a principiilor și normelor echității socialiste".Luînd cuvîntul in încheierea dezbaterilor, tovarășul Ioan Co- mănescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., a arătat că organizațiile comunale, orășenești etc. trebuie să reflecte foarte serios Ia activitatea lor viitoare, pentru a face față sarcinilor mereu sporite ce sînt puse în fața organizației revoluționare de tineret. Este necesar, a subliniat vorbitorul, să integrăm toate acțiunile pe care ni le propunem pe această linie a perfecționării, impusă de transformările înnoitoare prin care trece întreaga societate, urmărind fără întrerupere ca organizația U.T.C. să devină o a- devărată școală a educației comuniste, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului.

In continuare, delegații la conferință au procedat la alegerea noului comitet județean al U.T.C. Ca prim-secretar al comitetului județean a fost ales tovarășul Aurel Pănescu.In încheierea lucrărilor, în a- plauzele asistenței, a fost adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Din cuprinsul telegramei cităm : „Comitetul județean Arad al U.T.C. nu va precupeți nici un efort pentru traducerea în viată a măsurilor stabilite de partid cu privire la educația comunistă a tinerei generații, capabilă să înfăptuiască în chip exemplar misiunea încredințată.Conștienți de grija părintească permanentă și de încrederea pe care dumneavoastră, stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, ne-o acordați, participanta la conferința județeană, în numele tuturor tinerilor din județul A- rad, români, maghiari, germani și de alte naționalități, vă asigură că vor face totul pentru înfăptuirea politicii științifice a Partidului Comunist Român de ridicare tot mai accelerată a patriei noastre — Republica Socialistă România — pe culmile progresului și civilizației".MARIAN GRIGOREDesfășurată intr-un climat de exigență și responsabilitate comunistă, conferința organizației județene Vîlcea a U.T.C. a prilejuit o analiză temeinică a muncii tinerilor, a evidențiat contribuția majoră pe nare și-o aduc la edificarea so- "lalistă a patriei.în cuvîntul rostit cu acest orilej de către tovarășul Petre Dănică, prim secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.. a fost apreciat faptul că, 'ndeosebi, în ultima vreme, sub mdrumarea directă a organelor si organizațiilor de partid, organizațiile U.T.C. de pe întinsul iudețului au reușit să-și îmbunătățească activitatea politicoeducativa în rîndurile tineretului, să sporească preocupările pentru educația prin muncă și pentru muncă, pentru dezvoltarea răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor profesionale, pentru creșterea calificării și îmbogățirea cunoștințelor tehnice și științifice. Totodată, primul secretar al comitetului județean de partid a remarcat faptul că încă nu au fost înlăturate cu totul unele deficiențe, îndeosebi în ceea ce privește conceperea și desfășurarea acțiunilor proprii organizațiilor U.T.C.. generalizarea experien

ței pozitive, colaborarea cu ceilalți factori educativi.Acestea au fost de altfel tocmai problemele care au polarizat atenția celor mai mulți dintre delegații care au vorbit în conferință.Subliniind faptul că educarea întregului tineret în spiritul și pe baza hotărîrilor partidului, într-o deplină concordanță cu normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste reprezintă principala sarcină a organizațiilor U.T.C., însăși rațiunea lor de a fi, numeroși vorbitori, — intre care Petre Scurtu, comandantul Șantierului național al tineretului de la Lotru, Dori Iordache, secretarul comitetului U.T.C. de Ia S.M.A. Orlești, Mihai Simeanu, secretarul comitetului U.T.C. al Grupului industrial de chimie Rm. Vîlcea, Mirela Ștefan, elevă la Liceul din Călimănești. Mihai Tudor, secretarul comitetului U.T.C. de la Fabrica de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgă- șani, Ion Niță, secretarul comitetului comunal U.T.C. Băbeni, Petre Iordache, secretarul comitetului U.T.C. de la Grupul de șantiere Govora — au evidențiat în luările lor de cuvînt faptul că cele mai bune rezultate in activitatea productivă, în procesul instructiv-educativ, în formarea personalității tinerilor s-au obținut acolo unde munca 

educativă a stat în centrul atenției, unde s-a desfășurat cu constanță și perseverentă și au fost găsite cele mai adecvate căi, mijloace și procedee pentru a răspunde imperativelor majore legate de perfecționarea întregii activități educative.Schimburile de onoare ale făurarilor de lumină de la Voi- 
VÎLCEA Imperativul perfecționării
angajează toate domeniile de

neasa, Castelu, Sterpu, Jidoaia și din alte puncte ale Grupului de șantiere Lotru-Sebeș, lansarea la F.T.I.C. Drăgășani a inițiativei „Să folosim timpul de lucru cu maximum de randament“, diversitatea formulelor concrete folosite în munca educativă de către organizația U.T.C. de la Schela de extracție Băbeni, organizarea unor întreceri și zile record între organizațiile Grupului de șantiere Govora, cărora li s-a adăugat recent inițiativa Biroului C.C. al 

U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" — sînt idei și acțiuni care au înregistrat un reviriment notabil în întreaga activitate de organizațieIn același timp, s-a arătat în conferință. eforturile depuse pînă acum nu se pot opri aici.

activitate
Tovarășii Ion Tudose, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Nicolae Rizea, prim secretar al Comitetului municipal Rm. Vîlcea al U.T.C., Elisabeta Florica, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. de Ia Grupul școlar chimic și alți vorbitori au subliniat în intervențiile lor necesitatea abordării 

responsabile a pregătirii tehni- co-productive a elevilor, orientarea ei spre formarea de cadre necesare întreprinderilor vil- cene.Un loc aparte l-a ocupat în dezbaterile conferinței problema integrării sociale și profesionale a navetiștilor tineri. Pornind de la constatarea realită

ții că, deși își desfășoară activitatea în diverse întreprinderi industriale sau pe șantiere de construcții, aceștia își petrec cea mai mare parte a timpului liber în comunele lor, s-au făcut propuneri pentru realizarea unui front comun al organizațiilor U.T.C. de la locul de muncă și din localitățile de reședință ale 

navetiștilor în scopul realizării unei finalități precise, a unei eficiente superioare a muncii educative. S-a subliniat totodată ponderea deloc neglijabilă pe care activitățile cultural-educative și recreative o au în educarea multilaterală a personalității tinerilor. A fost remarcată necesitatea orientării activității 

cultural-artistice către preferințele reale ale tinerilor, necesitatea organizării unor manifestări atractive, cu un pronunțat conținut educativ, a folosirii cît mai judicioase a bazei materiale, in scopul asigurării celor mai bune condiții pentru realizarea educației etice și estetice a tineretului, pentru recreerea lui.In încheierea dezbaterilor, tovarășul Dan Cruceru, prim adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., s-a referit la faptul că, în perioada specifică pe care o străbate în prezent Uniunea Ti

neretului Comunist, perioadă de îmbunătățire radicală a stilului și metodelor de muncă. în conformitate, cu exigențele superioare puse în față de partid, de secretarul său general, munca educativă trebuie să se afle în centrul preocupării tuturor organizațiilor. Pentru ca eficiența ei să fie cea scontată este însă necesar să fie găsite cele mai potrivite forme concrete de rea- lizarg a sarcinilor pe care le presupune, în funcție de specificul fiecărui loc de muncă, deoarece, pînă la urmă, eficiența întregii activități a organizației noastre se verifică în practică, în rezultatele concrete obținute de tineri, în contribuția lor la accelerarea progresului material și spiritual al județului.Mulțumind conferinței pentru cinstea de a fi ales în funcția de prim secretar al Comitetului județean Vîlcea al U.T.C., tovarășul Vasiie Suciu a dat glas hotărîrii ferme a tineretului vîl- cean de a contribui cu toate forțele la vasta operă de edificare socialistă a patriei, pe care o desfășoară poporul român, sub conducerea înțeleaptă a Partidului său Comunist.Aceleași sentimente ■ au fost exprimate și în telegrama adresată de conferință C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU personal, în care se spune :„Pătrunși de importanța sarcinilor ce ne revin în anul 1973 ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru depășirea indicatorilor economici, să ne aducem din plin contribuția la realizarea angajamentului luat de conferința organizației județene de partid, de a obține o producție suplimentară în valoare de 42 milioane lei, de a scurta termenul de punere în funcțiune a uzinei de sodă nr. 3. a celui de-al doilea grup energetic de la Lotru, electroliza nr. 3 și instalația de produși clorurați nr. 3 de la Grupul industrial de chimie, de a depăși planul în agricultură cu 150 kg grîu și 250 kg porumb la hectar.încrezători în triumful comunismului pe pămîntul românesc, în viitorul nostru fericit, exprimăm, în numele tinerilor de pe meleagurile vîlcene, hotărîrea fermă de a urma îndemnurile pe care dumneavoastră ni le-ați adresat, de a ne situa în primele rînduri ale grandioasei opere de dezvoltare a țării, de a dărui tot ce avem mai bun cauzei ridicării patriei pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației“. K
DORU MOTOC



de peste hotare
Reuniunea 

multilaterală 
de la Helsinki 
în cadrul reuniunii multilate

rale pregătitoare de la Helsin
ki în vederea conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare, miercuri au conti
nuat dezbaterile asupra ordinei 
de zi a conferinței, în special 
asupra propunerilor privind co
laborarea culturală. In același 
timp, participanții la discuții 
s-au referit la sarcinile comisi
ei care va pregăti proiectul do
cumentului final pentru acest 
capitol de pe agenda viitoarei 
conferințe. Au luat cuvîntul re
prezentanții Spaniei, Angliei, 
Elveției, Suediei, Portugaliei, 
Austriei, Poloniei, Turciei, Ita
liei, Vaticanului.

DECLARAȚIILE LUI 
KURT WALDHEIMSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a apreciat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Deliii, că situația din O- rientul Apropiat „trebuie să fie privită într-o lumină nouă, în urma recentelor evenimente din Indochina. Reglementarea problemei Vietnamului — a declarat Kurt Waldheim, — va avea repercusiuni pozitive și asupra al ■ tor probleme din lume“.El a relevat. Pe de altă parte. posibilitatea reluării misiunii de pace a Iui Gun- nar Jarring, dacă se va dovedi că eforturile diplomatului suedez pot fi utile în ve derea soluționării situației din această zonă.Referitor la situația din Vietnam după încetarea războiului, Waldheim a arătat că Națiunile Unite sînt gata să-și aducă contribuția în ca dru] efortului imens de refacere și reconstrucție.

Eșecul unui șantajSfîrșitul anului 1972 a însemnat pentru minoritatea care guvernează ilegal Rhodesia, împotriva voinței majorității populației africane, „una din cele mai negre perioade" (TIMES). Forțele patriotice de eliberare ale populației zimbabwe, ridicate Ia luptă împotriva discriminării rasiale și exploatării, au reușit să semene panică in rindul guvernului rasist condus de Ian Smith. In ciuda ajutorului substanțial in armament și oameni acordat de Pretoria, acțiunile mereu mai puternice ale forțelor de eliberare au continuat, guvernul rhodesian văzin- du-se constrins să decidă măsuri excepționale : prelungirea cu încă trei luni a stagiului militar și mobilizarea rezerviștilor pe timp de un an.Forțele de eliberare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.) și forțele patriotice ale populației zimbabwe se sprijină reciproc. Mișcarea de eliberare zimbabwe se arată din ce în ce mai eficace alit pe plan politic cit și militar, fapt ce a pus în alert;’ guvernanții rhodesieni. Mișcarea de eliberare se bucură. cum e și firesc, de sprijinul ferm al Zambiei vecine ea și al tuturor țărilor africane care cer cu tărie respectarea dreptului inalienabil al africanilor din Rhodesia la autodeterminare și Ia independență.Incapabil să facă față situației critice intern?, guvernul de la Salîsbury a recurs la un act de șantaj : a închis frontiera cu Zambia cu intenția de a crea o situație de blocadă economică. Se știe că economia Zambiei se bazează in special pe extracția cuprului, care reprezintă 55 la sută din produsul național brut. 27 000 de tone de cupru erau transportate lunar prin Rhodesia spre portul Beira din Mozambic. „Din această măsură disperată — scrie JEUNE AFRIQUE — cel care a

Evoluția situației

din Indochina
O nouă întîlnire 
a reprezentanților 
G.R.P. și SaigonuluiLa centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kle- ber, din Paris, a avut loc, miercuri, cea de-a doua ședință din cadrul consultărilor preliminare între reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și reprezentanții autorităților de la Saigon. Au fost examinate probleme privind condițiile începerii consultărilor pro- priu-zise ale celor două părți

ieșit în pierdere a fost regimul rasist de la Salis- bury Celor 9 milioane de lire sterline pierdute prin compromiterea recoltei, ca urmare a secetei de care este bintuită de cîteva luni Rhodesia, Ii s-au adăugat acum și circa un milion de lire pierdute lunar prin dirijarea transporturilor de cupru zambian pe alte rute“. Fiindcă celelalte țări africane prietene, Tanzania, Zair, Kenya și altele, în afara faptului că au condamnat cu vehemență in recenta ședință a Consiliului de Securitate actele provocatoare ale Rhodesiei, și-au exprimat hotărîrea, cu ocazia intilnirii din orașul tanzariian Arusha, la 5 februarie, să acorde Zambiei ajutor în transportarea produselor sale destinate exporturilor pînă Ia porturile de pe litoralele oceanelor Indian și Atlantic.Dînd înapoi. Ian Smith a anunțat redeschiderea frontierei Rhodesiei cu Zambia. La. Lusaka s-a arătat însă imediat că Zambia nu va mai folosi căile de transport prin Rhodesia. în același timp. Ia sediul O.N.U. s-a anunțat că, în urma hotăririi Consiliului de Securitate, o comisie a O.N.U. se va deplasa în Zambia pentru a examina situația creată la frontiera zambiano-rhodesiană. Comisia va evalua necesitățile Zambiei în vederea menținerii de comunicații normale și pe alte căi deci*  cele care depind de regimul de la Salisbury.

• Regele Hussein al Iordaniei. aflat într-o vizită oficială în Statele Unite. a conferit, marți, cu președintele Richard Nixon. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat că au fost abordate, cu acest prilej, situația din Orientul Apropiat, precum și unele aspecte ale situației internaționale.

dictatorial militar al lui Stroessner.Generalul Alfredo Stroessner intuește foarte exact pericolul care-I paște de a fi răsturnat de unii dintre șefii militari ambițioși. Puterea lui se bazează pe colonelul Gonzales, șeful cavaleriei — armă atotputernică în Paraguay — comandantul jandarmeriei, colonelul Peritier și șeful statului major, colonelul Arnagas. Pentru a satisface setea lor de îmbogățire și a-și a- sigura sprijinul lor, generalul dictator Ie-a „repartizat“ cele mai bune „afaceri“ ale țării. Una din cele mai înfloritoare domenii fiind contrabanda, Stroessner a introdus impozite masive șl controale vamale severe asupra importului și exportului unei game largi de mărfuri. transformind astfel contrabanda într-o afacere excepțional de lucrativă. Și astfel, principalele căpetenii militare din junta de la Assuncion s-au transformat în protectori și principali acționari ai unei rețele vaste de contrabandiști.în asemenea împrejurări, nu e de mirare că Paraguayul a devenit un fel de „centrală“ a contrabandiștilor pe continentul sud-american. Despre amploarea și consecințele nefaste ale acestei veritabile plăgi ne putem face o idee chiar și din faptul că e» a constituit obiectul a două reuniuni speciale în cadrul organismelor O.S.A. în cursul anului trecut. S-au citat acolo cifre mai mult decit sugestive : cu banii pe care i-au pierdut, în medie. în ultimii cinci ani datorită contrabandei statele sud-americane și-ar fi putut construi 30 000 de kilometri de șosea asfaltată, 80 000 de clase de școală. 100 de spitale moderne și 20 de mari aeroporturi civile utilate după ultimele standarde. S-au făcut auzite cereri și recomandări pentru o acțiune concertată, e- ficientă contra vastelor rețele de contrabandiști.Nimeni însă, așa cum reiese de altfel și din relatările despre amintitele reuniuni, nu-și face iluzii cu privire la șansele de reușită operativă într-o asemenea acțiune. In ee-1 privește, Norbert Friess ține să releve după minuțioasa lui anchetă : „Atita vreme cit junta lui Stroessner va menține puterea la Assuncion, Paraguayul va rămine o placă turnantă a contrabandei pe continentul la- tino-american“.
E. R.

Blocada rasistă împotriva Zambiei a fost, astfel, dejucată și s-a transformat într-un eșec pentru promotorii ei. Așa cum tot un eșec vizibil înregistrează și provocările militare ale regimurilor colonialiste și rasiste care se mai mențin pe continentul african. Mișcarea de eliberare din Rhodesia, ca și cea din Mozam- hic. Angola, Guineea-Bissau, R.S.A. și Namibia cunoaște o amploare mereu mai mare.
GH. SPRINȚEROIU 

sud-vietnameze, care urmează să aibă loc într-un viitor apropiat
Convorbiri 
Fam Van Dong — 
Norodom SianukLa Hanoi au avut loc convorbiri intre Fam Van Dong. premierul Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, și Norodom Sianuk. șeful statului cambodgian, președintele Frontului U- nit Național al Cambodgiei. — anunță agenția V.N.A. La convorbiri au fost prezenți Vo Nguyen Giap, vicepremier și ministrul apărării naționale al R.D. Vietnam. Nguyen Duy Trinh. vicepremier și ministru al afacerilor externe, alte oficialități.Norodom Sianuk a avut, de asemenea, o întîlnire cu Kham- phay Bupha, șeful reprezentanței Frontului Patriotic Laoțian ia Hanoi, care i-a transmis un mesaj de salut din partea prințului Sufanuvong. președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian. Miercuri, Norodom Sianuk a părăsit Hanoiul, îndrep- tîndu-se spre Pekin.
Conferința 
asupra Vietnamului 
va avea loc la ParisGuvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud se bucură că părțile interesate s-au pus de a- cord asupra alegerii Parisului ca loc al Conferinței internaționale cu privire ia Vietnam, a declarat purtătorul de cuvînt al delegației G.R.P. la Paris. El a precizat. că delegația G.R.P. a făcut deja cunoscut punctul său de vedere guvernului francez.Casa Albă a anunțat că delegația S.U.A. la Conferința internațională asupra Vietnamului, care va începe, la 26 februarie, la Paris, va fi condusă de secretarul de stat. Wi- lliam Rogers.
Acțiuni ale patrioților 
cambodgieniForțele patriotice de eliberare khmere au lansat, marți, un puternic atac cu mortierea- supra unor poziții fortificate ale trupelor lonnoliste d<*  pe malul estic al fluviului Mekong, în special din apropierea orașului Neak Luong. Ia 55 kilometri sud-est de Pnom Penh — informează agențiile U.P.I. si Reuter Puternice ciocniri cu trupele inamice au fost semnalate la numai cîțivș kilometri de oraș, pe șoseaua nr. 1, care leagă Pnom Penhul de Saigon De asemenea, patrioții khmeri au atacat două poziții lonnoliste de-a lungul șoselei nr. 15, care leagă orașul Neak Luong de capitala provincială Prey Veng. în nordul Cambodgiei, a fost supusă unui puternic atac capitala provincială Kompong Thom, situată la 165 kilometri de Pnom Penh.

R.D. VIETNAM. - La Hanoi, 
populația participă intens la 
degajarea terenului de dă- 
rimăturile provocate de bom
bardamente, Ia munca de 

reconstrucție a țârii.

O „oază“ a contrabandei
• Paraguayul — placă turnantă a rețelelor de contrabandiști • 
„Bagalleros" și aeroporturi particulare • Don Baene face destăi
nuiri • Un „Super Constelation 049" pentru... 50 000 de dolari

• Miniștrii lui Stroessner și protejații lor
„Dacă există un paradis al contrabandiștilor, atunci aces

ta se numește Paraguay". Constatarea îi aparține lui Norbert 
Friess, reporter al ziarului elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG, 
și ea constituie concluzia foarte pertinentă a unei anchete 
personale efectuate timp de aproape două luni in cele mai 
variate locuri și medii din mica țară sud-americană.Nu am nici o îndoială — notează Friess — că zona de junglă paraguaya- nă pe malul luiRio Parana, înașa-numitul triunghi unde se întîinesc Paraguayul cu Brazilia și Argentina constituie EI- dorado-ul și veritabila placă turnantă a contrabandei in A- merica Latină“.Sutele de „bagalleros“ (contrabandiști) care transportă cu micile lor ambarcațiuni țigări și whisky, aeroporturile secrete improvizate in junglă, veritabilele orășele care adăpostesc grupurile operative de tra- ficanți (așezări ce nu pot fi găsite pe nici o hartă administrativă. oricît de amănunțită a Paraguayului) — toate acestea formează o rețea inchegatâ, un imperiu al contrabandei. Un influent membru al acestei rețele, cu numele improvizat de Don Baene, i-a vorbit reporterului elvețian „in vila lui de un lux exorbitant, înconjurată de splendizi cedri roșii exotici despre căpeteniile din Assun- cion ale vastei intreprinderi de contrabandă". Ei sînt toți negustori și alți oameni de afaceri dintre cei mai activi și bo- gați din capitala paraguayană. Ei au cu toții in zona verde din imediata apropiere a capitalei propriile terenuri de aterizare pe care sosesc sau de pe care pleacă zilnic mici avioane particulare încărcate cu mărfuri de contrabandă.Mijloacele clasice — transportul cu micile ambarcațiuni sau „strecurarea“ prin jungla care face penetrabile multe frontiere pe vaste întinderi la- tino-americane — au rămas în uz. Li s-au adăugat, insă. pe scară mare avionul și aeroporturile particulare improvizate în zone greu accesibile sau ferite, prin diverse precauții sau relații, de incursiunile poliției.Prin intermediul lui Don Baene. reporterul elvețian a putut intra în contact la hotelul luxos „Pontas“ din Encarnacion cu unul din specialiștii in materie de „flote aeriene“ pentru contrabandă (nume fictiv Don

Presiunile asupra dolarului 
continuă la Bonn si TokioGuvernul R.F. a Germaniei nu intenționează, deocamdată, să ia noi măsuri pentru a stăvili speculațiile actuale în legătură cu marca vest-germană. Karl Otto Pohl, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, a declarat ziariștilor că, așa-numitul „cabinet financiar“, format din cancelarul Brandt și miniștrii economiei și finanțelor, a hotă- rît ca Banca Federală să sprijine cursul dolarului la Frank- furt pe Main și să descurajeze specula internațională.Pohl a confirmat, totodată, că, in cea de-a doua parte a zilei de marți, situația a fost oarecum „calmă" pe piețele de schimb din R.F.G. El a recunoscut însă că Banca Federală a fost nevoită să cumpere în cursul dimineții „dolari în valoare depășind cu mult un miliard".

★Primul ministru japonez, Ka- kuei Tanaka, a declarat miercuri, în Parlament, că guvernul său nu intenționează să procedeze, in actuala fază, la o nouă reevaluare a yenului. El a arătat că măsuri suplimentare de menținere a actualei parități yen-dolar sînt în curs de elaborare.Precizările guvernamentale survin într-un moment de reluare a presiunilor asupra monedei americane la bursa din Tokio. Agenția K.Y.O.D.O. informează că miercuri, încă din primele ore ale dimineții, Banca Japoniei a fost nevoită să intervină, absorbind noi cantități importante de dolari, pen-

Osario). Acesta i-a pus imediat în față o întreagă listă de oferte „foarte avantajoase și fără riscuri“ :• Două avioane ușoare Dou- glas DC-6, Ia prețul de 60 000 dolari bucata.• Un super-Constelation 049, la 50 000 de dolari.• Două Curtis C-46, speciale pentru piste scurte și acciden-

„Bagalleros" pe Rio Parana : 
la concurentă cu aeroporturile 

particulare...tate de aterizare-dccolare, Ia prețul de 70 000 de dolari fiecare (cu motor de schimb).Fiecare din aceste avioane e livrabil „sub garanție“ pe orice aerodrom Paraguayan : oficial, militar sau clandestin. „Nimic mai simplu — observă Friess — decit să-ți faci rost de o mică flotă aeriană adecvată unui trafic de contrabandă in stil mare.Riscuri ? Din partea autorităților de la Assuncion, nici u- nul. Protectorul suprem al întregii rețele de contrabandiști este însuși șeful statului major Paraguayan, colonelul Arnagas, al doilea în ierarhia clanului

»tru a menține cursul devizei S.U.A. la nivelul său inferior 301,07 yeni.
★Consilierii pentru probleme economice ai președintelui S.U.A., Richard Nixon, au reafirmat, marți, că partenerii Statelor Unite trebuie să contribuie Ia reechilibrarea balanței comerciale americane. Herbert Stein, președintele Comitetului consilierilor economici al Casei Albe a declarat, în fața unei comisii a Congresului, că dacă partenerii comerciali ai Statelor Unite nu dau curs a- peluiui, S.U.A. „vor fi determinate să ia măsuri“. Stein nu a precizat ce tip de măsuri preconizează. dar a adăugat că liderii americani „nu sînt de loc satisfăcuți de atitudinea celorlalte țări“ față de deficitul comercial al Statelor Unite, care a atins 6,4 miliarde dolari în a- nul 1972 și din care două treimi provin din schimburile cu Japonia. Celelalte țări — a menționat Stein — „vor trebui să contribuie la soluționarea a- cestei probleme“.

i î

*

(

Alegeri anticipate

in Republica Irlanda
a dizolva parlamen-Hotărîrea premierului Jack Lynch detul și de a organiza alegeri anticipate in Republica Irlanda niută pentru citva timp centrul de greutate al vieții politice. Măsurile de blocare a activităților organizației militare I.R.A. — provizorie, tentativele de soluționare în consens cvadripartit (Marea Britanie, Republica Irlanda, organizațiile protestante și catolice) a situației explozive din Irlanda de Nord vor ceda locul campaniei electorale. Motivînd b<>- tărirca sa de a-i chema pe alegători la urne înainte de termen, Jack Lynch aducea următorul argument : perspectiva unor decizii capitale care vor influența inevitabil Republica Irlanda și vor solicita cooperarea ei in planul politicii externe a impus o hotărîre radicală, de acest gen. Deciziile capitale la care se referea premierul irlandez privesc, dună aprecierile comentatorilor britanici de la „DAILY MAIL“, situația din Ulster, inflația din țară și efectele aderării la C.E.E. In aceste circumstanțe reînnoirea mandatului guvernului devine o necesitate mai ales că actuala administrație, „Fianna Fail“ (partid de 16 ani consecutiv la putere) deținea din cele 144 locuri ale parlamentului irlandez (D.A.I.R.) numai 69 de locuri. Celelalte partide de opoziție „Fine Gael“ și Laburist dețineau cîte 50 și respectiv 17 locuri, șase revenind independenților și două fiind vacante. In urma alegerilor programate să se desfășoare pe 28 februarie, partidul de guvernămint „Fianna I’ail“ speră să cîștige mai multe locuri, să conserve o majoritate suficientă, iar Jack Lynch un mandat decisiv care să-i permită să combată in continuare actele de violență de care se face responsabilă în țară organizația militară I.R.A. provizorie. „Fine Gael", aripa politică a I.R.A., și Partidul Laburist poartă convorbiri pentru a realiza o coaliție, care, în eventualitatea unui succes electoral să vină la putere în țară. Remarcînd că partidele de opoziție sînt departe de a fi pregătite pentru alegeri, cotidianul britanic „TIMES“ acordă mai multe șanse de succes partidului de guvernămint „Fianna Fail" care își intilnește adversarii într-o „situație critică“. Este apreciat ca oportun și termenul ales deoarece campania e- lectorală, pregătirile intense pentru obținerea unor avantaje în parlament pot concentra toată atenția și toate eforturile partidelor și organizațiilor din țară, evitînd alimentarea de către I.R.A. provizorie a noi violențe in Ulster. Și a- ceasta este cu atit mai important cu cit luna viitoare va fi dată publicității Cartea albă britanică asupra Uister-ului și va fi organizat referendumul cu privire la opțiunile populației nord-irlandeze de a rămine sau nu în cadrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Neîndoielnic, un epilog fericit al alegerilor pentru partidul premierului Lynch, reînnoirea mandatului său va avea efecte neîn- tîrziate asupra atmosferei din Ulster. Calea negocierilor, a țele extremiștilor catolici și protestanți intr-o soluționare problemei nord-irlandeze va fi reînnoită, lovind în speranțele extremiștilor catolici și protestanți într-o soluționare cu forța armelor. Lynch va insista în campania sa electorală, apreciază „Financial Times“ asupra creării unui „Consiliu irlandez“ cu puteri reale. „Aceasta ar putea complica sarcina Westminster-ului, dar dacă el (Lynch) obține un mandat clar, se va găsi într-o poziție mai bună pentru a-și oferi cooperarea". Referindu-se la represaliile pe care I.R.A. provizorie a anunțat că le Va întreprinde împotriva protestanților extremiști din Irlanda de Nord, Lynch opina că „I.R.A. provizorie" nu va putea să facă mai mult rău decit a cauzat deja cu bombe și gloan(e. Intr-o declarație făcută corporației de radio britanice (B.B.C.), Lynch își exprima încrederea în „căile diplomatice“ de la care așteaptă rezultate încurajatoare ; pentru cazul în care ele nu vor da nici un rezultat și catolicii din nord vor fi dezamăgiți, el anunța însă că în mod inevitabil vor trebui găsite alte metode pentru a veni în sprijinul minorității catolice din Ulster ca aceasta să se bucure de drepturi politice și economice, de care este frustrată în deplină egalitate cu populația majoritară protestantă. Este cert că, singur, rezultatul alegerilor, așteptat eu deosebit interes, nu va putea evita tocmai acea perioadă de incertitudine și instabilitate pe care o menționa premierul Lynch în sprijinul hotăririi sale de a organiza alegeri anticipate. Perioada ulterioară alegerilor va decide, poate, mijloacele și căile de depășire a acestei situații.
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Convorbiri 
privind cooperarea 
C.A.E.R. — Finlanda

• COMITETUL EXECUTIV AL C.A.E.R. a dat Un răspuns pozitiv Ia propunerea Finlandei cu privire la inițierea de convorbiri în vederea stabilirii formelor și metodelor unei posibile cooperări intre Finlanda și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, precum și pentru pregătirea unui acord corespunzător în acest domeniu. Se așteaptă ca asemenea convorbiri să înceapă în cursul lunii martie, l-a informat Nikolai Fa- ddeev, secretarul C.A.E.R., pe ambasadorul Finlandei la Moscova, R. Alholm.• LA MOSCOVA au început convorbirile între Andrei Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Hafez Is- mail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale. Schimbul lor de păreri se referă la un cerc larg de probleme legate de situația din Orientul Apropiat — relatează agenția TASS.
Expoziție românească 
la Rieka• LA RIEKA a fost inaugurată expoziția „România — 25 de ani de la proclamarea Republicii“, care în perioada precedentă a mai fost prezentată la Belgrad și Li’Jbliana.
Incendiu tragic 
la Paris• INCENDIUL care a mistuit complet marți seara o școală din Paris s-a soldat cu un bilanț tragic i 18 morți, dintre care 15 elevi între 10 și 15 ani. Cinci persoane sînt în continuare declarate dispărute. Focul. care s-a produs la parter, s-a extins cu o repeziciune uimitoare, surprinzînd cîteva zeci
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de elevi și cadre didactice la etajele superioare. Numai o parte dintre aceștia au putut fi salvați de echipele de pompieri.• AGENȚIA A.D.N. lnfor mează că R.D. Germană și Malta au hotărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.
Greve ale populației 
de culoare din R.S.A.• O MARE ACȚIUNE GREVISTA a populației de culoare se desfășoară în Republica Sud Africană. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, la această acțiune, desfășurată In 20 de întreprinderi industriale din Durban — mare port la Oceanul Indian, părticică aDroxima- tiv 25 000 de africani.Au avut loc incidente în care peste 200 de greviști au fost a restati.
Suedia va extinde * 
limita apelor teritoriale• GUVERNUL SUEDEZ intenționează să extindă limita apelor sale teritoriale in Marea Baltică — a anunțat in parlament ministrul agriculturii și pescuitului, Ingemund Bengt- sson, menționind că, în prezent, aceasta este de 4 mile marine (aproximativ 7 km). EI a precizat că guvernul studiază în prezent această chestiune, care urmează să fie soluționată în colaborare cu alte țări baltice. Ministrul nu a precizat, însă, pînă la ce limită ar urma să fie extinse apele teritoriale ale Suediei.• HENRY KISSINGER. consilier special al președintelui Nixon pentru problemele securității naționale, a părăsit miercuri după-amiază Washingtonul, plecind intr-un turneu prin mai multe state din Asia. Prima eiapă a acestui turneu, de aproape două săptămini, este Tailanda.

JOI, 8 FEBRUARIE 1973
NUNTA DE PIATRA : rulează 

la Viitorul (orele 16; 13; 20).
ZESTREA : rulează la înfrățirea 

între popoare (orele 15,30; 17,45; 
20), Flamura (orele 9; 11,15; 
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 STUART : rulează la 
Sala Palatului (orele 17; 20,15), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Capitol (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30;
19.15).

ANUL CARBONARILOR : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16: 18.30; 21), Grivița (ore
le 9: 11.30; 15.30; 18; 20,30).

GROZAVUL DINTR-A V-A B : 
rulează la Doina (orele 11,15; 14; 
16; 18: — Program de desene 

animate pentru copil — ora 9,30).
POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru

lează la Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20.45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Progresul (orele 
15.30: 18: 20,15).

QUIEMADA : rulează la Excel- 
sior (orele 9; 11.45: 14,30; 18;
20,46), Aurora (orele 9.30; 12;
15.30; 18; 20,30).

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

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : rulează la Volga
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20,30),  Miorița (orele 10; 12,30: 15; 
17,30; 20). Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30).

BARIERA i rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

^g, p E N T g U T i M P U L D V. L I B E R é.
FILIERA : rulează la Bucegi 

(orele 15,30; 18; 20,30). Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Pa
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 MTINILOR TALE : 
rulează • la Popular (orele 18; 20).

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

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

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

CAPCANĂ PENTRU GENERALî 
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 LIUBAVINILOR 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 SU- 
RÎS : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

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

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

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

Teatrul de Operetă : MY FAIR
LADY — ora 19,30; Teatrul Națio-

nal „I. L. Caragiale“ (Sala Stu
dio) : IADUL ȘI PASAREA — ora 
20; Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu“ : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
29; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA, DOMNULE WILDE
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20; Tea
trul Mic î TESTAMENTUL CÎINE- 
LUI — ora 19,30; Teatrul Giulești: 
CASA CARE A FUGIT PE UȘĂ
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : FII CUMINTE, CRISTOFOR
— ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase“
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : AUTORUL 

MOARE AZI — ora 20; Teatrul 
,.lon Creangă“ : CELE DOUĂ
SPREZECE LUNI ALE ANULUI 
— ora 9,30 și 16; Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala Victoria) : ARICIUL 
ALBASTRU — ora 17,30; (Sala 
Academia) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 15; An
samblul „Rapsodia Română“ : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19,30; Circul „București“ : APRIN
DEȚI STELELE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

■ț»

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 41-a. 9,30 Prietenii lui 
Așchiuță. 10,00 Telex. 10,05 Publl- 

citate. 10,10 Steaua polară. 10,40 
Arta plastică. Prin expoziții. 11,00 
Telecinemăteca : „Suflete în cea
ță“. 12,25 Avanpremiera 12,30 O 
floare din Bihor. Cîntece popu
lare în interpretarea solistei 
Florica Duma. 12.45 Teleobiectiv. 
13,00 Telejurnal. 15,00 Lecții TV. 
pentru lucrătorii din agricultură. 
16,00—17,00 Teleșcoală. Biologie 
(anul III liceu). Fiziologia anali
zatorilor. Economia politică. In
dustrializarea socialistă și progre
sul economico-social al României.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex. 18,35 Publicitate. 18.40 
Muzică — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,10 De la meșteșuguri 
la arta plastică — „Artele focu
lui“ (III). 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Melodia săptămînii : 
„Cincinalul în patru ani și jumă
tate“. 20,05 Reflector. 20,25 Pagini 
de umor. Aventuri în epoca de 
piatră. 20,50 Campionatele europe
ne de patinaj artistic. Transmi
siune directă de la Köln. 21,20 
Auziți cum cîntă țara. Program de

muzică populară interpretată de 
Angela Moldovan, Ion Bogza și 
Benone Sinulescu. 21,30 „Condu
cătorul revoluționar, bărbatul de 
Stat. omul“. FILM DOCUMENTAR 
CONSACRAT PERSONALITĂ
ȚII TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. 22,15 „24 de ore“.
Din țările socialiste. 22,45 Cam
pionatele europene de patinaj 
artistic. Proba individuală mascu
lină. Transmisiune directă de la 
Koln.

PROGRAMUL II

17 30 Agenda. 17,40 Pagini de o- 
peră de mare popularitate. 18,10 
Film serial pentru tineret : „Pier
dut! în spațiu“. Episodul XV — 
„Circul spațial“. 18,55 Publicitate. 
19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. în ce stadiu se 
află planul de sistematizare a 
Capitalei ? Răspunde arhitectul- 
șef al Bucureștiului, prof. Tiberiu 
Ricci. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Concert simfonic al 
orchestrei Radioteleviziunii. 22,00 
Studioul artistului amator. An
samblul folcloric „Marama“ al 
U.C.E.C.O.M. — București.
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