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Tovarășul 

președintele 
al Republicii Socialiste România, 
a primit, marți dimineața, pe 
Alexander Rotival, reprezentan
tul permanent al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.) la București, la 
cererea acestuia.

La întrevedere a participat 
Vasile Puiigan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

în cadrul convorbirii, care
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind acti-

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat

a

Vasile Barac 
Romulus Lai, 
Gheorghe Cucu

PRODUCȚIA O 
FAC CU TINERII"

280 DE UCENICI 
LA CURSURILE DE 
SCURTĂ DURATĂ

TOVARĂȘE SE
CRETAR, ACUM 
DISCUTĂM PRO
BLEME DE 
DUCTIE. 
NEATA MERGI SI 
VEZI-TI DE TRE
BURI I"

PRO- 
DUM-

EXISTĂ OARE 
„TINERI PROBLE
MĂ" ? EXISTĂ TI
NERI CARE TSI 
CAUTĂ SțNGURI 
DE LUCRU!

LA UZINA „NEP- 
TUN" SARCINILE 
DE PLAN AU 
SPORIT IN ME
DIE ANUALA CU 
40—50 LA SUTĂ

Juncu, rectificator: 
„Maiștrii și dispecerii care 
fac planificarea să nu plece 
din uzină, pînă nu asigură 
de lucru fiecărui muncitor 
pentru toate cele 3 schimburi".

Tinerii
de la

și
de

1 nu sînt ceea ce 
A îndeobște numim 

„tineri problemă“. 
. dar pentru cîțiva 

dintre conducătorii 
de nivel mijlociu 
ai producției din 

cunoscuta uzină din Cîmoi- 
na au devenit incomozi. Po
vestea e mai veche și a în
ceput, se pare, cu mai multe 
luni în urmă, la o consfătuire 
obișnuită de producție. Atunci, 
Petru Bălteanu, secretarul or
ganizației U.T.C. nr. 8 a presen- 
tat franc, fără menajamente 
multiplele nereguli existente în 
organizarea producției și a 
muncii, numind și factorii res
ponsabili de aceste neajunsuri. 
Faptul nu se constituia într-o 
excepție. Asemenea luări de po
ziții au loc frecvent în toate co
lectivele noastre de muncă. Oa
menii își spun deschis si ferm 
părerea asupra problemelor cu 
care se confruntă și această 
conduită este pînă la ur
mă expresia statornicirii prin
cipiilor democratismului eep- 
■norhc in / unitățile de pro- 
ducțle. Asemenea atitudine 
caracteriza și intervenția a- 
cestu.i tânăr. Ce arăta el ? In 

■sectoarele de producție nu este 
asigurată o .asistență tehnică 
corespunzătoare. Maiștrii, care 
conduc la acest nivel procesul 
de producție, fie că nu se pri
cep— căci o bună parte din
tre ei n-au pregătirea necesa
ră. fie că nu-și îndeplinesc în
datoririle ce le revin. Mai a- 
les în schimbul trei. Maiștrii

(Continuare în pag. a lll-a)

pionierii Întreabă
răspundUTECIȘTII

Chipurile acestea de copii și 
adolescenți pe care le puteți 
privi în fotografii, s-au întilnit 
intr-un dialog extrem de util și 
mai ales dorit. Cei mici, pionie
rii, aspiranții de pe acum la tit
lul de utecist, au venit cu gîndul 
să discute cu cei mari, uteciștii, 
despre cum va fi in organizația 
U.T.C. atunci cînd ei vor deveni 
membri ai acesteia, cum este a-
cum.

„Mă numesc Cristian Țandăra, 
și sint locțiitor al președintelui 
Consiliului municipal al pionie
rilor Drobeta Tr. Severin. Vreau 
să-î întreb pe uteciști cum s-au 
pregătit să devină membri ai or
ganizației revoluționare, deoa
rece și eu mă pregătesc pentru 
acest eveniment. Apoi, aș vrea 
să știu dacă uteciștii sînt uniți 
intre ei, dacă participă cu toții 
la acțiunile inițiate. Zoia Băi- 
cuș. locțiitor al președintelui 
Consili'’’ui jude>on al pionie
rilor adaugă : Mă interesează

dacă există legături între ute- 
ciștii școlii și foștii uteciști“. 
„Eu aș dori să aflu — adăugă 
Ecaterina Boescu. comandant 
de unitate la Școala gene
rală nr. 2 — ce satisfacții iți dă 
munca de utecist, să le pot com
para cu cele pe care Ie avem a- 
cum, ca pionieri“. „Pe mine mă 
interesează concret ce are de 
realizat un utecist in organizația 
sa și dacă mi se poate povesti ce 
și-a propus o organizație U.T.C. 
să realizeze intr-un trimestru ?“ 
— a cerut Elena Vîlceanu, co
mandant de unitate. Școala ge
nerală nr. 14. Viorica Grivicea- 
nu, comandantă de detașament 
la Școala generală nr. 2 si Dan 
Bădescu doreau să afle „dacă se 
realizează practic colaborarea în
tre pionieri și uteciști — cum a-

LUCREȚIA LUSTIG 
Foto : VASILE RANGA 

(Continuare în pag. a Ill-a)

„incomozi"
uzina Neptun

dorința lor
mai bine

Secretarul Comitetului U.T.C., VIRGIL CO1OCARU: „Avem 
tineri foarte buni, dar cu rezultatele uzinei, nu ne putem 

mîndri“.

vitatea 
dintre 
nizație

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat aportul P.N.U.D. la 
promovarea colaborării între 
state, la cauza păcii și progresu
lui, subliniind faptul că această 
organizație este chemată să con
tribuie întT-o măsură mai mare 
la introducerea tehnologiilor mo
derne ca mijloc de a grăbi pro
cesul de dezvoltare a țărilor cu 
un potențial economic mai scă
zut. Președintele Consiliului de

P.N.U.D., cooperarea 
România și această orga- 
a O.N.U.

Stat a arătat că România va 
participa activ și în viitor la 
înfăptuirea proiectelor P.N.U.D, 
vizînd sprijinirea eforturilor țări
lor în curs de dezvoltare pentru 
consolidarea independenței lor 
economice, prin crearea unei 
baze economice proprii, pentru 
valorificarea resurselor umane și 
materiale, la identificarea unor 
noi domenii de cooperare inter
națională, în interesul națiunilor 
și bunei înțelegeri între popoare.

s-a desfășurat în- 
cordială.

întrevederea 
tr-o atmosferă

La km 156, acolo unde Șiretul 
se varsă in Dunăre, Și-au dat 
intîlnire în aprilie 1971 numeroși 
constructori, unii cu o bogată 
experiență acumulată la lucrări 
hidrotehnice, precum au fost cele 
de la Porțile de Fier, de la Giur
giu sau de la Giurgeni-Vadul- 
Oii, alții mai tineri, pentru care 
munca pe șantiere constituie încă 
un miraj. Șiretul curgea liniștit

Constructorii
în luptă 

cu sloiurile
dar și cu 

graficele
în albia sa, fără să bănuiască 
nimic, „li vom schimba cursul, 
îmi spunea atunci un construc
tor. li vom face o altă albie, 
mai încolo, pe malul Dună
rii vom înălța portul la care 
vor putea acosta nave de 
pînă la 25 000 tdw, pe aici 
va trece magistrala de minereu 
și apă spre Combinatul siderur
gic“. Vorbea foarte calm și si
gur ca despre lucruri foarte sim
ple.

— Acum noua albie a fost, fă
cută, îmi spune Andrei Glaf- 
ce, inginer șef al șantierului. In 
bună parte și la magistrala de 
benzi și conducte, pe platforma 
ce se întinde pe 6 hectare, lu
crările sînt executate, 80 la sută, 
infrastructura portului e gata 75 
la sută, chesonul avînd un dia
metru de 30 m și o greutate de 
3 600 tone a fost dus la locul 
său și amplasat cu ajutorul sca
fandrilor. Noul obiectiv începe 
să prindă contururi definitive.

Dar acum, dacă nu ne luăm 
după aparențe, nici oamenii ve-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
?

a primit scrisorile

In ziua de 20 februarie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Eugene Germain 
Mankou, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Congo în țara noastră. 
Cu prilejul prezentării scrisori-

de acreditare a noului ambasador

lor de acreditare au rostit cu- 
vîntări ambasadorul congolez, 
Eugene Germain Mankou și 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, pri-

etenească, cu ambasadorul con- 
golez Eugene Germain Mankou.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stâtescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, 
afacerilor 
asemenea, 
ambasadei 
Congo la

ministrul
externe. Au fost, de 
prezenți membri ai 
Republicii Populare 
București.

Funcționalitatea
stațiilor culturale - pilot

„Trebuie să acționăm pentru a 
făuri un om cu cunoștințe mul
tilaterale, capabil să înțeleagă, să 
interpreteze și să folosească just 
legile obiective ale dezvoltării 
sociale în fiecare etapă a evolu
ției societății, să acționeze cu fer
mitate pentru transformarea re
voluționară a lumii" — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidu
lui, prefigurînd imaginea omului 
stăpîn pe destinul sau, factor di
namic al propriei sale dezvoltări 
și al progresului social.

Unui asemenea țel îi este sub
ordonată întreaga operă forma
tivă evoluînd pe diversele canale 
ale activității cultural-educative. 
Documentele de partid la care 
ne-am referit au creat premise

de W. AUERBACH
consilier al președintelui

Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste

(Continuare în pag. a ll-a)

1

Nicolae Ioana : „In schimbul 
3, 2—3 ore le pierdem în 
căutarea pieselor pentru pre

lucrare".

ION CHIRIC

I

PAGINA A IV-a
Telecinemateca : Sfirșit de ciclu de Ștefan Stoian.

PAGINA A ll-a
pătrar de veac de la crearea partidului unic marxist- 

leninist al clasei muncitoare din România. (Documentar).

Petru Bălteanu : „Sîntem 
aici 90 la sută tineri; cu toții 
ne luăm acum, în această e- 
tapă de intense eforturi, răs
punderea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de produc

ție“.

Daniel Bărbulescu : „Daca 
vrem să calificăm tinerii în- 
tr-un timp scurt, atunci tre
buie să le asigurăm condiții 
să lucreze efectiv pe mașini 

480 din 480 minute“.

IN NUMĂRUL 
’ DE' AZI

PAGINA A lll-a
• „Cenușăreasa" grădinilor. (Zootehniștii din Luncani-Cluj, 

se intreabă, pe drept : Oare nu putem primi „Ordinul Mun
cii" și pentru producția de lapte ? ; și tot ei răspund afirma

tiv, menționînd însă citeva condiții obligatorii).

PAGINA A V-a
ACTUALITATEA PENTRU TINERET. • SPORT
Turism pentru tineret. (Pe urmele competiției turistice 

„Firul Ariadnei").

I 
I
I
I
I

AMARE VINUM... <»
să 
de 
în

vor 
pe 

co-

Amare vinum ?
Să vedem. Sau, mai întîi, 

ne gîndim : cîte complete 
judecată hotărăsc sentințe 
cazurile săvîrșite prin violențe
care sută la sută sînt generate 
de alcool ; cîte căsnicii sînt 
din această cauză distruse ; cîți 
copii iau drumul institutelor 
speciale pentru minori, pentru 
că părinții lor se ocupă mai 
mult de... circiumă ; cît suferă 
producția de pe urma celor 
care se prezintă la lucru după 
o noapte de chef ; cîte acciden
te de muncă încheiate fie cu 
vătămări corporale fie cu de
precierea unor produse sau pro
cese tehnologice se pot ivi, tot 
din vina vinului ?

Să ascultăm însă declarațiile :
Colonel Constantin Sandu — 

șeful miliției județului Caraș- 
Severjn : După părerea mea, 
multe rele vin de la alcool.

Marian Tudor — ospătar : Eu, 
domnule, planul mi-T fac cu be
țivii. Să-i ție dumnezeu sănă
toși. Sparg ceva ? Lasă să spar
gă, tot ei plătesc, ți-o spun așa 
ca între doi oameni, că n-ai

martori, tare rău că unii 
să desființeze unitățile de 
lingă fabrici. Acolo-i baza 
merțului.

Paraschiva Pătrițiu — direc
tor comercial O.C.L. Lugoj : în 
municipiul nostru nu mai exis
tă în apropierea întreprinderi
lor nici o bombă de țuicăreală, 
cum se spune pe aici. Am dat

Reșița tineretul e un foarte bun 
exemplu în muncă. Pentru a- 
cest tineret, pentru tineretul de 
mîine, trebuie să privim cu gra
vitate cazurile negative care se 
mai ivesc în ceea ce privește 
comportamentul. Să privim, de 
asemenea, cu răspundere și cau
zele care le generează. Și una 
din cauzele cele mai frecvente

diferite seri de dans,pe an, 
etc.

Dan
comitetului municipal U.T.C- 
Reșița : Dimineața ? Nu! N-am 
organizat nicibdată acțiuni di
mineața deși, acum că ne-ați în
trebat, îmi dau seama că foar
te mulți dintre tinerii orașului 
sînt liberi tocmai dimineața. 
Nici nu prea avem noi o sală 
corespunzătoare. Cafenele, 
destule. Pe 
vreo 20 de 
neori mult 
un pretext.

Drăgănescu, secretar al 
municipal

sînt 
un kilometru sînt 
unități. Se bea 
alcool. Cafeaua

u- 
e.

alimentației publice ce e al ali
mentației publice, adică echili
brul dintre desfacerea de bău
turi și cea de preparate culina
re. Chiar în ultimele luni ale 
anului am închis încă 4 aseme
nea bombe. Rezultatul ? Ne-am 
depășit planul de desfacere, cu 
un sfert de milion de lei...

Colonel Ion Lințu, șeful ins 
pectoratului județean Caraș-Se- 
verin al M.A.I. : Ne putem mîn- 
dri cu tineretul nostru. în acest 
centru muncitoresc care este

este consumul nesăbuit de al
cool. Sîntem destul de maturi 
ca să învățăm din greșeli și 
destui de puternici ca să luăm 
măsurile necesare pentru a 
bara pe cît mai mult posibil 
calea spre circiumă a tineretu
lui. Trebuie să se găsească so
luții, să li se ofere altceva în 
schimb.

Nicolae Petroiu — secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
Reșița : Am făcut destule ac
țiuni cu tineretul. Balul boboci
lor, o seară a fruntașilor o dată

numiți, unde Iu-

Stancu, Ia C.S.R.

Buzăreni, bobina-

— Cum vă 
erați ?

— Tînțaru 
secția 2 500.

— Rusalin
ter tot la 2 500.

— De ce șînteți aici, în a- 
restul miliției ?

VIOREL BURLACU

(Continuare îilpag. a IV-a)

pentru renovarea gîndirii și prac
ticii în domeniul educației mase
lor, stimulînd prezența actului de 
cultură în toate compartimentele 
vieții sociale. Efortul de a orien
ta acțiunea cultural-educativă pe 
un asemenea făgaș presupune a- 
bandonarea unor practici, uzate 
de-a lungul anilor, impunînd 
totodată utilizarea unei metodo
logii adecvate cerințelor specifi
ce și conținuturilor pe care le 
vehiculează.

Cu toate dificultățile pe care 
—după cum se știe — le impli

că experimentul în plan social, 
ideea constituirii unor „labora
toare“ vii pentru verificarea noii 
f,tehnologii“ a acțiunii cultural- 
educative s-a impus ca una din 
căile fertile de parcurs. Sugerată 
public cu cîțiva ani în urmă, în 
contextul dezbaterilor ocazionate 
la Simpozionul „Educația adulți- 
lor“ desfășurat la București, so
luția experimentală a stației cul-

turale-pilot. a prinț viață în cursul 
anului 1972 din inițiativa și prin 
grija Consiliului Culturii Și Edu
cației Socialiste. In climatul de 
efervescență creatoare generat 
de dezbaterea documentelor de 
partid, cu sprijinul nemijlocit al 
organelor de partid și al comite
telor județene de cultură și edu
cație socialistă, au fost înființate 
primele stații culturale-pilot în 
localitățile Tinca (Bihor), Șanț 
(Bistrița-Năsăud), Brebu și Po- 
denii Noi (Prahova), Giubega 
(Dolj), ș.a. Recent au fost con
stituite asemenea stații în comu
nele Leordeni (Argeș) și Olteni 
(Teleorman).

Nu întîmplător, organizarea a- 
cestora a avut loc în cadrul unor 
cercetări socio-culturale împle
tind^ prospectarea științifică a re
alității locale cu acțiunea cultu- 
ral-educativă propriu zisă.

Dacă cumva, cuvîntul labora
tor pe care l-am folosit mai sus 
ar putea evoca — prin analogie 
— cadrul artificial, elaborat ad
irne al experimentului, se cuvine 
atunci să precizăm că în ceea ce 
privește stațiile culturale-pilot, 
ele desemnează în principiu — 
tot ceea ce înseamnă forța con
stituită (instituționalizată sau nu) 
pentru acțiunea social-culturală

Simplitate
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

La ultima revistă literară a televiziunii s-a petrecut un 
fapt de natură să schimbe multe din concluziile noastre și din 
afirmațiile pripite ale unor funcționari. Mă refer la discuția cu 
privire la simplitatea poeziei, organizată cu participarea unei 
studente, unui muncitor și unui medic. După sofisticăria și lu
crurile știute cu multă grație de fata care se considera probabil 
la un examen, băiatul acela serios dintr-o fabrică a pus îna
intea oricăror concepte savante și a imperativalor enunțate cu 
spaimă, a cerut întîi de toate un sens adine și tulburător, in
diferent de gradul de dificultate a descifrării lui. A fost o 
lecție de etică și in același timp un test pentru adevărata ' 
înfățișare a lucrurilor în numele cărora vorbesc prea mulțl. 
Muncitorul de astăzi este un om instruit, iar ignoranța și im
posibilitatea receptării sensurilor aparține capetelor 
neaerisite, lată dovada : omul din fabrică și din uzine cere 
poezie bună, la care să revină de mai multe ori, și se ridică 
împotriva versurilor de afiș, a insăilării facile.

intr-un discurs memorabil, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vorbea despre faptul dă în societatea românească de astăzi 
s-a născut o nouă clasă muncitoare, purtînd atributele omu
lui modern, implicat în producția materială pe alte căi decit 
în trecut. Munca fizică și efortul brut au fost înlocuite ' cu 
aparate sofisticate, minuite de oameni instruiți, cu o con
știință a valorilor și a destinului contemporan. Socialismul o 
adus în viața socială participarea conștientă a maselor, des- 
fășurînd o uriașă muncă de educație. Unul din rezultate 
a fost vizibil în lunea trecută, prin aplombul și finețea tînă- 
rului muncitor-comentator de poezie. Simplitatea primea di
mensiuni ignorate în genere și ajungea, în discuția văzută 
de noi, să fie sinonimă cu adevărul faptelor și al artei în
săși, ceea ce ne duce cu gîndul la doctrine clasiciste.

G. Călinescu obișnuia să se refere la problemele socia
lismului și la omul societății celei noi intr-o manieră ce pă
rea multora drept fantezistă. Poate că și era într-o oarecare 
mqsură, de ce să nu fim sinceri ! Altele erau problemele re
voluției socialiste in deceniul trecut decit lectura clasicilor, 
citatul latinesc și gustul pentru muzee. Sint însă aproape si
gur că sensibilitatea sa va ajunge să definească multe din 
atitudinile viitoare, cînd oțelarul va contempla într-adevăr o

(Continuare în pag. a IV-a)
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SUBREDACȚțlLE NOASTRE

JUDEȚENE TRANSMIT

• La Rogojelu, un nou succes
La începutul săptămînil 

trecute, harnicii mentori de 
la C.T.E. Rogojelu au înscris 
tn palmaresul activităților lor 
o nouă și prestigioasă Izbîn- 
dă : încheierea cu succes a 
probei tehnologice finale, de 
72 de ore, a turboagregatului 
nr. 2 de 200 MW. Pe toată 
perioada acestei ultime pro
be turboagregatul a fost ex
ploatat la parametri maxi
mali nominali asigurfndu-se 
o bună verificare tehnică. 
Atît pe parcursul celor a-

• 400 000 lei economii
Aceasta este cifra 

reprezentativă pen
tru economiile esti
mate a se realiza 
prin reparații la u- 
tilajele agricole a- 
junse la vîrstă... oa-

• Manifestare științifică 
a elevilor tirgovișfeni

Recent, a avut loc la Tirgoviște, in sala Clubului petroliști
lor, o sesiune de referate și comunicări științifice ale elevilor 
din liceele și școlile profesionale din județul Dîmbovița, or
ganizată de Comitetul județean U.T.C. și Inspectoratul școlar 
județean. Tema sesiunii științifice, „P.C.R — conducătorul re
voluției șl construcției socialiste în România“, a fost ilustrata 
prin 17 referate elaborate de către cei mai activi membri ai 
cercurilor de științe sociale din județ și profesorii îndrumă
tori. . , , ~

S-au evidențiat comunicările susținute de elevele Marin Cor
nelia, din cercul de filozofie de la Liceul „Ienăchiță Văcărescu“ 
și Antonescu Marioara, din cercul muzeal „Prietenii curții 
domnești“, care vor fi înserate în „Suplimentul pentru elevi 
al revistei VLAHICA, editată de Muzeul județean Dîmbovița.

LUMINIȚA MIHAESCU
Liceul „1. H. Rădulescu", Tirgoviște

• Cupa tineretului de la sate
Duminică 11 fe

bruarie, s-a desfă
șurat la Casa de 
cultură din Făurei, 
in cadrul Cupei ti
neretului la sate, 
întrecerea la șah și 
tenis de masa. Din 
cei 20 de tineri co
operatori, mecaniza-

sării. Cei care și-au 
luat acest angaja
ment sînt tinerii 
mecanizatori de la 
S.M.A. Potcoava, 
județul Olt, intre 
care: Zamfir Po-

tori și elevi din co
muna Surdila-Găi- 
seanca si Făurei. 
Cea mai bună com
portare la tenis de 
masă, simplu, a a- 
vut-o tovarășul Ghe
orghe de la S.M.A. 
Făurei, la dublu, ti

• Concursul
„Stâpin pe volan"

Sub auspiciile Comitetului județean Vaslui al U.T.C. și al or
ganelor de miliție din localitate s-a desfășurat faza județeană 
a concursului „Stăpin pe volan“ Cei 13 concurenți din Vaslui, 
Bîrlad si Huși, cîștigători ai fazelor anterioare, bine pregătiți 
și buni cunoscători ai meseriei, au oferit celor prezenți o intre- 
cere pasionantă, un spectacol atractiv. Singurii puși in dificul- 
late au fost membrii juriului.

Primul clasat, Gherâse Ion de la Autobaza Bîrlad, fost fma- 
list la faza pe țară anul trecut, a obținut 12 puncte din 12 posi
bile, impunîndu-se printr-o temeinică pregătire, în țoate cele 
trei' probe : teoretică, practică și de tndemînare.

Pe locul doi s-a clasat concurentul Avram Gheorghe din huși 
care a obținut 10 puncte din 12, iar locul trei a fost ocupat de 
Bălan Alecu, tot din Huși, cu 9 puncte. .

Așteptăm din partea cîștigătorilor concursului „Stăpin pe vo
lan" o comportare cit mai bună și la faza pe țară.

BODEA ADRIAN
Vaslui

CONSULTAREA NU E 0 FORMULĂ,
CI UN PROCEDEU DE LUCRU

în primul articol de la aceas
tă rubrică rezervată discuțiilor 
pe marginea principalelor for
me și metode de acțiune în 
viața de organizație am vorbit 
despre rolul și importanța pro
gramului de activitate, despre 
necesitatea unui astfel de ins
trument în viața de organiza
ție. Astăzi ne propunem să 
discutăm despre consultare ca 
procedeu de lucru în pregătirea 
unei adunări generale. Ne pro
punem acest lucru pentru că nu 
rareori auzim tineri vorbind de 
adunări ca despre momente 
mai mult sau mal puțin for
male, pentru că nu rareori a- 
dunările generale se țin cu un 
număr minim de membri sau 
pur și simplu nu se țin deloc 
pe motiv că nu a reușit mobi
lizarea. Ne-am convins odată 
în plus de existența unor astfel 
de accidente la Uzina mecanică 
din Buzău.

Cu secretarii a două organiza
ții de la secțiile „Forjă" și 
„S.D.V.", de cum am deschis 
vorba despre felul în care se 
aleg subiectele adunărilor ge
nerale. amîndoi interlocutorii 
ml-au spus în cele din urmă că 
de fapt asta e cea mai ușoară 
treabă. Cu cîteva zile înainte 
de adunare, se întîlnesc mem
brii biroului — trei sau cinci 
— și hotărăsc care dintre ei să 
facă materialul ce va fi apoi ci
tit. Tema materialului ? E și 
mai simplu. Dacă cel care e la 
rînd nu are nici o idee — și 
cel mai des după cum recunoș
teau ei nu are — se ia legătura 
cu secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină și tema s-a găsit ime
diat

— Și tinerii nu sînt consultați 
niciodată ? am întrebat.

— Nu. au răspuns amîndoi se- 

proape 65 de zile de func
ționare, în proba inițială de 
lungă durată, cit și cu pri
lejul acestei ultime probe, 
muncitorii și cadrele tehnice 
din cadrul secțiilor electrică, 
termomecanică, și de repa
rații au efectuat manevre 
corecte și reparații rapide 
fiind asigurată în felul aces
ta, funcționarea continuă a 
turboagregatului.

V. CRĂCIUN
Corj

pescu, Tudor 'Nico
lae, Matin Sultana, 
Ion lordache, Ma
rin Dragomir.

EUGENIA BABOI
Argeș

nerii cooperatori 
Albu Gheorghe, și 
Drăgan Ion, la șah, 
locul Iutii l-a obți
nut elevul Georges
cu Mihai.

V, DUMITRIU 
Brăila

cretarii. La noi așa se obișnu
iește.

Urmarea? Cea pe care o a- 
minteam la început. Tinerii 
ascultă timp de 15—20 minute 
un referat care de cele mei 
multe ori a fost citit și în 
altă organizație, după care plea
că bucuroși că au mai scăpat 
de încă o ședință.

Să fie oare ei într-atit de de
zinteresați față de viața orga
nizației lor Incit să respingă 
din capul locului adunările ?

MIC îndrumar AL VIEȚII DE ORGANIZAȚIE
Am stat de vorbă cu o parte 
din ei și afirmau că în princi
piu toți știu că participarea la 
adunarea generală este una din
tre cele mai elementare obli
gații ale unu! uteclst. Dar, pre
cizau ei, atita timp cît adu
nările nu sînt deloc atractive, 
atita timp cit In aceste adunări 
nu se vorbește și despre ei, 
despre problemele lor. chiar 
despre cele strict personale, 
obligativitatea participării ră- 
mîne doar un înscris în sta
tut. fără ecou în viața colec
tivului.

De fapt ce voiau și vor ei 
să discute în adunări ? Nicolae 
Ioana din organizația nr. 6 
„Forjă", vrea, de pildă, ca Or
ganizația lor să dezbată pro
blema calificării tinerilor.

— Eu sînt calificat forjor, ex
plică el. Am o meserie, dar pen
tru că în uzina noastră se pune 
problema reprofilării producției 
pentru utilaj chimic ne-ar in-

UN PĂTRAR DE VEAC DE IA CREAREA 
PARTIDULUI UNIC MARXIST-LENINIST 

AL CLASEI MUNCITOARE DIN ROMÂNIA
Sărbătorim aniversarea unui 

pătrar de veao de la realizarea 
unității organizatorice și politice 
a clasei noastre muncitoare, con
sfințită la Congresul I al P.M.R. 
(Congresul al VI-lea al P.C.R., 
după renumerotarea și noua de
numire adoptată de Congresul 
al IX-lea, din 1965) din 21—23 
februarie 1948. S-a creat atunci, 
pe baza principiilor ideologice și 
organizatorice marxist-leniniste, 
partidul unic al clasei muncitoa
re, prin unificarea Partidului Co
munist Român și a Partidului 
Social-Democrat.

Prigoana dezlănțuită de cla
sele dominante împotriva parti
dului comunist, culminînd cu le
galizarea lui, teroarea antipopu
lară, manevrele burgheziei pen
tru a menține și adînci sciziunea 
au ridicat serioase obstacole în 
calea unității muncitorești. Nu 
este mai puțin adevărat că aceas
tă politică a burgheziei și-a gă
sit suport în înseși rândurile miș
cării muncitorești, din partea e- 
lementelor reformiste de dreapta.

In acest context, poate fi a- 
preciat ca realist uriașul efort 
depus de Partidul Comunist Ro
mân, încă de la începutul exi
stenței sale, pentru a face să 
triumfe idealul unității muncito
rești. Chiar și în momentele cele 
mai grele, comuniștii și-au păstrat 
nealterată convingerea că intere
sele fundamentale ale clasei mun
citoare reclamă unitatea și tre
buie deci să prevaleze, că sciziu
nea nu putea fi decît vremelnică 
din punct de vedere istoric.

P.C.R. a depus eforturi stărui
toare pentru dezvoltarea colabo
rării cu P.S.D., cu alte partide 
muncitorești și organizațiile sin
dicale aflate sub influența aces
tora, în vederea unor acțiuni co
mune de apărare a intereselor 
clasei muncitoare. El le-a adre
sat în repetate rînduri chemări 
la unitate, le-a propus platforme 
comune în luptă, alianțe electo
rale. O expresie remarcabilă a a- 
cestor eforturi a fost făurirea în 
jurul partidului comunist a 
Frontului Democratic care în- 
mănunchea, alături de P.C.R., 
Partidul Socialist, Partidul So
cialist Unitar, Frontul Plu
garilor, Uniunea oamenilor 
muncii maghiari, unele orga
nizații locale ale Partidului So
cial-Democrat, precum și frac
țiuni ale diferitelor partide bur
gheze. Cu prilejul alegerilor par
lamentare parțiale din 1936. pre
cum și al alegerilor comunale și 
județene din 1937, această coa
liție a obținut succese semnifi
cative, înfrîngînd pe legionari 
și alte grupări fasciste, confir
med eficiența acțiunilor unite 
ale muncitorimii.

In anii următori, cînd în prim 
planul activității celor două 
partide se situau probleme vi
tale pentru poporul român — sal
varea ființei naționale a Româ
niei și eliberarea ei de sub jugul 
fascist — întîlnirile șl tratativele 
dintre reprezentanții Partidului 
Comunist Român și ai Partidu
lui Social-Democrat s-au multi
plicat și intensificat; necesitățile 
și cerințele vitale ale clasei mun
citoare. interesele fundamentale 
ale națiunii, au determinat P.S.D. 
să răspundă în mod realist re
petatelor chemări la unitate a- 

teresa o policalificare. Cînd 
uzina va intra pe noul profil 
forjorii nu vor mai avea mare 
Căutare. Aud că în alte părți 
organizațiile U.T.C. iau Ini
țiative, fac ceva, propun și in
tervin unde trebuie pentru po
licalificarea tinerilor. La noi 
nu se vorbește deloc asta.

De calificarea tinerilor e drept 
că se vorbește șl aici, dar nu
mai în planul comitetului U.T.C. 
pe uzină. Paragrafe întregi re
zervă programul comitetului

U.T.C. pe uzină nu numai pre
ocupărilor pentru calificare, ci 
aproape tuturor aspectelor pe 
care le ridică viața șl munca 
tinerilor. Ce folos insă că ele 
rămîn înscrise doar ca formule 
generale undeva, acolo sus, iar 
în organizații tinerii nu au cu
noștință de ele. $i cîte alte 
probleme interesante, folositoa
re nu s-ar putea discuta în adu
nările generale dacă tinerii ar 
fi consultați. Ca să rămînem la 
exemple deocamdată tot din do
meniul profesional mai amintim 
și ceea ce spunea un alt utecist, 
Nicolae Atanasiu, tot din orga
nizația 6 „Forjă", tn legătură 
cu faptul că mulți dintre ei nu 
Înțeleg, nu reușesc să înțeleagă 
diferența de cîștig realizată de 
oameni cu aceeași calificare. 
Discutînd odată acest lucru, zi
cea el, am afla exact și preve
derile legii, dar am afla și cum 
face altul de ajunge să fie frun-

dresate de P.C.R. Cele două 
partide au pus bazele unei co
laborări în numele unor țeluri 
precise. Așa a luat ființă, în a- 
prilie 1944, Frontul Unic Mun
citoresc între Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Demo
crat, care a constituit coloana 
vertebrală a coalizării tuturor 
forțelor patriotice și democratice 
pentru doborîrea dictaturii fas
ciste, întoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste și in
staurarea unui guvern demo
cratic.

Un șir de noi măsuri realizate 
pe temeiul întăririi Frontului 
Unic Muncitoresc au pregătit 
condițiile pentru desăvîrșirea u- 
nității politice, ideologice și or
ganizatorice a clasei muncitoare.

[ihMIInìHiìm
La 1 septembrie 1944 a fost 
creată, pe baza Frontului unic 
muncitoresc, Comisia de organi
zare a mișcării sindicale unite, 
iar în ianuarie 1945 a fost cons
tituită Confederația Generală a 
Muncii, prin care s-a pus capăt 
sciziunii din mișcarea sindicală 
din România. Se afirmă tot mai 
puternic curentul de unitate și 
în rîndurile organizațiilor țără
nimii, tineretului și femeilor. 
Astfel, o seamă de grupări poli
tice ale țărănimii aderă la Fron
tul plugarilor, organizație demo
cratică a țărănimii, cu care fuzio
nează. De asemenea, s-a realizat 
frontul unic între Uniunea Tine
retului Comunist și Tineretul So
cialist, s-au unificat organizațiile 
democratice de femei, creîndu- 
se Uniunea Femeilor Democrate 
din România.

După instaurarea guvernului 
de largă concentrare democra
tică de la 6 martie 1945, în care 
clasa muncitoare avea rolul con
ducător, problema dezvoltării u- 
nității proletare se punea cu de
osebită acuitate pentru sporirea 
influenței politice a clasei mun
citoare în viața țării și afirmarea 
ei drept clasă conducătoare în 
toate domeniile de activitate. Se 
evidențiau din ce în ce mai preg
nant — ca o cerință obiectivă, 
în vederea înfăptuirii marilor 
sarcini ce'‘stăteau în fața țării — 
necesitatea ridicării unității cla
sei muncitoare, pe o treaptă su
perioară, trecerea de la unita
tea de acțiune la crearea parti
dului muncitoresc unic. Poziția 
P.C.R. în această problemă a 
fost clar exprimată încă de la 
Conferința Națională a partidului 
din octombrie 1945. „Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, în numele întregului 
nostru partid — se arată în re
zoluția adoptată —, cheamă în 
mod solemn pe tovarășii social- 
democrați la înfăptuirea unității 
politice a clasei muncitoare prin- 
tr-un mare partid unic muncito
resc“.

In noiembrie 1947, Comitetele 
Centrale ale P.C.R. și P.S.D. în
trunite în ședință comună. au 
stabilit de comun acord și au a- 
doptat în unanimitate proiectul 
de platformă al partidului unic, 
pe baza principiilor ideologice, 

tas și ce nu face unul care este 
codaș.

Producția e un singur dome
niu în legătură cu care tinerii 
ridică o sumă de aspecte discu; 
tăblie în adunările lor. Dar ei 
ar avea de discutat și alte as
pecte, Ce țin de petrecerea tim
pului liber, de sport, de ex
cursii, de muncă patriotică etc. 
Am stat de vorbă cu numai cîți- 
va dintre ei și nu a fost unul 
care să spună că nu ar putea 
oferi o temă de discuție In adu

narea utecîștilor. Stoian Holban 
din organizația 12 „S.D.V." spu
nea că despre navetlsm s-ar 
putea discuta ore tn șir si nu 
numai într-o adunare. „Din 38 
de uteciști cîți are organizația 
noastră, preciza el. navetiști 
sînt aproape 15". Șl cîte nu 
ar putea dezbate o adunare tn 
legătură cu navetismul“.

— Eu. spunea la rindul Iui, 
Gheorghe Văleanu din aceeași 
organizație, aș întocmi singur 
un material despre „cum ne 
distrăm" și l-aș supune dezba
terii și stnt convins că fiecare 
din noi ar avea ceva de spus 
pentru că deocamdată la noi 
despre așa ceva nu poate fi vor
ba. în oraș tn afară de etreiumi 
și cinematograf alt loc nu ai 
unde merge. Dacă ne-am sfătui 
toți, organizat, ar fi imposibil 
să nu dăm și peste alte soluții.

— Iar eu. își spunea părerea 
Victor Panait (organizația 12) aș 
vrea să aflu într-o adunare ce 

organizatorice și tactice marxist- 
leniniste. Trecerea la aplicarea 
acestei platforme, dezbaterea ei 
în organizațiile P.C.R. și P.S.D. 
au însemnat, de fapt, constitui
rea, începînd de jos in sus, a 
partidului unic prin crearea de 
organizații unice. Desăvîrșirea 
unității politice a clasei munci
toare se înfățișa astfel ca rezul
tat al unui proces de contopire 
organică, de clarificare ideologică 
în cursul acțiunilor desfășurate 
în comun de cele două partide, 
și nu printr-o așa-zisă „lichidare 
politică“ a partidelor socialiste, 
cum propovăduiau „pseudo-aver- 
tismentele“ unor ideologi bur
ghezi.

La data ținerii Congresului, 
unificarea era o realitate. In în

treaga țară se constituiseră or
ganizații și conduceri unice la 
nivelul tuturor verigilor organi
zatorice : organizații de bază în 
întreprinderi și instituții, organi
zații de sector, de plasă și ju
dețe. în zilele de 21—23 februa
rie 1948 au avut loc, la Bucu
rești lucrările Congresului de u- 
nificare. Cei 830 de delegați au 
adoptat în unanimitate crearea 
partidului unic al clasei munci
toare, Partidul Muncitoresc Ro
mân, întemeiat pe ideologia re
voluționară, marxist-leninistă. 
Membrii organelor conducătoare 
ale P.M.R. aleși de congres au 
provenit atît din P.C.R., cît și 
din P.S.D., asigurîndu-se o re
prezentare echitabilă, în raport 
cu efectivele și ponderea celor 
două partide.

Punct terminus al unui proces 
început cu decenii în urmă, crea
rea partidului unic al clasei mun
citoare din România a însemnat 
o mare victorie care a bucurat 
întregul nostru popor, deoarece 
unitatea clasei muncitoare s-a 
dovedit axul social în jurul că
ruia s-a închegat unitatea mono

se face cu banii organizației 
noastre. Aud că pe uzină avem 
un fond destul de mare, dar 
văd că nimeni nu zice „haideți 
să vedem ce facem cu ei pentru 
că uitați, bază sportivă nu a- 
vem, iar cîteva instrumente mu
zicale stau aruncate printr-o 
magazie“...

Cei cu care am stat de vorbă 
socoteau ca utilă chiar o dez
batere despre felul cum secre
tarul comitetului U.T.C. pe uzi
nă, inginerul Anghel Dan, îi 
reprezintă în comitetul de di
recție.

— Invitîndu-1 la o adunare a 
organizației noastre pe secreta
rul comitetului U.T.C. și cerîn- 
du-i să ne răspundă la o sumă 
de întrebări, spunea Ion Tă- 
nase, am afla și noi mai exact 
în ce fel și cum sîntem noi ti
nerii reprezentați acolo unde 
se iau decizii ce ne privesc și 
pe noi și pe care le-am înde
plini mult mai bine In cunoștin
ță de cauză.

Iată deci cîte și cîte lucruri 
interesante ar avea de discutat 
tinerii în organizația lor. Faptul 
însă că aici, consultarea este 
doar o formulă abstractă, că la 
ea nu se apelează ca la un pro
cedeu de lucru, face ca toate 
aceste frămîntărf ale tinerilor 
să rămînă undeva la distanță 
de ordinea de zi a adunărilor.

Singurul și cel mai bun pro
cedeu în orice împrejurare este 
consultarea largă a uteciștilor. 
Sigur, organizația nu poate o- 
feri întotdeauna și răspunsuri 
imediate sau rezolvări totale la 
tot ce ridică tinerii dar. dato
ria ei este să facă tot ce poate. 
Și poate face multe cu condiția 
să fie ancorată în realitatea 
vieții.

N. COȘOVEANU

litică a tuturor forțelor vii ale na
țiunii, antrenate în lupta pentru 
dezvoltarea progresivă a țării. 
„Unificarea — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — a asi
gurat clasei muncitoare condiți
ile organizatorice și politice pen
tru a-și putea îndeplini înalta 
misiune de clasă conducătoare a 
societății în opera de construire 
a socialismului“.

Totodată, această importantă 
victorie politică a clasei noastre 
muncitoare a reprezentat o con
tribuție prețioasă adusă la îmbo
gățirea experienței de luptă pen
tru unitatea mișcării muncito
rești internaționale. România a 
devenit astfel una din primele 
țări din lume în care unitatea 
organizatorică și politică a clasei 
muncitoare a fost transformată 
în realitate.

Cu rîndurile puternic cimen
tate, prin crearea partidului unic, 
clasa muncitoare din România a 
pășit, la începutul anului 1948, 
pragul unei noi epoci a dezvol
tării sale și a întregului popor : 
epoca lichidării exploatării și a- 
supririi; a statornicirii socialis
mului pe întinsul pămîntului ro
mânesc ; a libertății și echității; 
a realei independențe. Tocmai da
torită unității, clasa muncitoare a 
putut să-și îndeplinească cu suc
ces, în noua etapă, rolul de forță 
socială conducătoare în statul și 
societatea noastră, ceea ce cons
tituie suportul solid al rolului de 
conducător politic exercitat de 
partid.

în epoca aceasta, de construc
ție și de reconstrucție, care a 
schimbat din temelii înfățișarea 
țării și destinele oamenilor, ejasa 
noastră muncitoare a înscris cel 
mai dens capitol din istoria sa 
glorioasă. Sub conducerea încer
cată a partidului comunist, ea a 
știut să facă din crezurile sale 
crezurile întregului popor; din 
ideologia sa unică, ideologia în
tregului popor ; din unitatea sa, 
unitatea întregului popor.

PAMFIL NICHIȚELEA

Peisaj arădean.

Foto: ȘT. WEISS

(Urmare din pag. 1} 

niți atunci, în 1971 nu mai sînt 
aceiași, s-au schimbat și ei 
schimhînd aceste locuri. Pe unii 
îi văd cățărați pe magistrală în 
punctul în care aceasta traver
sează calea ferată și șoseaua ur- 
cînd spre platforma combinatu
lui siderurgic, alții lucrează la 
priza de apă sau tn port, in di
ferite puncte ale șantierului spre 
care pleacă dimineața ambarcați 
pe o portiță — platformă clin 
corpuri plutitoare — trasă de un 
remorcher și de unde se întorc 
seara obosiți dar satisfăcuți.

— Constructorii noștri, îmi de
clară Gheorghe Stan, secretarul 
organizației de partid — au tre
cut și vor mai Vece prin destu
le examene pe acest șantier. Fap
tul că acum sîntem cu lucrăfile 
la termenele prevăzute în grafic, 
după o perioadă de îngheț în 
care a trebuit să patrulăm pe 
Șiret cu remorcherele, să cerem 
și ajutorul spărgătoarelor de 
gheață spune mult. Ne-am asigu
rat front de lucru pentru a nu 
pierde nici o zi, ne organizăm 
în prezent pentru a accelera rit
mul de construcție. Reușim, dar 
nu fără emoții

Interlocutorul meu subliniază 
de mai multe ori ideea că emo
țiile provoacă adevărate schim
bări în conștiința și atitudinea 
oamenilor de pe șantier, că îi u- 
nesc intr-un colectiv puternic, 
dinamic, capabil să-și îndepli
nească exemplar sarcinile ce-i 
revin. Și nu au fost puține ase
menea emoții, Lansarea cheso- 
nului de 30 m în diametru, cu 
o suprafață de 634 mp. și o gre
utate de 3 500 tone a fost o ope
rațiune deosebit de dificilă. E- 
xecutat pe uscat, chesonul a fost 
lansat la apă, apoi mișcat prin 
plutire spre locul de amplasare 
unde a fost fixat cu ajutorul sca
fandrilor. Totul a durat nouă
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GRIGORE HAGIU:

ANCORA
GRIULUI

Vîntul încerca târia acoperișurilor în zadar 
și nici din crengile cele mai tinere, 
nici din oasele cele mai neînvățate 
nu reușea să-și facă 
giruiete ascultătoare :

bine sîntem înfipți în pămînt 
glas ne dădură și rădăcinile.

Cald, cît de cald este-n aurul griului, 
în boabele mari chior și astăzi văratice, 

acolo, în el, mai către miez, 
nu prinde rugină 
nici lama cuțitului 
și carnea mușcată de ger 
iute se-nzdrăvenește ;

grîu de sămînță-nrudit
cu lemnul de brad purtător de vioară.

Bine sîntem înfipți în pămînt, 
glas lingă glas, 
ne dădurăm răspunsul, 
noi înșine,
întru destinul cel mare al patriei :

iată, de pildă, un semn dintre multele semne — 
ancora griului.

REVERIE
Binevenită fii, tu, 
reverie,

nicicînd n-au fost pe lume 
și în suflet 
mai multe și frumoase potriviri I 

a inimii cu cîmpul, 
a cîmpului cu țara, 
a țării cu imensul angrenaj stelar.

Semne lăsate în albul covor 
sînt peste tot, 

abia atingind 
scoarța pămîntului,

de parcă am fi mai ușori decît ieri, 
hrăniți pe-nserat 
cu nemișcărlle cerului

și urmele cerbului duc la izvoare, 
urmele omului către sălașe, 
bucuroase de orice întoarceri,

Dreaptă-i bătaia de inimă, 
cugetul treaz și înalt, 

albul pe alb 
aprinde oglinzile, 

urmașii statornic adaogă-n noi 
o pondere fără de grabă,' 
limpezi sîntem pînă-n părinții părinților 

și-n marele ornic adie 
clipa de preț, 
rază de aur pe cerul imaculat.

PRIMĂVARA
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ZĂPEZII
Sînt liniștit,
s-a reîntors lumina

șî-l fără pată priveliștea încremenită ; 
doar sîngele-mi va fi prinosul, 
veghind cum nu îngheață niciodată 
și sprijină pămîntul,

din cuiburile lor adînci, 
fîntînile de piatră.

La poale munții își întind 
în așteptare, văile, 

aș aduna și eu cereasca acalmie, 
pîndind-o-n porțile înalte 
și subțiri, 
tălate-n larg de bărăgane, 

odlhnlndu-mă numai noaptea 
in trupul de lebădă ninsă.

Mal curate șl albe 
decît lemnul tulpinii de tei, 

miezuri de os și de suflet, 
învățați prevestita-nflorire — 
în patrie, 
rodnică veșnic, 

primăvara zăpezii
ne-ncunună în veac.

zile, nouă zile- de crîncenă în
cordare. Oameni cu o vastă ex
periență, precum șeful de lot 
Dumitru Pricopie și maistrul 
Victor Barac care au lucrat 
cîndva la Bicaz s-au reîntil- 
nit aici trecînd din nou un 
dificil examen împreună. Plu
tirea a fost comandată de ing. 
Costel Asie, care acum a fost 
chemat la Tulcea, pe un alt șan
tier. Oameni cu experiență, căliți 
în multe bătălii și în jurul lor 

Constructorii
numeroși tineri care nu au lu
crat la Bicaz (unii dintre ei s-au 
născut mai încoace), care nu au 
lucrat la podul de la Giurgiu, ci 
sînt aici la primul lor șantier și 
tocmai de aceea s-au străduit să 
preia și experiența celor mai în 
vîrstă, fiindcă la urma urmelor 
experiența dobîndită de un om 
reprezintă șt un bun al celorlalți. 
Deci în jurul lo< tineri precum 
maiștrii Nicolae Datcu, și Octa- 
vian Ciușcă, ing. Nicolae Vinti- 
lă de la lotul coloane care a fost 
primit zilele trecute în partid, 
ing. Dumitru Doagă de la lotut 
port etc.

— Despre doi tineri mă gîn- 
deam să scriu și eu fiindcă m-au 
impresionat prin dăruirea cu care 
lucrează, îmi spune Ștefan Tin- 
toș, secretarul comitetului U.T.C. 
E vorba de sudorii Marin Tătaru 
și Vasile lanoș. Ei sudează co
loanele care sînt amplasate la
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adîncime de-a lungul cheiului, 
operație dificilă, care cere o bună 
cunoaștere a meseriei. S-au for
mat aici, pe șantier, învățtnd de 
la cei mai în vîrstă. De la ei por
nesc multe inițiative, o bună par
te din acțiunile pe care le des
fășoară organizația noastră.

Vasile lanoș are 18 ani și ia 
parte la construirea unui port in
dustrial materializînd soluții teh
nice moderne (înălțarea obiecti
vului pe coloane de beton armat 
forate și vibrate la mare adînci
me), alături de oameni ca mais
trul Victor Barac care acum 18 
ani avea deja o experiență bogată 
în munca de constructor. Rostesc 
cu voce tare această constatare 
în fața tovarășului Gheorghe 
Stan, secretarul organizației de 
partid.

•— Tocmai îmbinarea elanului 
acestor tineri cu experiența vas
tă a celor mai în vîrstă dă tăria 
colectivului nostru. Atunci cînd 
spuneam că, îndată ce vom scăpa 
de sloiurile de pe Șiret, vom ac
celera și mai mult ritmul de lu
cru încercînd să o luăm înain
tea graficelor, mă gîndeam și la 
aceste posibilități pe oare le vom 
pune și mai bine în valoare. Fie
care constructor de pe acest șan
tier știe ce importanță deosebită 
are intrarea la timp în func
țiune a portului mineralier și a 
celorlalte lucrări de aici pentru 
aprovizionarea cu minereuri și apă 
a marelui combinat siderurgic 
gălățean și de aceea fiecare va 
depune toate eforturile pentru 
ca prima navă să acosteze aici 
exact la termenul prevăzut, și 
dacă se poate, chiar mai înainte.
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CENUȘĂREASA“ 
GRĂDINILOR

37 S. M. A
din județul Dolj

Mai bine de o treime din nu
mărul lucrătorilor fermei zoo
tehnice a cooperativei agricole 
de producție din Luncani, ju
dețul Cluj, fermă specializată 
în creșterea vacilor de lapte, o 
constituie tinerii. Am stat de 
vorbă cu ei și cu specialiștii u- 
nității, cu puține zile înainte 
de a avea loc adunarea generală 
a cooperatorilor. Ce urma, așa
dar, să se spună în acest sfat 
al cooperativei despre activita
tea desfășurată în sectorul zoo
tehnic ? Șeful fermei, inginerul 
Mihai Zăhan — și el tinăr — 
ne pune la îndemînă o dare de 
seamă din care reiese că la toți 
indicatorii sarcinile de plan 
au fost depășite. Cu puțin, cei 
drept, dar depășite. 390 hl lap
te marfă, 3 tone carne, 87 de 
viței, 235 000 lei la capitolul ve
nituri ' ' ...........................
de la un efectiv matcă 
trece de 550 animale. Cei 
aici însă nu se arată prea 
cîntați de aceste rezultate, 
vorbim de legumicultură, 
exemplu, ne îndeamnă cineva, 
unde am realizat aproape 26 000 
kg legume la hectar, lucru pen
tru care am primit recent Or
dinul Muncii clasa I ; sau des
pre producția de grîu de 3 600 
kg la hectar, sau despre po
rumb, despre sera noastră de 
flori". Am amintit toate acestea 
pentru că doar așa am aflat de 
ce tinerii din C.A.P. Luncani nu 
se puteau făli la fel și cu ferma 
zootehnică. Intr-adevăr, 1691 
litri lapte — producția medie 
pe cap de vacă furajată de la 
un efectiv ___ l"
vitate din exemplare 
bălțată românească (rasă carac
terizată prin producții ce trec 
de 3 000—3 200 1) nu e o realizare 
de laudă. De ce s-a obținut doar 
atît ? Ce ar trebui făcut pentru 
ridicarea actualului potențial 
productiv ? Opiniile sînt foarte 
ferme și denotă profunda cu
noaștere a tuturor problemelor 
pe care le-am dori discutate.

— La noi, principala cauză a 
producțiilor scăzute o constituie 
furajarea, insuficientă și incom
pletă — spune tehnicianul Ius
tin Budăceanu, ajutorul șefului 
de fermă. Nu reușim să asigu
răm cantități îndestulătoare și 
în sortimente variate ca să pu
tem întocmi rații corespunză
toare.

— Nu dispuneți de o suprafa
ță suficientă destinată bazei fu
rajere ?

— Din punct de vedere al 
suprafeței, da. 390 de hectare 
cu trifoliene, 400 de hectare 
pășune și 135 de hectare finețe. 
Nu însă și în ceea ce privește 
producțiile obținute. In vara 
trecută, de pildă, producția me
die de fin pe suprafața culti
vată nu a trecut de 3 000 kg la 
hectar, și acesta în bună parte 
depreciat din cauza' precipitații
lor, a întîrzierij la recoltare și 
depozitare. Pe pășuni și fînețe, 
de asemenea, producția de 
bă a scăzut. Iată de ce la 
actuală din rația vacilor 
lapte lipsește finul care se

la animale-

grîu, porumb, nu poate juca un 
rol la fel de puternic și în pro
ducția de furaje, în inițierea și 
aplicarea unor măsuri care să 
ridice potențialul întregii 
prafețe de pășuni 
Chiar în condițiile 
aici. E însă vorba 
Zootehnia continuă 
cieze“ încă, grație unei 
depășite, de postul de „cenușă
reasă“ în rîndul sectoarelor de

su- 
și fînețe. 

existente 
de altceva, 
să „benefi- 

optici

iată plusuri obținute 
ce nu 

de 
în- 

„Să 
de

constituit în exclusi- 
de rasă

iar- 
ora 
de 

ad
ministrează numai 
le tinere.

— Ceva măsuri s-au luat pen
tru sporirea producțiilor; dar 
insuficiente, ce-i drept — recu
noaște inginerul șef al unității, 
tovarășul Petre Romașcanu. Po
sibilitățile unității fiind re
duse nu am putut acționa mai 
energic.

Ne îndoim că talentul dovedit 
de specialiști în obținerea unor 
producții record de legume,

UTECISTII
u

• ZOOTEHNIȘTII DIN LUNCANI- 
CLUJ SE ÎNTREABĂ, PE DREPT 
CUVINT : Oare nu putem primi 
„Ordinul Muncii" și pentru 
ducția de lapte ? ; și tot ei 
pund afirmativ, menționind 
citeva condiții obligatorii.

pro- 
răs- 
insâ

producție, alături de o grădină 
de legume unde interesul și ca
pacitatea specialiștilor s-au con
cretizat în recolte-record. Un 
exemplu: concentratele sînt con
stituite numai din știuleți de 
porumb măcinați la moara cu 
ciocănele. Granulele rezultate 
sînt însă de dimensiuni foarte 
mari, animalele neputînd să le 
asimileze în proporțiile cerute. 
Nu ar fi greu să se rezolve a- 
ceastă problemă printr-o simplă 
modificare a morii. S-a cerut 
conducerii fermei și consiliului 
de conducere să rezolve această 
problemă, dar promisiunile au 
rămas vorbe. De asemenea, 
cocenii de porumb sînt admi
nistrați sub formă de snopi. Nici 
vorbă de a fi măcar tocați ca 
să nu mai vorbim de procedeul 
curent folosit în alte unități d • 
a fi saramurați sau melasați. 
Amintim, de asemenea, că la 
foarte mică distanță de unitate 
se află Fabrica de zahăr Luduș 
de unde s-ar putea procura în 
condiții avantajoase cantități 
suficiente de melasă. Dar pen
tru aceasta, ca și pentru procu
rarea unei tocători trebuie ma
nifestat interes și pînă acum 
nimeni nu s-a arătat dispus.

Alți tineri îngrijitori ca Iosif 
Hoca, Kalman Dicsei, Edmond 
Lazăr, Samuel Venczel recla
mau. pe drept cuvînt, faptul că 
lor li s-au repartizat loturi mai 
slabe, de la care, oricît s-ar 
strădui, nu vor putea realiza 
producții apropiate de cele ale 
îngrijitorilor fruntași. Desigur, 
o lotizare a animalelor se im
pune în orice fermă, dar atita 
timp cît sistemul de plată se 
realizează pe bază de acord 
global trebuie să se asigure 
condiții de producție echitabile 
pentru toți îngrijitorii. E ade
vărat, Blaziu Pali. Gavrilă L-- 
zăr, Andrei Decsei, Al. Vereș 
sint crescători -cu <r vechime 
mare în meserie, foarte harnici 
și pricepuți, dar producțiile de 
2 500—2 700 de litrii pe cap de 
vacă realizate de ei se datoresc 
în mare parte și faptului că au 
loturi constituite din vaci bune, 
selecționate pe sprinceană.

E loc aici să consemnăm cva- 
sitotala lipsă de preocupare a 
conducerii cooperativei pentru 
selecția animalelor. S-a invocat 
motivul creșterii rapide a efec
tivului, care nu permite refor
marea unui număr mai mare 
de animale slab productive și 
impune oprirea tuturor exem
plarelor, fără excepție din pră- 
sila proprie. Evident, în condi
țiile creării, pină în 1974, a unei 
ferme specializate cu un efectiv

de 600 vaci, acest lucru e ceva 
mai dificil pentru că s-a pornit 
de la zero. Dacă selecția se fă
cea cu mulți ani înainte, azi 
nu s-ar mai fi putui incrimina 
o asemenea dificultate.

Tinerii îngrijitori dc la Lun
cani sînt foarte atașați de uni
tatea în care lucrează, de me
seria lor. Tot ceea ce spun, spun 
din suflet. Ne-au mărturisit 
multe gînduri ale lor privind 
irigarea pășunii, căci posibili
tăți există, regularizarea cursu
lui Ariesului ca să nu se mai 
piardă din recolta fînețelor, 
ginduri privind selecția (dc alt
fel s-au angajat ca în acest an 
să obțină de la fiecare sută de 
vaci între 88. și 90 de viței, 
pentru a se putea înlocui mai 
repede animalele cu producții 
scăzute), privind furajarea mai 
bună a animalelor. Iată de ce, 
cu asemenea oameni se pot în
treprinde și înfăptui măsuri 
mult mai energice și mai efi
ciente decît cele de pînă acum.

OCTAVIAN MILEA
»•

(Urmare din pag. /)

nu-s apropiați de tineri, nu-i 
înțeleg, nu-i tratează ca pe to
varăși de muncă. La foarte 
mulți tineri nu li se asigură de 
lucru. Pentru o parte din tim
pul afecțat producției s-au 
chiar pentru toată durata 
schimbului. Evident, și din a- 
ceastă cauză nu-și realizează 
normele, nu-și realizează sala
riul. De aci Și sentimentul de 
insatisfacție care nu influen
țează pozitiv, comportarea lor 
în producție. Mașinile sînt re
parate prost, recepția acestor 
lucrări e făcută ca să fie. 
canicii de întreținere au o 
bă pregătire profesională 
prin urmare, trebuie luate 
suri în consecință. Dezorganiza
rea în producție, conchidea el, 
întreține indisciplina și asta nu 
e bine.

Tînărul avea dreptate iar cî
teva exemple probează afirma
țiile lui. Ca maistru într-un 
schimb a fost numit un om ca
re pînă atunci fusese responsa
bilul punctului de documentare 
și care pînă la urmă a 
schimbat. Dar înlocuirea 
s-a făcut cu un subinginer 
vînd specialitatea de mecanic 
auto, ale cărui cunoștințe de 
specialitate erau la fel de su
mare ca ale celui de mai îna
inte. De fapt, afirmă tinerii, 
și nimeni nu-i contrazice. în
datoririle maiștrilor le îndepli
nesc șefii de brigadă care, din 
această cauză nu mal lucrează 
efectiv. Salariul lor îl „scot“ 
ceilalți membri ai brigăzii ceea 
ce constituie din nou un motiv 
de nemulțumire.

Pe Bălteanu nu l-a contrazis 
nimeni în acea ședință dar nici 
măsuri de îndreptare a lucru
rilor nu s-au luat. Dimpotrivă, 
într-o adunare de partid la 
care Bălteanu nu participa fiind 
la o ședință a comitetului oră
șenesc al U.T.C. unuj dintre 
maiștri pe nume Z. Cohan, in- 
vocînd niște abateri cu totul 
imaginare, propune sancționarea 
disciplinară a tânărului 
trecerea lui pe altă mașină, 
tr-un alt sector. Pentru 
spunea el. e indiscinlinat și 
fectează climatul de muncă, 
vident. comuniștii au respins 
propunerea și pe bună drepta
te pentru că Bălteanu e cunos
cut ca un muncitor destoinic 
ce-și depășește de regulă sar
cinile de plan și se bucură de
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(Urmare din pag. I) 
nume ?, dacă într-adevăr 
ganizația U.T.C. oferă uteciștilor 
un plus de activitate între
barea Liviei Ivășchescu, pionieră 
în unitatea nr. 1, Liceul „Tra- 
ian". se referea la legăturile 
utecistului cu familia, la res
ponsabilitatea acestuia față de 
părinți, explicînd că „pionierii 
sint ajutați de părinți în acti
vitate, dar se și simt datori in 
fața lor să-și facă datoria“. 
„Mă gîndesc, insă, ce activități 
am putea organiza în colabora
re cu uteciștii“ — sună între
barea Corneliei Pristoleanu. Și 
uteciștii le-au răspuns.

Ghinea Aurelia, clasa a VlII-a, 
Școala generală nr. 1 : „M-am 
pregătit să devin utecistă 
duindu-mă să fiu o foarte 
pionieră. Cu uteciștii din 
a VlII-a ne întîlneam și 
ajutau să studiem statutul. Dar 

mai bine ar fi ca atunci 
pionierul este în clasa a 
și se pregătește de 
în U.T.C., să fie 
de către uteciștii mai 
să nu învățăm pur și 

i pe de rost statutul,

or-
CORNEL 

IORDACHE
SEREȘ 

ANGELA

în plus ? 
sintern 

mai

trebarea : ce apare 
Seriozitatea. Faptul că 
lăsați să ne descurcăm 
mult singuri“.

Viorel Vișan, Liceul „Tra
ian“ : „Dacă uteciștii sînt uniți?“ 
— întreba un pionier. Noi am 
fost 
vă.

O inițiati- 
dorință tre- 
între un u- 
să se răs-

stră
bună 
clasa 
ei ne

parcă 1 
cind
VH-a 
trare 
jutat 
mari, 
simplu 
ci să înțelegem exact caracterul 
revoluționar al organizației, ros
tul nostru în rîndurile acesteia, 
ei să ne poată vorbi de o expe
riență de uteciști.

Multe activități realizate în 
cadrul organizației de pionieri 
le-am preluat la uteciști, fiindcă 
se potriveau, noi fiind aproape 
de vîrsta lor. Atunci se pune in-

in-
a-

și «intern, 
o idee, o 

buie să circule 
tecist și altul, 
pindească în colectiv. Fără o le
gătură sufletească între colecti
vitatea de uteciști, nici o activi
tate nu se poate realiza. O spune 
un utecist care se pregătește 
să-și încheie cariera de elev. Eu 
știu că la pionieri fiecare ini
țiativă este întimpinată cu entu
ziasm. Dar nici la noi nu este 
altfel. Uteciștii liceului au luat 
în îngrijire parcul școlii. La che
marea organizației noastre au 
răspuns aproape toți ; ici — colo, 
cîțiva colegi au făcut, totuși, a- 
cea opinie separată. Singura so
luție care ni s-a părut accepta
bilă a fost munca de convingere 
și nu de impunere. Așa că, pe 
acești cîțiva i-am invitat într-o 
zi la o plimbare în parc — întîi 
pe aleile curățate, cu gazonul 
îngrijit. Era plăcută plimbarea, 
dar am ajuns la maldărele de 
frunze căzute in noroiul de pe 
lingă alei. Contrastul era evi-

de vară.
acestui succes 
materializării 

complexe în-
Și
la
și

Gata pentru
începerea
lucrărilor
agricole

Cele 37 stațiuni pentru me
canizarea agriculturii din 
județul Dolj sînt gata pentru 
începerea lucrărilor agricole 
de primăvară. Au fost puse 
în stare de funcționare cele 
2 900 tractoare prevăzute în 
plan, 14 000 mașini diferite, 
precum și 1 600 dintre mași
nile ce urmează a fi folosite 
în campania

Obținerea 
este urmarea 
unor măsuri ,__
dreptate spre profilarea 
specializarea unor unități în 
efectuarea de reparații 
subansamblele de bază 
executării centralizate a re- 
condiționării unor piese.

(Agerpres)

aprecierea unanimă a colectivu
lui.

De ce am prezentat pe larg 
acest caz ? Pentru că el reflectă 
o stare delucruri deloc favora
bilă pentru activitatea Uzinei 
„Neptun“, și pentru că nu este 
un caz izolat. Ne-a surprins cit 
se poate de neplăcut tonul cu 
care șeful secției prelucrări, in
ginerul Octavian Ibănescu l-a 
„pus la punct“ pe Nicolae Ioana

poate mai puțin să influențeze 
— livrarea cu întârziere a mo
toarelor electrice de către 
U.M.E. București și „Electro
motor“ Timișoara, capacitatea 
redusă a turnătoriei — dar cele 
mai multe își au rădăcina în in
terior. Pentru că iată, în aceeași 
lună ianuarie fondul de timp 
neutilizat se ridică la 10 376 om- 
ore din care 3 240 reprezintă ab
sențe nemotivate, învoiri și con-

Tocmai acest climat nefavo
rabil, această atitudine distan
tă, de respingere, prezentă la o. 
seamă de conducători ai pro
cesului de producție o reclamă 
tinerii. Am văzut ce spunea 
Petru Bălteanu. Nu e singurul. 
„La noi sînt organizate cursuri 
pe o durată de opt luni pentru 
pregătirea strungarilor. în con
dițiile noastre, cînd uzina nu 
dispune de un atelier-școală sau

PE TRASEELE ÎNTRECERII UTECISTE

TINERII „INCOMOZI“ OE LA
NEPTUN Șl DORINȚA LOR

DE MAI BINE
reproșase, pe drept, ponta-care . . . . ...

toarej repetate greșeli de pon- 
taj. în urma cărora tinerii sînt 
afectați în drepturile lor. Pen
tru șeful secției însă nu ponta- 
toarea care nu-și face datoria 
este vinovată, ci tînărul care a- 
rată neregulile. Uzina „Neptun", 
într-un timp relativ scurt șî-a 
schimbat complet profilul fabri
cației și se află incă în plin pro
ces de transformare și dezvol
tare. O uzină care, confruntin- 
dd-se în ultimii trei ani, cu sar
cini (je plan mereu sporite ce au 
crescut in medie anual cu 40— 
50 la sută, a’ traversat și mai 
traversează încă o perioadă di
ficilă. Realizările obținute — a- 
similarea intr-u-n timp scurt a 
unor produse de înaltă tehnici
tate, extrem de solicitate de e- 
conomia națională, producția la 
Ora actuală este mult diversifi
cată iar volumul său aproape s-a 
dublat în ultimii trei ani — nu se 
rMică. totuși, la nivelul sarcini
lor de plan. în 1972 planul n-a 
fost realizat. N-a fost îndeplinit 
nici în luna ianuarie. La această 
situație au condus și cauze ex
terioare asupra cărora uzina

cedii fără plată. Indicele de u- 
tilizare a mașinilor de bază este 
de numai 72,7 la sută față de 
83 la sută planificat, iar al ma
șinilor auxiliare de 46,7 la sută. 
In mod paradoxal, deși numărul 
mediu scriptic al salariaților 
prezintă o realizare de sută lă 
sută, uzina resimte acut lipsa de 
cadre calificate în meserii de 
bază ca strungari, găuritori etc. 
Ceea ce denotă o utilizare nera
țională a forței de muncă, într-o 
anumită etapă, a unei munci de 
perspectivă în pregătirea cadre
lor calificate ’ de muncitori. 
Acum această chestiune este în 
curs de rezolvare. în uzină se 
pregătesc 280 de ucenici înca
drați la cursuri de opt luni. Dar 
răceala cu care sînt priviți ti
nerii, lipsa de solicitudine față 
de ei face ca fluctuația să se 
mențină la un nivel ridicat. Nu
mai în 1972 au părăsit uzina 94 
de muncitori calificați, ceea ce 
a și făcut pe cineva de aici să 
sublinieze cu amară ironie că 
Uzina „Neptun“ este o exce
lentă școală de calificare pentru 
întreprinderile din Moldova, de 
unde sînt recrutați acești tineri.

săde mașini de rezervă pe care 
facă practica, perioada este in
suficientă. De aceea absolvenții 
sînt slab pregătiți... în multe 
cazuri tinerii, cînd vin în schim
bul III nu găsesc ce să lucreze. 
Trehuie să caute ei _pe la debi
tare sau prin alte locuri, pentru 
a găsi ceva de lucru“. (Daniel 
Bărbulescu). Ideea este reluată 
de Ion Zuncu care propune : 
„Maiștrii care fac planificarea 
împreună cu dispecerul să ’nu 
plece acasă pină nu asigură la 
fiecare loc de muncă de lucru 
pe toată durata celor trei schim
buri. Acum, în urma cererii 
noastre, ei scriu, într-adevăr, pe 
hîrtie sarcini pentru noi, dar 
cînd venim la lucru constatăm 
că nu avem nici a zecea parte 
din piesele respective. .Se defec
tează multe mașini și munci
torii n-au pc ce lucra. Ar fi 
bine să se asigure două mașini 
care să înlocuiască pe cele de
fecte, aflate la reparat, iar în 
restul timpului să lucreze la ele 
ucenicii“. Pregătirea ucenicilor 
revine mereu în preocuparea 
acestor tineri. „Dacă timpul de 
școlarizare este atît de scurt,

spune strungarul Nicolae Ioana, 
apoi să fie folosit efectiv pentru 
instruire, ucenicii să nu fie puși 
să facă treburi administrative, 
să transporte piesele prelucrate, 
șpanul rezultat, să curețe hale
le. Pentru aceste lucrări sînt 
prevăzuți lucrători în schemă“.

După cum se vede acești ti
neri, dînd dovadă de o plenară 
responsabilitate față de destinele 
producției, arată nu numai de
ficiențele, dar fac propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
situației.

Ceea ce ni se pare paradoxal 
este faptul că membrii conduce
rii întreprinderii afirmă că pro
ducția o fac cu tinerii, iar se
cretarul comitetului de partid, 
tovarășul Gheorghe C.ăman, 
vorbește cu multă căldură și a- 
preciere despre uteciștii uzinei, 
despre pregătirea și seriozitatea 
celor mai mulți dintre ei. Este 
absolut exact. Tinerii repre
zintă imensa majoritate a cadre
lor de muncitori din uzină. A- 
tunci de ce sînt atît de puțin 
receptivi unii tovarăși maiștri și 
ingineri la propunerile lor de 
organizare a producției și a 
muncii ? Ei spun, pe de altă 
parte, și nu o dată, că cele mai 
multe necazuri le au cu tinerii, 
că sînt indisciplinați. Atunci de 
ce exclud de la ședințele de a- 
naliză pe reprezentanții tineri
lor — secretarii U.T.C. — chiar 
pe secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină ? Cu multă amărăciune 
ne spune tovarășul Virgil Co
jocarii, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, că la ultima 
ședință de acest gen tovarășul 
director i-a spus : „Tovarășe 
Cojocaru. acum trecem să dis
cutăm probleme de producție. 
Dumneata mergi și vezi-ți de 
treburi“. Limpede, nu ?

Ce vor, in fond, tinerii de la 
„Neptun“ ? în primul rînd o 
îmbunătățire radicală a orga
nizării producției, pentru ca e- 
forturile muncitorilor să nu se 
consume în gol, vor ca cei puși 
să conducă procesul de produc
ție. să-și facă datoria cu compe
tență și responsabilitate. Este 
dorința lor firească ca uzina 
să meargă bine, să se adhite în 
mod onorabil de sarcinile ce-i 
sînt încredințate. Vor ca în în
treprinderea Tor să domnească 
relații de » muncă tovărășești, 
principiale, bazate pe principiile 
eticii și echității socialiste. Se 
militează pentru aceasta. E o- 
menește să se vină în întîmpi- 
narea acestor nobile dorințe. 
Mai mult, e ,o datorie.

„Luna cărții“, aici, la Ba- 
lotești (Ilfov) a consemnat 
deja cîteva acțiuni notabile 
întreprinse de tinăra biblio
tecară Lucreția Simionescu 
împreună cu organizațiile de 
tineret din comună. însăși 
deschiderea festivă s-a con
stituit ca un veritabil eveni
ment cultural al satului. Au 
urmat un concurs „Cine știe, 
cîștigă“, organizat la noua fi
latură ..Producția“, două mese 
rotunde Cu tinerii din sat 
privind cartea științifică („A- 
pariția și evoluția omului pe 
pămint“) și beletristică („Ce 
cărți din literatura contem
porană v-au plăcut mai 
mult ?“). O expoziție prezin
tă cronologia aniversărilor și 
comemorărilor luptătorilor 
comuniști. în această perioa
dă. Bineînțeles, asta nu e tot 
ce s-a făcut sau se preconi
zează la biblioteca comunală 
Balotești și nici o activitate... 
de campanie. Pentru că, prin 
munca neobosită și compe
tentă a bibliotecarei, această 
unitate culturală iși justifică 
din plin menirea. Zilnic, în 
sala de lectură, vin tinerii 
să consulte cărțile noi, să 
viziteze expoziția „Contribu
ția cărții tehnice la realiza
rea sarcinilor economico-so-

De ce ne
respectăm 

bibliotecara
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dent. A doua și a treia zi 
lipsit nici un utecist de la 
muncă“.

Ghindă Mihaela, clasa a VlII-a 
secretara organizației U.T.C., 
Școal agenerală nr. 2 : „Este ne
cesar ca fiecare organizație 
U.T.C. să invite pionierii mai 
mari la activitățile lor, să nu se 
trezească că devin uteciști și nu 
știu ce este, de pildă, aceea o 
adunare generală U.T.C. Nu în- 
timplător pionierii au întrebat 
care sînt satisfacțiile muncii 
U.T.C. — pentru că nu le cunosc 
și pot păstra părerea de rău du
pă satisfacțiile din pionierie. Și 
mie îmi pare rău după activită
țile acelea, mai ales regret acti
vitățile culturale pe care le or
ganizam. Era însă altfel cînd e- 
ram pionieră, aveam mai puține 
griji, mai mult timp liber pentru 
activități extrașcolare. Cînd de
vii utecist. grijile se înmulțesc. 
Poate de aceea se spune că ute- 
ciștii nu mai au același entu
ziasm ca pionierii“.

Iordache Cornel, anul III. Li
ceul nr. 2 : „Nu totul se desfă
șoară precum un ceasornic care 
merge perfect. E drept că în a- 
dunările generale sînt uteciști 
care discută activitățile, vin cu 
propuneri și cu critici, dar și 
tendința inversă e prezentă ;

sînt destui cei care 
amestecă, după cum 
acei care stau deoparte, să ad
mire ori să critice ce se realizea
ză ori care nu ne onorează nici 
măcar 
trebui 
de la 
care 
adesea“.

Angela Sereș, Liceul nr. 3: „Eu 
aș putea răspunde la întrebarea 
cum se realizează practic 
borarea dintre pionieri și 
ciști, întrucît avem în liceu 
clase care au și pionieri și 
tăm să facem în așa fel 
cind vor ajunge să părăsească 
vîrsta pionieratului să nu fie o 
trecere bruscă la activitatea 
U.T.C. pe care nici să n-o cu
noască măcar. Ei sînt foarte 
încintați cînd ne pot ajuta să or
ganizăm un program cultural ar
tistic, sau un simpozion. îndrăz
nim chiar să-i invităm și la ac
tivități mai dificile. De pildă, or
ganizația U.T.C. a liceului or
ganizează lunar întîlniri cu tova
răși de la cabinetul de partid. 
I-am întrebat pe pionieri dacă 
ar vrea să participe la aceste 
întîlniri unde se discută as
pecte ale politicii interne și ex
terne. Au venit foarte mulți, 
chiar au pus întrebări și erau

tac, nu se 
sînt și din

cu prezența. Ceea ce ar 
să menținem proaspăt 

pionieri este 
nouă ne mai

elanul, 
lipsește

cola- 
ute- 

două 
cău- 
incit

foarte mîndri că au fost invitați 
alături de uteciștii mai mari“.

Florian Boată, Liceul de con- 
struclurii de mașini : „Colegul 
de la Liceul „Traian“ a lansat 
invitația ca pionierii să vină să 
viziteze liceul. La noi, iniția
tiva aceasta este un fapt 
împlinit. Sîntem 
specialitate ceva 
și ne-am gîndit 
facem popularitate 
care le învățăm aici. Am invitat 
pionieri din alte localități să ne 
viziteze. Clase întregi au venit 
la școala noastră ; le-am prezen
tat atelierele, le-am povestit cum 
învățăm, cum activăm în cadrul 
organizației și știm precis că pe 
mulți i-am cîștigat ca viitori e- 
levi“.

Dobre 
sională 
„Școala

un
un liceu de 

mai nou 
că putem să 
meseriilor pe

George, Școala profe- 
a Șantierului Naval :■ 

noastră este direct sub
ordonată Șantierului Naval, iar 
elevii fac practică aici. Spre bu
curia noastră, sîntem îndrumați 
de foști elevi ai școlii,- acum 
muncitori uteciști ai șantierului, 
în plus, organizăm acțiuni co
mune cu foștii elevi — în școa
lă ori în uzină — cum sint 
intîlnirile cu 
neri, maiștri 
cu o înaltă 
fapt, e vorba de

tovarăși ingi- 
și muncitori 
calificare. Dc 
convorbiri cu

elevii, dar și cu mai tinerii mun
citori, despre meserie, despre 
spiritul de muncă, într-o între
prindere de un asemenea profil, 
despre pregătirea noastră și des
pre viitor".

Adrian Fleancu. 
mic: „Foștii elevi 
riați în diferite 
unde și noi facem 
primii care ne ajută fiindcă 
știu mai bine ce greutăți au a- 
vut la început de meserie și cum 
le putem noi birui printr-o mai 
bună pregătire practică. Ne a- 
jută la procurarea materialului 
documentar, să ne obișnuim cu 
mînuirea mașinilor de calcul.

îmi pare rău, însă, că n-am a- 
vut ideea de a colabora cu pio
nierii“-

Ileana Picioruș — Liceul in
dustrial forestier : „Pionierii își 
pun problema relației cu fami
lia, un lucru deosebit pe care 
uteciștii il uită, uneori conside- 
rînd că. dacă creștem, proble
mele acestea nu mai sînt vala
bile“.

Mariana Tuță — Liceul indus
trial de construcții de mașini : 
Avem foarte mulți elevi interni 
și acestora le lipsește ambianța 
familială, așa că ne străduim să 
recompunem un internat fa
milie. mai ales că sîntem in

liceul econo- 
ai școlii sala- 
întreprinderi 
practică, sînt 

ei

primul an de școală și ne simțim 
mai stingheri. Lucrăm mult îm
preună la meditații, ne ingrijim 
reciproc de problemele noastre 
personale. Ne-am zis să formăm 
mpi intii noi, în clasă o familie 
și după aceea să comunicăm cu 
părinții ; le trimitem scri
sori atunci cînd știm că elevii 
nu le comunică situația reală. 
Colegii, au văzut că nu sînt 
lăsați de către familia clasei să 
dea înapoi“.

în final le-am cerut pionierilor 
să răspundă cum ii văd ei pe 
uteciști după această discuție. 
Am ales dintre răspunsuri pe 
cel al Lici Matei : „Am observat 
că pionierii și uteciștii sînt, de 
fapt, foarte uniți. In trecut, cînd 
eu eram in clase mai mici, nu 
am avut o impresie prea bună 
despre uteciști. Poate că eram 
mai mică și nu înțelegeam niște 
lucruri, cred totuși că era un zid 
intre noi. Poate uteciștii ne so
coteau pe noi prea mici și pe ci 
mult 
parte 
ar fi 
„mai 
dorința de a se apropia de noi, 
cei mici. însă, de cîțiva ani în
coace, între uteciști și pionieri 
începe să se lege o strînsă prie
tenie“.

superiori nouă. în bună 
așa era, totuși eu cred că 
trebuit ca mîndria lor de 
mari“ să fie învinsă de

ciale“, sau să solicite opinia 
bibliotecarei in legătură cu 
alte cărți, să discute pe mar
ginea celor citite. Numărul 
solicitanților permanenți ai 
bibliotecii este, anual, în jur 
de 1 000, cifră constantă de 
mai multă vreme, tinzind a- 
cum spre creștere.

Pasionații cititori de la Ba
lotești — intre care amintim 
numele tinerilor Aneta Moise, 
Mioara Burlă, Alexandru 
Paraschiv, Maria Ene, Ga- 
briel Marin, Liliana Avram 
— „devorează“ anual intre 
8 500—10 000 de cărți din 
hrana spirituală a acestei 
biblioteci. O statistică a căr
ților citite în anul trecut re
levă o evidentă creștere ca
litativă a lecturii, o orientare 
selectivă a cititorilor și, în 
ultimă instanță, nu mai pu
țină cunoaștere din partea 
bibliotecarei a gusturilor ci
titorilor conform pregătirii și 
preocupării lor. Zelul biblio
tecarei se împarte în nehu- 
mărate activități organizate 
la sediu, la cele patru puncte 
de împrumut permanente sau 
în cercurile de citit. Raftu
rile tematice pentru învăță- 
mintul politic de partid și 
U.T.C., prezentările de cărți 
și recenziile, discuțiile pe 
marginea unor noi apariții, 
in special cele care au tan
gență mai directă cu reali
tățile satului și județului, 
concursurile literare și reci
talurile de poezie găsesc în
totdeauna aderența necesară 
la publicul larg cititor, im
pun continuitate și sint sus
ținute deseori prin dialogu
rile directe intre bibliotecară 
și solicitanți. Dacă astăzi bi
blioteca comunală Balotești 
se poate mîndri cu activita
tea ei, aceasta se datorează 
in primul rind metodei celei 
mai eficiente și 
munca de la om la 
— spunea tinăra 
Simionescu — cel 
slujitor al acestei 
culturale sătești 
rămîne metoda de 
activitatea cu cartea, în sta
bilirea contactelor strînse cu 
cititorii și atragerea altora 
noi“.

Fiind ea însăși un exemplu 
în ce privește participarea la 
manifestările cultural-edu- 
cative ale comunei, bibliote
cara Lucreția Simionescu a 
reușit, printr-o rodnică cola
borare cu organizațiile U.T.C., 
să-i aducă pe mulți tineri în 
postura de coautori. Ceea ce 
i-a atras, pe deplin 
cat, încrederea și 
tuturor locuitorilor, 
rile de față, deși nu reușesc 
întru totul, se vor o confir
mare.

V. RAVESCU 
Prof. I. C. ȘTEFAN,

utilizate : 
om, „Căci

Lucreția 
mai fidel 
instituții 

„terenul“ 
bază in

justifi- 
respectul

Rindu-
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A APARUT:
„ERA SOCIALISTĂ“

revistă teoretică și social-politică a 
Comunist Român Nr.Partidului

Comitetului Central al 
4/1973 februarie

Ion Pățan : Priorități ale 
comerțului nostru exterior ; 
Trandafir Cocârlă : Activi
tatea de partid la nivelul 
actualelor exigente ale dez
voltării economice ; Gheor- 
ghe Șiclovan : Dialectica 
formelor de organizare și 
conducere a economiei ; 
Traian Grozea : Apărarea 
națională. Concept, princi
pii : Ion Ruținaru : Acumu
lare și eficiență In agricul
tura cooperatistă.

PAGINI DE ISTORIE : 
Gheorghe Țuțui : Un eveni
ment istoric în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din 
țara noastră

PROIECTUL DE NORME 
ALE VIEȚII ȘI MUNCII 
COMUNIȘTILOR : Paul Do- 
brescu : Atitudinea față de 
nou.

Sergiu 
bazele

CONSULTAȚII I 
Tamaș : Prognoza ți 
teoretice al« cercetării viito
rului.

ȘTIINȚA-ÎNVAȚAMÎNT i 
Mihai Varia : Profilul infor- 
maticianului ; Valeriu Pesca- 
ru : Pregătirea informaticie- 
nilor ; Petre Bărbulescu : 
Atelierul-școală ; Horațiu 
Tatu : Științele sociale în li
ceul de cultură generală.

DEZBATERI 
CE : Jerzy 
Transformări
clasei muncitoare poloneze ; 
Madrandele Tanzi : Coordo
nate ale politicii zaireze.

DIN MIȘCAREA COMU
NISTA ȘI MUNCITOREAS
CA MONDIALA : Paul Lau- 
rent : Partidul Comunist

ȘTIINȚIFI-
Ciepielewski : 

în structura

Francez ți programul comun 
de guvernămînt.

CURENTE ȘI IDEI ! L. 
Stroja : Inegalitatea venitu
rilor în capitalism ți modi
ficarea structurilor sociale.

VIAȚA INTERNAȚIONA
LA : Léopold Sedar Senghor; 
Priorități în dezvoltarea Se
negalului ; Gheorghe Dol- 
ru : „Efectele derivate“ ale 
cercetării militare în capita
lism.

CĂRȚI ȘI SEMNIFICA
ȚII : Radu Mănescu : O lu
crare despre circulația bă
nească în România : C. I. 
Gulian : „Biblioteca de filo
zofie ți sociologie“ ; N. S. 
Dumitru : Cercetări de so
ciologie industrială.

REVISTA REVISTELOR.
CUVÎNTUL CITITORI

LOR-

Pe adresa 
constructorilor 

de mașini textile

Redăm mai jos o propunere pe 
care cititorul Coman Fănică din 
Rimnicu Sărat o face pe adresa 
constructorilor de mașini de 
cusut. După cum este cunoscut, 
atît mașinile de cusut din import 
cit și cele produse în țară pentru 
fabricile de confecții, sînt echi
pate cu motoare trifazice. Moto
rul se pornește prin acționarea 
unui întrerupător aflat la tabloul 
cu siguranțe al mașinii. După 
calculul autorului scrisorii, circa 
30 la sută din timpul de funcțio
nare, motorul merge în gol. Este 
vorba de timpul în care munci
torul pregătește operația ce ur
mează a fi executată. Or, în tot 
acest timp motorul funcționează. 
„Nu s-ar putea — ne scrie tova
rășul F. Coman — ca întrerupă
torul de pornire-oprire a moto
rului să fie amplasat Ia pedala 
de la piciorul drept care acțio
nează ambreiajul pentru a pune 
In mișcare capul mașinii ? In 
acest fel motorul ar funcționa 
numai atunci cînd este nevoie, 
adică atunci clnd muncitorul 
vrea să execute o cusătură".

Pe moment nu-i putem răs
punde nici afirmativ nici negativ 
corespondentului. Dar, o vom 
face imediat ce vom primi răs
punsul proiectanților și al con
structorilor de mașini electrice 
de cusut. Așteptăm.

Există 
antimaterie ?

De la vechiul colaborator al 
rubrici noastre ing. Ștefan Sgan- 
dăr din București — am primit 
rîndurile de mai jos. Le supu

nem atenției cititorilor de la 
care așteptăm și opinii pro sau 
contra ipotezei privind existența 
antimateriei în spațiul quadridi- 
mensional.

Presupunînd că intr-un spațiu 
bidimensional ar trăi ființe bidi
mensionale, ele ar constata că 
suma unghiurilor unui triunghi 
este egală cu 180 de grade. Dar 
această regulă privește numai 
triunghiurile figurate pe o su
prafață plană, intrucit cele figu
rate pe o sferă vor avea suma 
unghiurilor întotdeauna mai 
mare de 180 de grade.

Imaginind un triunghi uriaș In 
acest spațiu, ființele bidimensi
onale vor constata că suma un
ghiurilor va fi mai mare de 180

de grade și necunoscind sfera, 
vor ajunge matematic la conclu
zia că acest fapt decurge dintr-e 
„structură particulară" a spațiu
lui lor, care de fapt nu este decit 
a treia dimensiune. Lucrurile se 
petrec intocmai și pentru noi, 
ființele tridimensionale. Conside
rații de ordin matematic ne arată 
că spațiul nostru are și el o 
structură particulară analoagă cu 
cea constatată la spațiul bidi
mensional, o proprietate pe care 
o putem numi a patra dimen
siune.

In contextul acestei posibilități 
și in al principiului materialist
dialectic al acțiunii și reacțiunii,

consider că tn simetria universu
lui, fiecărei particule îi cores
punde o antiparticulă. Trebuie 
făcută Inaă precizarea că, legic, 
nu este necesară șl o simetrie 
a formei de evoluție, ci doar a 
cantității masei și energiei. In 
universul infinit, deci în Însăși 
lumea materială, poate coexista 
lumea antimaterială, insesizabilă 
pentru noi, ea fiind situată în a 
patra dimensiune. Cele două uni
versuri infinite neputîndu-se 
atinge, se întrepătrund între ele, 
avînd loc un schimb permanent 
de particule și energii înalte.

Acest fenomen ar da o expli
cație complexă transformării 
materiei în energie și energiei 
In materie, într-un ciclu evolutiv 
infinit. Conform principiului ac
țiunii și reacțiunii, în cazul in 
care universul material s-ar di
lata, universul antimaterial ar 
trebui să se contracte și invers, 
încă din 1930 Dirac și-a imaginat 
antimateria, vidul lui fiind însă 
doar puntea ce leagă universul 
energiei cu semnul plus, de 
universul energiei cu semnul 
minus. Acest univers al energiei 
cu semnul minus este într-o veș
nică mișcare și transformare, în 
el desfășurindu-se procese fizice 
și reacții chimice, și supunîn- 
du-se tuturor legilor naturii cu
noscute nouă.

Pe scurt

Actrițele Stela Popescu-Temelia și Liana Sanda Popescu de la Teatrul dramatic Galați, în spec
tacolul „A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu.

Foto : POPA PAUL 
de la ziarul „Viața nouă“

SF1RȘIT
DE CICLU

de ȘTEFAN STOIAN

Simplitate
(Urmare din pag. î)

jerbă de foc, ovînd în memorie un text ilustru despre foaleie 
lui Vulcan, iar muncitorul de la tabloul de comandă va pur
ta în buzunar exemplarul grecesc al unui dialog platonician. 
Nimic nu este imposibil, cînd stabilim că structura armo
nioasă a omului și completitudinea lui sînt țelurile tuturor 
eforturilor noastre.

Este bine, cred, ca discuțiile literare să facă un loc tot mai 
mare unor asemenea cititori, să le asigure condiția de parti- 
cipanți. Se pot astfel descoperi realități ocolite în documen
tările superficiale și efectuate, de obicei, cu prea numeroase 
prejudecăți. întotdeauna, cititorii au avut cuvintul, neintimi
dați de creatori, fiindcă viața cea adevărată ei o trăiesc. 
Dimensiunea estetică devine uneori o memorie falsă și o ima
gine ce trebuie corectată permanent. Modalitatea cea mai 
serioasă este ca scriitorul să trăiască între oameni, nu între 
scriitori ca el. Apucăturile de rezervație intelectuală și gustul 
pentru atmosfera de acvariu contravin naturii celei mai adinei 
a adevăratului artist. Intîmplarea de la revista literară a tele
viziunii mi-a întărit această convingere.

Cititorul de astăzi este un judecător sever și informat, po
sesor de știință înaltă, cu o conștiință acută a realităților. 
Confruntarea cu el devine tot mai dificilă, în sensul bun al 
cuvîntului. Respectul pentru el va fi în viitor un motiv de emu
lație pentru toți artiștii.
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Dumitru Diaconescu — Ploiești. 
Deocamdată navele cosmice nu 
utilizează asemenea motoare. 
Specialiștii de la N.A.S.A. au 
lăsat să se înțeleagă că inten
ționează ca în curînd să apele
ze la ele. Mai exact, motoarele 
de care amintiți vor echipa na
vetele spațiale destinate viitoa
relor zboruri cu echipaj.

Gheorghe Mânea — Lipova 
jud. Arad. Pentru moment, alte 
amănunte privind realizarea unui 
tren electric pe pernă magnetică 
nu au fost date publicității. Ceea 
ce a apărut în ziarul nostru re
prezintă unica precizare privind 
acest mijloc de transport. Cînd 
vom fi în posesia unor date su
plimentare, le vom însera la 
rubrica de știință sau la „Clubul 
ingenioșilor“.

Sașa Kiseleff — Tg. Ocna. In
genios dar nerealizabil magneto- 
motorul propus. Cei 22 de mag
neți permanenți nu pot antrena 
în nici un fel axul pentru a ob
ține mișcarea dorită.

Redactorul rubricii 
IOAN VOICU

(Urmare din pag. I)

— Pentru un mic scandal la 
restaurantul Crășanca.

— Atît?
— Se spune că am aruncat cu 

pahare în pereți.
— Se spune ? Dumneavoastră 

nu mai țineți minte ?
— Ne-am intilnit pe drum cu 

niște cunoscuți și am luat o ba
terie. Apoi încă una.

— Și dintr-atîta ?
— Veneam din altă parte, de 

la o bombă, acum vroiam să 
bem ceva la un local de lux.

— Ești căsătorit?
— Sînt. Am și un copil,..

★

— De fapt, care e băutura 
cea mai solicitată ?

Colonel Ion Lintu : Greu de 
spus. Ne îngrijorează însă, de 
la o vreme, apariția pe mesele 
băutorilor a preparatelor unor 
producători clandestini. Cumpă
ră marmeladă cu sutele de ki
lograme și cu ajutorul unor 
cazane improvizate produc un 
alcool aproape toxic. Cercetările 
noastre au stabilit că acest ra
chiu consumat în cantități nu 
prea mari duce Ia orbire. E dul
ce, îmbie... Ar fi de văzut cum 
își face treaba Vinalcoolul...

Maior Vasile Roșiu, adjunct al 
șefului miliției județene : Dacă 
n-aș cunoaște efectele contrare 
pe care le are, aș fi adeptul 
prohibiției alcoolului.

— Chiar așa ?
— Ascultați...
Oprea Petru, un element stă- 

pînit de viciul beției venea a- 
proape în fiecare seară beat a- 
casă. Tși tortura părinții, veci
nii, dînd serios de lucru orga
nelor locale. Adus în pragul 
disperării, într-una din seri ta
tăl își omoară fiul... 
Amare, amare vinum I ?

Pavel Popa, redactor șef ad
junct al ziarului Flamura — Re
șița : înainte nu se putea în
ființa o circiumă la mai puțin 
de 100 m. de biserică. Pentru 
noi ar trebui să fie sfinte locu
rile de muncă. De ce Iîngă ori
ce fabrică există și o „bombă“ 
care nu vinde decît alcool, veș

nicul șnițel și chiftele încălzite 
de pe o zi pe alta ? în locul 
„cățelei leșinate“ un local sti
lat cu un personal demn care 
să nu aibă ca lozincă : planul 
se face cu bețivii. Bețivul plă
tește, nu se uită la nota de pla
tă și ospătarul își rotunjește 
buzunarul din sudoarea muncii 
acestuia.

★

— Cineva îmi spunea că o- 
mul se comportă în local așa 
cum i se permite de către per
sonalul acestuia.

Oliviu Mureșan — directorul 
complexului hotelier Continen
tal — Timișoara :

— Ținuta și comportarea os
pătarilor sînt elemente determi

nante In asigurarea desfășurării 
normale a servirii.

— Există locuri sau localuri 
unde tineretul își poate petre
ce timpul liber dimineața ? Ați 
auzit de existența unor unități 
numai pentru tineri ?

— Noi vrem să facem o ase
menea experiență. La barul de 
noapte care ziua e nefolosit. 
Vrem să organizăm de două ori 
pe săptămînă ceaiuri.

— Prețurile de' la cele mai 
multe dintre unitățile unde te 
simți bine, sînt în general, ri
dicate. La ceaiurile astea tot 
așa va fi ?

— Vom încerca să avem pre
țuri de cofetărie deși asta pre
supune gestiune separată-..

★

— V-am expus cîteva din ca
zurile mai vechi ajunse la mi
liție și la rădăcina cărora a stat

alcoolul. Ce părere aveți ?
Axente Serau, prim secretar 

al comitetului U.T.C. Timișoa
ra : Cred că am greșit «înd 
ne-a preocupat prea mult pre
zentul imediat și am uitat că 
există un viitor al tineretului. 
Absolvenții de școli profesionale 
care intră în producție și încep 
să cîștige sînt la un pas de 
pierzanie. Cu banii în mînă ei 
devin o pradă ușoară a anumi
tor grupuri care chefuiesc pe 
truda lor. Acolo încă n-am ac
ționat. Trebuie să facem ceva, 
ispitele sînt la tot pasul sub 
forma celor mal degradate lo
caluri, care la deschidere au 
fost intitulate cafe-baruri.

— Dumneavoastră ce le ofe
riți ? Ce locuri de distracție ? 
Ce activități ? Ce acțiuni ? Di
rectorul Continentalului e gata 
să pună la dispoziția tineretu
lui barul de noapte pe timpul 
zilei. Luați legătura cu el, cu 
cei care dirijează alimentația 
publică în oraș. La Lugoj, di
rectoarea mi-a spus că intențio
nează ca în fiecare local să se 
organizeze o zi pentru acțiuni 
ale tineretului...

— Noi nu le prea oferim ni
mic,, adică prea puțin pentru cit 
ar trebui să facem.

• . ....

Dionisie Sîrbu, primarul ora
șului Buziaș : A existat un în
vățător la școala de opt ani, 
Patriciu Fărcășescu. O ținea nu
mai în beții. Ce educație putea 
să facă el copiilor ? Orașul nos
tru e liniștit- Este o stațiune 
balneo-climaterică, majoritatea 
oaspeților sînt bătrînl. Tineretul 
e mai mult navetist. Avem cir
ca 1 000 de elevi care nu ne fac 
probleme din punctul de vedere 
la care v-ați referit la începu
tul discuției. Ne mai necăjesc 
mecanizatorii de la I.A.S. și 
S.M.T. cînd iau leafa, dar nu 
depășesc limitele în așa fel In
cit să ne alâTmăm.

— Cum se face aproviziona
rea orașului.

— în general bine. Cooperația 
își face datoria.

Astă seară tn jurul orei 20,30 
Ecaterina Oproiu, vechea și ne
prețuita noastră cunoștință, ne va 
prezenta din nou cu șarmul său 
binecunoscut, un nou ciclu de 
filme din seria celor închinate u- 
nor mari personalități ale cine
matografiei.

Din nou o vom auzi, cu ace
eași plăcere, pe ilustra gazetară 
vorbindu-ne de astă dată despre 
o actriță, despre Ingrid Berg
man, suedeza cu „surîs de sfinx“ 
oare, după Grota Garbo, a reușit 
să umple un gol pe care filmul 
mondial l-a resimțit dureros la 
dispariția „divinei Garbo“. Vo
luntară absență.

Desigur, acei care încă nu știu, 
vor afla că anul acesta Ingrid 
Bergman va fi președinta juriu
lui de la Cannes, mulți alții vor 
afla și alte amănunte din viața și 
creația marii actrițe și astfel un 
nou ciclu va fi inaugurat avînd 
girul unei personalități calificate 
în materie de gust în general și 
de gust cinematografic în special.

Cîteva săptămîni la rînd ne 
oom întîlni cu această stea de 
primă mărime, mai multe 
miercuri vom fi chemați în casă, 
deși, după unele semne, o primă
vară timpurie ne amenință încă 
de pe acum cu ghiocei și seri de 
vis. Și, pentru că tot e vorba de 
primăvară, ar fi bine ca televizi
unea să înțeleagă concurența la 
care e supusă și să ne prezinte 
o suită de filme intr-adevăr re
prezentative din prestigioasa ca
rieră a lui Ingrid Bergman. Spu
nem aceasta deoarece preceden
tul ciclu, cel închinat lui lean 
Gabin, nu a avut darul să ne 
mulțumească nici pe departe.

Sugeram într-una din interven
țiile noastre trecute includerea în

acel ciclu a unor pelicule tn care 
talentul marelui actor să fie pus 
mai bine în evidență de partituri 
corespunzătoare, ceream tot cu 
acel prilej filme care, după mo
desta noastră opinie, nu puteau 
lipsi dintr-o asemenea manifesta
re : Un minut de adevăr, Bestia 
umană, Marile Familii, Mizera
bilii, Suflete în ceață.

Doar Suflete în ceață a fost 
programat și, după o peliculă la 
fel de neconcludentă ca și prima 
din cadrul acestei emisiuni, seria 
filmelor cu Gabin a fost brusc 
întreruptă. Vîrsta ingrată n-a re
ușit să ne convingă, nici Domnul 
și cu atît mai puțin Afacerea 
Saint-Fiaore, astfel că impresia 
generală nu este dintre cele mai 
bune.

Desigur unele cauze obiective 
există, le cunoaștem și le-am 
semnalat și cu un alt prilej, dar, 
fie și numai aceste cauze obiec
tive, trebuiau să dea de gîndit.

Nu poți pomi, mai bine zis nu 
te poți aventura la drum atunci 
cînd nu te prea țin puterile și, 
ca să nu spun altfel, „osiile nu 
sînt bine unse".

Am dori ca noul ciclu să nu 
mai lase impresia nedorită a pri
mului, am dori deci o selecție 
mai riguroasă. Altfel, din nou din 
acest colț de pagină, în numele 
telespectatorilor vom cere de la 
redactorii respectivei emisiuni 
mai mult profesionalism și mai 
puțină incompetență. Sâ lăsăm la 
o parte „cauzele obiective“ și 
dacă vrem să facem un lucru bun 
să ținem cont și de posibilitățile 
noastre. Pînă atunci să o ascul
tăm însă pe Ecaterina Oproiu ; 
nu numai noi să o ascultăm, ci 
și aceia oare...

Oră de laborator la Liceul agricol din Miercurea Ciac

Foto: O. PLECAN
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și educativă pe plan local. Gra- 
vitînd, firesc, pe orbita așezămin
telor culturale și eduoative (cămi
ne culturale, cluburi, școli, bi
blioteci etc.) ele și-au extins ade
sea sfera de acțiune la proble
matica și dimensiunile întregii 
unități sociale.

Investigarea intensivă a reali
tății locale, studiul intereselor și 
disponibilităților culturale ale 
oamenilor au făcut posibilă cu
noașterea exactă a nevoilor și as
pirațiilor diferitelor categorii so- 
cio-demografice și profesionale, 
ca premisă pentru elaborarea 
programelor educaționale. Aceas
ta este modalitatea prin care în 
condițiile utilizării unor metode 
și țeluri de cercetare socio-peda- 
gogică (observația-anchetă pe 
bază de chestionar, coparticipa
rea, convorbiri individuale și pe 
grupuri ș.a.) s-au putut recolta 
informații care au servit la alcă
tuirea unor planuri de acțiune 
inspirate substanțial din cerințe
le concrete ale fiecărei colectivi
tăți. Vorbind despre asemenea 
planuri, se cuvine sublimată ca 
unul din experimentele întreprin
se în stațiile culturale-pilot — 
inițiativa de a concentra, prin 
încorporarea într-un program co
mun unitar, toate forțele cultu
ral-educative locale (organizațiile 
de partid și cele de masă, uni
tățile economice, școlare și sa
nitare, așezăminte culturale etc.). 
Este un prim pas, promițător, în 
realizarea — sub conducerea or
ganizațiilor de partid — a con
vergenței acestui potențial ră
mas adesea în stare latentă sau 
risipit în inițiative răzlețe pe căi 
paralele.

Am da o imagine nu numai 
incomplectă, dar chiar deforma
tă a funcționalității sociale a sta
ției culturale-pilot de care ne o- 
cupăm dacă am face referiri 
doar la elementele de cercetare 
și la planurile de acțiune înte
meiate pe unele din concluziile 
acestor investigații. Programul de 
construire al tuturor stațiilor- 
pilot organizate pînă în prezent 
a inclus un repertoriu bogat de 
acțiune socio-culturale și educa
tive realizate cu participarea ne

cinal“ la Olteni, „Implicațiile so
ciale și culturale ale navestismu- 
lui pentru localitate“ în comuna 
Brebu și constituirea „Sfatului o- 
meniei“ la Leordeni sînt doar 
cîteva din acțiunile care au mar
cat debutul stațiilor culturale-pi
lot.

Nu este lipsit de semnificație 
nici faptul că unele din activi
tățile desfășurate în acest con
text au ca rezultat veritabile pre
miere în viața social-culturală a 
localităților respective (clubul ti

comunicare în masă, prelungirea 
efectelor tehnologiei audio-vizua- 
lului, verificarea virtuților sale e- 
ducative in viața de toate zilele. 
Intr-o asemenea încercare „Do
sarul cinematografic“ prezentat 
petroliștilor din Leordeni s-a 
dovedit a fi nu doar pretextul 
unui comentariu pertinent fă
cut de aceștia pe marginea fil
mului „Subteranul“ care le-a fost 
prezentat, ci și un prilej pentru 
o incursiune în propria lor viață 
profesională, pentru o introspec-

tate... Fără îndoială, acțiuni de 
acest gen au avut ca efect o a- 
numită sensibilizare a conștiințe
lor, crearea în germene a unei 
stări de opinie care, cultivate și 
alimentate în mod corespunză
tor, pot să se traducă în inter
venție social-educativă eficientă.

De altfel, tot ceea ce s-a rea
lizat pînă acum prin organiza
rea stațiilor culturale-pilot repre
zintă un început pentru conside
rarea căreia sînt necesare efortu
rile conjugate ale Direcției cui-

FUNCȚIONALITATEA
STAȚIILOR CULTURALE-PILOT

1

mijlocită a localnicilor la locul 
de muncă, în cadrul circumscrip
țiilor electorale în incinta institu
țiilor și în casele unor cetățeni. 
O caracteristică a unui mare nu
măr din aceste acțiuni a fost an
gajarea activă a diferitelor gru
puri de populație în dezbaterea 
și înțelegerea unor probleme ale 
actualității politice și economice 
a țării, ca și în soluționarea unor 
treburi locale de interes obștesc. 
Dezbaterile „Teleormanul în cin-

neretului și concertul simfonic- 
educativ în comuna Ținea, ex
poziția de artă plastică la Po- 
denii Noi, procesul public și „re
flectorul local“ în comuna Leor
deni, dezbaterile pe problemele 
concrete ale colectivității locale 
— la Olteni ș.a.).

Intervine tot mai intens in pro
cesul de constituire a stațiilor 
culturale-pilot preocuparea de a 
conecta acțiunea cultural-educa- 
tivă la programele mijloacelor de

ție în necazurile și bucuriile pe 
care le trăiesc. Urmărirea pe 
grupe de case a emisiunilor cu 
puternice accente critice ale te
leviziunii (Reflector, Teleobiec
tiv ș.a.) a permis animatorilor 
culturali prezenți în comuna Ol
teni cu prilejul constituirii sta
ției culturale-pilot să orienteze, 
fără prea mult efort, discuția de 
la fenomenele semnalate pe mi
cul ecran spre stări de lucruri a- 
semănătoare, existente în locali-

tural-educative de masă din Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, ale comitetelor județene 
de cultură și educație socialistă 
ale comitetelor județene ale 
U.T.C. și ale tuturor factorilor 
locali cărora le incumbă îndato
riri în domeniul muncii de edu
cație a maselor prin cultură.

Se poate considera că funcțio
nalitatea stațiilor culturale-pilot 
va fi pe deplin înfăptuită în mo
mentul în oare experiența pe

care ele au dobîndit-o va deveni 
bun comun al tuturor educatori
lor și animatorilor culturali. Și 
în acest sens, începutul a fost 
făcut în chiar procesul constituirii 
lor desfășurat în prezența și cu 
participarea efectivă, de fiecare 
dată, a unui număr de 30—60 
activiști culturali din județe. Cî
teva lucrări aflate în pregătire 
vor contribui, de asemenea, prin 
apariția lor, la difuzarea, mai lar
gă a experienței acumulate. Sta
gii de instruire a animatorilor 
culturali, consfătuiri, dezbateri și 
schimburi de experiență județe
ne și interjudețene organizate la 
fața locului în cursul acestui an 
vor stimula extinderea unor ase
menea acțiuni în tot mai multe 
colțuri ale țării.

Evoluția stațiilor culturale-pilot 
va fi marcată în cursul anului 
1973 de înființarea unor aseme
nea baze experimentale la Cîm- 
pina, Reghin, ca și de profilarea 
celor existente pe domenii mai 
mult sau mai puțin destinate ale 
activității cultural-educative.

Este desigur prematur să se 
tragă concluzii certe sau să se 
facă aprecieri categorice mai a- 
les dacă ținem seama de specifi
citatea vieții social-culturale în 
care valoarea experimentului se 
verifică în timp. Nu este însă 
hazardat să credem că stațiile 
culturale-pilot au și demonstrat 
în ce măsură dezvoltarea cultu
rală a unei colectivități se im
pune a fi abordată ca o compo
nentă a dezvoltării sale generale 
ca și putința de a face din cul
tură un factor activ de interven
ție în viața socială.

_73
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Marți s-a semnat, la Bucu
rești, protocolul privind schim
burile de sortimente de bunuri 
de larg consum pe acest an în
tre Ministerul Comerțului In
terior al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Comerțu
lui al U’.R-S.S.

Față de contractele încheiate 
în anul trecut, volumul schim
burilor pentru 1973 prezintă o 
creștere cu peste 50 la sută, o- 
biectul acestora făcîndu-1 di
verse bunuri de larg consum 
din sectoarele alimentar, texti- 
le-incălțăminte și metalo-chi- 
mice.

Protocolul a fost semnat de 
adjuncții de miniștri, Mauriclu 
Novac și V. G. Bîclkov. Au fost 
prezenți Nicolae Bozdog, prim- 
adjuncț al ministrului comerțu
lui interior, V. S. Tikunov, mi
nistru consilier al 
Uniunii Sovietice la

ambasadei 
București.

la BucU- 
colaborare 

Inspectoratul 
;ntru controlul 

__ ... „ ____ lor și Comitetul 
pentru calitate, standardizare și 
metrologie din R.P. Bulgaria. 
Documentul prevede studii, 
schimburi de experiență, de spe
cialiști, de documentație și asis
tență tehnică reciprocă etc.

Marți s-a încheiat 
rești Protocolul de 
bilaterală dintre 
general de stat pentr 
calității produselor ș

Protocolul a fost semnat de 
șefii celor două instituții — ing. 
Dumitru Niculescu, și ing. Ale- 
xandr Dlmitrov.

La semnare au fost prezenți 
Spas Gospodov, ambasadorul 
Bulgariei la București, precum 
și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, a primit din partea preșe
dintelui Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare, tova
rășul Apro Antal, o telegramă 
de mulțumire pentru felicitările 
adresate cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a zilei sale de 
naștere.

Concertul susținut marți sea
ra de orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat din Sibiu s-a 
bucurat de prezența talentatu
lui violonist francez Augustin 
Dumay, care a interpretat poe
mul pentru vioară și orchestră 
de Chausson și Romanța în sol 
major de ~ 
mul a mai 
stil clasic 
horschi și 
spiegel“ de'Richard Strauss. A 
dirijat tînărul șef de orchestră 
Erwin Aczel.

Beethoven. Progra- 
cuprins Uvertura în 
de Alexandru Vele- 
poemul „Till Eulen-

între 22-28 februarie are loc

VACCINAREA
ANTIPOLIOMIELITICA

actualitatea
I
I

I str.

fotografii

îmbrăcă- 
Știrbei

chiar 
de

tre- 
zil- 
din 

Această

La Clubul tineretului din Pitești s-a deschis o expoziție de 
metaloplastie a studenților Virgil Vișoiu și Constantin Samoilă. 
Lucrările expuse de cei doi tineri artiști — care tratează scene 
de muncă, obiceiuri și motive din folclorul argeșean — au fost 
deosebit de bine primite de vizitatori. Expoziția celor doi stu- 
ti.enți argeșeni se înscrie în cadrul manifestărilor menite să atragă 
tineretul piteștean la cultivarea gustului pentru artă și frumos. 

Foto text: G. FL.

țelului de șină cu silico-man- 
gan ca înlocuitor complet al 
fero-manganului“) — traduse în 
practică vor aduce importante 
beneficii.

D. BORLOVAN

PENTRU
TBMIPÜIL

DV. LOBER
tățile de medicină, biologie și la 
școlile sanitare.

• în Editura didactică și pe
dagogică a apărut volumul 
„ORTOGRAFIA PRIN IMA
GINI ȘI COMPARAȚII“ (partea 
a II-a), care ca și prima, ajută

pe elevii școlilor de cultură ge
nerală și pe cei interesați, în 
ortografierea cuvintelor. Lucrarea 
poate fi utilizată de asemenea 
și ca un auxiliar al manualelor 
școlare, cît și independent de 
acestea, în lectură suplimentară.
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• în urma unor îmbună
tățiri succesive aduse în ul
tima vreme, a modernizării 
procesului tehnologic, sape
le cu role produse la Uzine
le „1 Mai“ Ploiești au do- 
bîndit o serie de calități noi, 
pe baza cărora pot concura 
cu succes și Întrece 
orice alt produs similar 
pe piața mondială.

• Autovehiculele care 
ceau pe șosea pierdeau 
nlc peste zece ceasuri 
cauza barierelor ! 
situație va fi insă eliminată 
în curînd prin construcția 
pe șoseaua (drumul euro
pean nr. 94) București-Timi- 
șoara a unui mare pasaj 
circulație, în lungime 
peste 165 de metri.

• Vor intra în curînd 
exploatare noi hibrizi de .. . 
rumb : hibrizii simpli 130 și 
230, care, experimentați în 
cadrul institutelor de specia
litate, au furnizat în 
recolte între 7 700 și 
kg. la hectar.

• în ultima vreme 
Mureșului și ale Tlrnavelor 
au fost substanțial repopu
late cu crap și caras, iar pî- 
raiele de munte din județul 
Mureș au primit ca „oas
peți“ peste 200 000 de păs
trăvi.

• Pe drumul național Ad- 
jud-Bacău a fost dată în ex
ploatare o nouă și modernă 
stație auto-service. Ea cre
ează condiții pentru îmbu
nătățirea deservirii traficu
lui în această nouă zonă in
dustrială a țării.

RĂPIREA... BUTELIEI 
DE ARAGAZ

O PISTĂ CARE 
PROMITE

de 
de

în 
po-

medie
10 000

apele

I
I
I
I
I
I

Pasiuni adevărate — nu 
descoperise ! „Preferințe“ — 
din belșug : automobile, ju
cării (de la o suiă Iei buca
ta, în sus) butelii de ara
gaz, aparate cinematografi
ce de proiecție etc. etc.

Să nu fi fost, oare, la mo
mentul cuvenit „răsplătite" 
cum se cuveneau asemenea 
gusturi ? Cituși de puțin ! 
Tînărul Ion Bavita fusese

Spargerea s-a comis în ju
rul orei 2 noaptea. La ora 
2,30 o echipă de criminaliști 
se afla la fata locului : coo
perativa „Avîntul 
mintei“. din 
Vodă nr. 48.

Se fac primele 
cu infraroșu, primele măsu
rători, se iau, prin dactilos- 
copie, amprente.

Prima concluzie : sparge
rea și furtul nu par a fi

I
I
I
I

GRĂSUNĂ : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15; 18,15;
20.30) .

ANDREI RUBLIOV ; rulează la 
Capitol (orele 10; 16; 19,30).

DRUMUL SPRE VEST ; rulează 
la Melodia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; l«,30; 21), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ADIO ARME : rulează la Scala 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20), Bucu
rești (orele 9; 12.30; 16; 19,45).

IN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Luceafărul (orele 8 30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20,45), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30).

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

NUNTA DE PIATRĂ ; rulează (a 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

SECERĂ VlNTUL SĂLBATIC 9 
rulează la. Doina (orele 10,45; 13,15; 
15,30; 18; 20,30), (Program pentru 
copil ora 9,30).

ZESTREA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,45; 1«; 18,30;
20,45), GiuleșU (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

ANUL CARBONARILOR : rulea
ză la Drumul Sări! (orele 15,30; 
18; 20,15), înfrățirea Intre popoare 
(orele 15,30; 18; 20,15).

Măria STUART : rulează 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 Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Excelslor (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Crfngașl (orele 15,30; 
18; 20,15), Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

JOE HILL : rulează la Vltan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL : 
rulează la Cosmos (oreie 15,30; 
18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Grivița 
(orele 9;/ 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Popular (orele 15,30; 13:
20.15) .

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—18 In continua
re), Munca (orele 16; 18).

PROGRAM DE DOCUMENTA- 
2oE)5) ruleaz® Ia TlmPuri Noi (ora

E 6 POVESTE VECHE : rulează 
la Munca (ora 20).

CĂLDURA MIINILOR TALE : 
rulează la Viitorul (orele 16: 
1«. 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19), Progresul 
(orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Dacia (orele 9,30; 12; 15 15; 
17,45; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Bucegi (orele 15,30; 18;
20,30), Volga (orele 9.30; 12,15;
15,15; 18; 20,30), Flamura (orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45: 18,15; 20,30).

ARENA AERIANA : rulează la 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Unirea (orele 15,30: 18: 
20.15).

QUEIMADA : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30).

I

I
I

SESIUNE
DE COMUNICĂRI 

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
LA REȘIȚA

I Ideja sancționat cu patru 
condamnări !

Din cronica „spectaculoa
sei“ sale biografii prezen
tăm o ultimă noutate.

15 ianuarie, ora 21. încăle
carea pe Un cal al fermei 
din comuna Prundeni (jude
țul Vîlcea), unde lucra ca 
zilier, după ce, în prealabil, 
fugise de acasă ; deplasare 
— în această ipostază ecves
tră — Ia trap, pină la 
ința unui consătean 
lipsea în acel moment 
casă ; escaladare pe 
lan ; desfacerea unor 
de pe acoperiș ; 
in bucătăria 
și...... răpirea“
ragaz !

Tentativă ratată („vina“ o 
poartă organele de miliție 
locale) ; final... tradițional!

„opera“ unui începător.
Investigațiile de teren în

cep. Prima zi se scurge fără 
să se obțină vreun rezultat 
concret. Pe la mijlocul celei 
de a «loua zile, este des
coperită o pistă care „pro
mite“. La capătul ei — un 
individ care fusese deja con
damnat pentru infracțiuni 
asemănătoare : autorul spar
gerii este Constantin Vișan 
(domiciliat în Bd-ul Con
structorilor nr. 11, 
rești).

Extras din fisa sa. biogra
fică : 27 de ani, fără ocu
pație, vizitator cotidian al 
restaurantelor și bufetelor 
din zona Gării de Nord, 
client obișnuit al miliției, 
cunoscut ca avînd deseori 
„inspirații“ ce s-au aflat la 
baza unor escrocherii, 
turi etc.

I
I

Manifestări dedicate aniversării I
I

cultură, un numeros

Academiei 
România, 
populare

între
mai an- 

calificării 
(cu sala- 
perioadă)

Con- 
Bucu-

tehnicieni 
de 

strungari, 
ajustori, 

în con-

prezenți Jaromir O- 
ambasadorul R. P. 
București, și alți 
corpului diplomatic.

ONCO-
BUCUREȘTI (bd, 1 
telefon 14.19.98) an- 

a- 
medicale, operatori

a 500 de ani de la nașterea lui Copernic

I

Pe urmele competiției turistice
„FIRUL ARIADNEI11

între 22 și 28 februarie se va 
desfășura în toate județele țării 
o acțiune de imunizare antipo- 
liomielitică. Vaccinul, sub for
mă de picături, va fi adminis
trat prin circumscripțiile sani
tare

în această etapă se va admi
nistra doza a Ii-a de vaccin 
antipoliomielitic copiilor născuți

între 1 decembrie 1971 și 1 de
cembrie 1972 și doza I de vaccin 
copiilor născuțl în luna decem
brie 1972.

Tot în acest interval vor fi 
revaccinați antipollomielitic co
piii născuți între 1 noiembrie 
1969 și 1 decembrie 1971, precum 
și copiii din clasa I elementară.

Sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, marți 
după-amiază a fost deschisă, la 
Universitatea Populară din 
București, expoziția documen
tară de fotografii din Republi
ca Populară Polonă „Nicolaus 
Copernic în Varmia și Mazu- 
ria", dedicată aniversării a 509 
de ani de la nașterea eminen
tului om de știință. Sînt înfă
țișate locuri legate de viața și 
activitatea marelui savant.

La vernisaj.au participat Ioan 
Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al 
Republicii Socialiste 
rectorul Universității 
București, Sanda Rangheț, secre
tar al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de știin-

ță, artă și 
public.

Au fost 
cheduszko, 
Polone la 
membri ai

Prof. univ. Călin PopOvlci șl 
Marian Zamiara, prim-secretar 
al Ambasadei R. P. Polone Ia 
București, au subliniat, în alo
cuțiunile rostite cu acest prilej, 
faptul că expoziția, precum șl 
toate manifestările organizate 
în România cu prilejul sărbăto
ririi a cinci veacuri de la naș
terea lui Copernic se înscriu în 
contextul tradiționalelor relații 
de prietenie dintre țările și po
poarele noastre.

în continuare, a avut loc un 
simpozion în cadrul Căruia au 
fost relevate aspecte din. crea
ția științifică a lui Copernic. Au 
fost prezentate apoi mai multe 
filme documentare, producții 
ale studiourilor poloneze.

La Reșița a avut loc o sesi
une de comunicări științifice a 
tinerilor ingineri de la Combi
natul Siderurgic. Aflată la cea 
de-a patra ediție, sesiunea a 
relevat preocupările tinerilor 
specialiști pentru soluționarea 
problemelor privind creșterea 
productivității muncii. îmbună
tățirea calității produselor, va
lorificarea superioară a bazei 
de materii prime, elaborarea de 
noi tehnologii, reducerea chel
tuielilor materiale. Rezultatele 
cercetărilor efectuate de tinerii 
ingineri Stan Nicula („Studiu 
privind extinderea gamei de 
materii prime la obținerea coc
sului siderurgic prin folosirea 
cărbunilor energetici sau slab 
cocsificabili“), Gheorghe Con
stantin („încercări de obținere 
a aglomeratului suprabazic la 
C.S. Reșița“), Petre Nistor („In
fluența minereurilor de decar
burare asupra condițiilor de 
desfășurare a elaborării oțelu
rilor în cuptoarele Martin“) Ni
colae Vacniuc („Desoxidarea 6-

• ÎNTREPRINDE
REA „A.M.I.T.“ (str. Fe
cioarei 13, telefon 11.39.00) 
angajează frezori, strungari, 
matrițeri, turnători, tinichi
gii, lăcătuși, modelieri, tim- 
plari. De asemenea, 
prinderea amintită 
gajează în scopul 
la locul de muncă 
rizare pe această 
muncitori necalificați.

• FABRICA DE MECA
NICA POLIGRAFICA (Pia
ța Scinteil nr. 1) angajează 
tehnicieni normatori in con
strucții mașini, 
proiectanți in construcții 
mașini, modelieri, 
frezori, rabotori, 
ingineri proiectanți 
strucția de mașini.

• INSTITUTUL
LOGIC 
Mai II, ____ ___
gajează surori medicale, 
sistente 
chimiști.

• „COMPENDIU DE ANA
TOMIE ȘI FIZIOLOGIE“ - 
lucrarea recent apărută în Edi
tura științifică sub semnătura lui 
Gh. Mogoț și A. Ianculescu cu
prinde noțiunile de bază privind 
anatomia și fiziologia omului. Și 
se adresează absolvenților lice
elor teoretice și de specialitate 
în vederea pregătirii lor pentru 
concursul de admitere la facul-

locu- 
care 

de a- 
bur- 
țigle 

descindere 
consăteanului 

buteliei de a-

ATENȚIE, ȘOFERI !
Ieri, la Consiliul popular al Municipiului București, a avut Ioc 

o consfătuire privind circulația rutieră. După referatul prezentat 
de Miliție au luat cuvîntul mai mulți participanți - conducători 
ai unor unități socialiste ce dețin importante mijloace de 
transport. In încheiere au fost adoptate unele măsuri privind 
dezvoltarea și îmbunătățirea circulației rutiere in Capitală.

Firul Ariadnei ! Concurs des
chis tuturor iubitorilor de dru
meție și pitoresc, amplă acțiune 
al cărei fir... conduce spre cres
tele munților zeci și sute 
tineri cu rucksacul în spat 
Nenumărate echipaje de . ' 
nieri, elevi și studenți. fie sub 
emblema „Temerarii“ sau „Cu
tezătorii“, fie sub simplul imbold 
a! turismului, s-au lansat într-o 
ofensivă generală. Scopul : re
facerea marcajelor și a potecilor 
turistice și descoperirea de noi 
trasee, de noi obiective pitorești 
in munții patriei. Sute de kilo
metri de poteci și drumuri de 
munte au fost parcurse cu p:- 
ciorul, mii și mii de copaci, 
lespezi de piatră șl stilpi au 
primit însemnul marcajului tu
ristic, devenind indicatoare pe 
cărările de acces spre cabane, 
creste și piscuri sau rezervații 
naturale de un interes universal.

Concursul „Firul Ariadnei“, 
acțiune lansata de B.T.T., prin 
organizațiile U.T.C., se bucură 
de un deosebit interes, realiză
rile din prima etapă — vara 
anului 1972 — constituindu-se 
intr-un real succes îrț dezvolta
rea turismului. în fiecare colț 
al țării, echipaje de tineri dru
meți au organizat tabere de cor
turi în puncte fixe, străbătind 
metru cu metru cărările munte
lui. Pe soare sau ploaie, vînt 
sau ceață, cu rucksacul în spate 
și cutia cu vopsea în mină, iu
bitorii muntelui au transportat 
și montat stîlpii indicatori și 
săgețile de orientare, au cons
truit podețe și scări ajutătoare, 
marcînd în culorile stabilite, noi 
trasee turistice.

Realizările au trecut cu mult 
așteptările, însumînd nu mai 
puțin de 419 km de poteci stră
bătute cu pasul de cei 610 pio
nieri, elevi. studenți și tineri 
salariați cuprinși în această 
ofensivă care au participat la 
această primă etapă a concur
sului. Echipele de voluntari au 
înregistrat un bilanț deosebit : 
ei au marcat 37 de trasee turis
tice și au deschis 15 noi drumuri 
totalizînd un volum de muncă 
de peste 60 de zile, timp în care 
peste 8 200 de marcaje au fost 
aplicate pe stînci și copaci, iar 
circulației turistice i-au fost 
redate 7 zone montane de deo
sebită’ frumusețe.

de
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Enumerind numai clteva din 
principalele zone din Carpați, 
in care s-au marcat trasee noi 
și s-au înnoit marcajele vechi, 
șterse, trebuie să amintim efor
turile și realizările pionierilor 
din Cîmpulung-Moldovenesc și 
Vatra Dornei, care au realizat 
în masivul Rarău-Giumalău re
facerea în totalitate a drumuri
lor și potecilor, precum și 4

valoare o zonă puțin cunoscută, 
dar deosebit de frumoasă prin 
sălbăticia ei — Cheile Nerei. Un 
alt grup de pionieri, elevi ai 
Școlii generale din Tătărăști, 
județul Dîmbovița, cunoscut sub 
numele de „Șoimii din Tătă
rești“, au marcat și reînnoit în 
totalitate marcajele din frumoa
sa vale a Ialomiței, realizînd 
astfel legătura directă dintre

TURISMUL PENTRU TINERET

a deschis 
Valea 
două 

impor-

trasee „în premieră“, deosebit 
de fermecătoare. Echipa de elevi 
din cadrul cercului de turism al 
Liceului „Moldovița“ 
un nou drum turistic pe
Putnei, legind între ele 
obiective deosebit de 
tante : mînăstirile Moldovița și 
Sucevița. De asemenea, o echipă 
formată din 5 tineri reșițeni, au 
parcurs in totalitate Valea Ne
rei, marcînd unul din cele mai 
interesante trasee care pune în

Pietroșița și cabanele din com
plexul turistic Padina-Peștera. 
în zona montană Hășmașul 
Mare-Lacul Roșu, echipe de 
tineri din Miercurea Ciuc, Odor- 
hei și Sf. Gheorghe au reînnoit 
marcajele la o serie de poteci, 
introducînd în circuitul turistic, 
totodată, Peștera Merești, grotă 
puțin cunoscută, dar deosebit de 
frumoasă prin ornamentațiile ei.

Aceste realizări sînt numai o 
mică parte din acțiunile organi-

zate de tineri prin care nume
roase obiective turistice din zone 
montane puțin cunoscute, au 
devenit accesibile turismului, ca 
rezultat al primei etape al aces
tei pasionante și eficiente com
petiții care se numește sugestiv 
„Firul Ariadnei“.

Pentru stimularea autorilor 
acestor realizări, în urma omo
logării tehnice a traseelor, se 
vor acorda premii echipajelor 
de tineri marcatori care au ob
ținut punctaje mari, în confor
mitate cu regulamentul con
cursului.

în vederea organizării cît mai 
judicioase a programului de 
marcare a traseelor turistice in 
vara acestui an vor fi prezen
tate din timp principalele zone 
montane, precum și alte indi
cații asupra obiectivelor spre 
care trebuie îndreptată atenția 

acțiunile viitoare.

DAN PASERE 
organizator de excursii 

Agenția București a B.T.T.
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HOCHEI : România-Ungaria 4—2
• La „Kisstadion“ din Budapesta s-a desfă

șurat întilnirea internațională amicală de ho
chei pe gheață dintre selecționatele României 
și Ungariei. Hocheiștii români au terminat în
vingători cu scorul de 4-2 (0-0, 3-2, 1-0) prin 
golurile înscrise de Ioniță, Gheorghe Huțanu, 
Tureanu și Bașa.

Partida revanșă dintre cele două reprezenta
tive se va disputa astăzi.

• Patinoarul „23 August*- din Capitală a 
găzduit aseară meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de juniori ale Româ
niei și . Ungariei, 
ciștigat eu scorul

Revanșa acestei 
cu începere de la

Tinerii hocheiști români au 
de 6—1 (1—1, - - • -
întîlniri se va 
orele 18,30.

l—o, 4—0). 
disputa astăzi,

nemarca) 6-1, 6-1 : Jan Kodes (Cehoslovacia)
— Zeliko Franulovici (Iugoslavia) 6-1, 6-3 ;
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) — J. B. Chan- 
freau (Franța) 6-2, 6-2 ; Arthur Ashe (S.U.A.)
— Tom Leonard (S.U.A.) 6-2, 6-3.

Pregătiri pentru „Cupa Davis"
• Tenismenii francezi se pregătesc intens în 

vederea participării la noua ediție a „Cupei 
Davis“. Selecționabilii vor pleca la 1 martie în- 
tr-un turneu de 20 de zile în Republica Arabă 
Egipt. Ei vor evolua în cadrul unor concursuri 
programate la Cairo și Alexandria. Echipa 
franceză are în componență pe Patrick Proisy, 
Patrice Dominguez, N’Godrella și Georges Go- 
ven. Căpitanul nejucător al echipei este Jean 
Paul Loth.

au început campionatele 
masă. Compe-

• La Hanovra 
mondiale studențești de tenis de 
tiția a debutat cu întrecerile concursurilor pe 
echipe.

In primul meci susținut, formația masculină 
a României a intîlnit selecționata Turciei, pe 
care a învins-o cu 5—0.

In turneul feminin, echipa României a obținut 
două victorii : 3—0 cu formația Suediei și 3—1 
cu reprezentativa Angliei.

Debut la Salisbury...
• Au început campionatele internaționale de 

tenis „Indoor“ de la Salisbury (Maryland)'. 
Iată primele rezultate : Jimmy Connors (S.U.A.) 
— Edison Mandarino (Brazilia) 6-3, 6-0 ; Alex 
Mayer (S.U.A.) — Milan Holecek (Cehoslovacia) 
3-6, 6-1, 6-4 ; Clark Graebner (S.U.A.) — Pa- 
(ricio Cornejo (Chile) 6-3, 6-3 ; Brian Gottfried 
(S.U.A.) — Ian Fletcher . (Australia) 6-3, 6-2. 
Jucătorul român Ilie Năstase intră direct în tu
rul doi, urmînd să-l întîlnească pe americanul 
Patrick Dupre.

Tom Gorman învins în primul tur...
• în prima zi a turneului internațional de 

tenis pe teren acoperit, care se desfășoară la 
Köln (R.F. a Germaniei), jucătorul Haroon 
Rahim (Pakistan) a furnizat o surpriză, învin- 
gîndu-1 în două seturi : 6-3, 6-3, pe Tom Gor
man (S.U.A.) Alte rezultate : Fred Stolle (Au
stralia) — Premjlt Lail (India) 6-2. 7-6 : Ken 
Rosewall (Australia) — Pierre Barthes (Franța) 
2-6, 6-2. 7-6 ; Ismail El Shafei (Republica Arabă 
Egipt) — Frantisek Pala (Cehoslovacia) 7-6, 7-5; 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — Torben Ulrich (Da-

Aleșii lui Valcareggi
• In vederea meciului retur dintre echipele 

Turciei și Italiei, contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, antrenorul 
Feruccio Valcareggi a selecționat 18 jucători, 
printre care Albertosi, Riva, Mazzola, Anastasi, 
Facchetti, Spinosi, Zoff. Milanezii Rivera și 
Rosato, accidentați, nu vor putea fi utilizați în 
acest joc, programat la 25 februarie. Reamintim 
că în prima partidă, disputată la Napoli, scorul 
a fost egal : 0-0.

în turneul de la Malaga 
Gheorghiu printre fruntași

• Din nou o rundă a remizelor în turneul 
internațional de șah de la Malaga. Arbitrii au 
consemnat egalitatea în partidele : Gheorghiu— 
Benko, Pomar—Filip, O’Kelly—Ruiz, Matano- 
vici—Parma. Un punct întreg a obținut doar 
spaniolul Medina, care l-a învins pe compa
triotul său Bellon în 37 de mutări. După con
sumarea a 9 runde, in clasament se menține 
lider argentinianul Miguel Quinteros cu 5,5 
puncte și o partidă întreruptă, urmat de Benkd 
(S.U.A.) 5,5 puncte, Matanovici (Iugoslavia), 
Gheorghiu (România), Filip (Cehoslovacia) 
5 puncte, Pomar (Spania), Parma (Iugoslavia), 
Torre (Filipine) 4,5 punctè etc.

echipă de fotbal F.C. Santos a 
internațional la Cairo in eom- 
locale Sporting Club. Fotba- 

au obținut victoria cu scorul

MIERCURI, 21 FEBRUARIE 1973

Opera Română : MADAME
RUTTERFLY — ora lș; Teatrul 
lie Operetă : MY FAIR LADY — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. I,. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : DUL
CEA PASĂRE 3 TINEREȚII — 
ora 20: (Sala Studio) : DESPRE 
UNELE LIPSlThl, NEAJUN
SURI ȘI DEFICIENȚE TN DO
MENIUL DRAGOSTEI — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (Sala Studio) : ANUN
ȚUL LA MICA PUBLICITA
TE — ora 20; Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30: (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 20: Teatrul de Comedie : 
C.HER ANTOINE — ora 20’ Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19,30: Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
HANUL PIRAȚILOR — ora 19 30’ 
Teatrul Giulești : FREDDY — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă“: CELe 
12 LUNI ALE ANULUI — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
15; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă“ : GHIOCEI... MĂRGĂRITARE
— ora 19,30; Circul „Globus" : A- 
PRINDEȚI STELELE — ora 19,30.

□(v

• Cunoscuta 
susținut un joc 
pănia formației 
liștii brazilieni 
de 5—0 (2—0). Celebrul Pele a înscris două goluri, 
fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe 
teren

MIERCURI, 21 FEBRUARIE 1973 

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 
9,30 Micii meșteri mari. 10.00 Telex. 
10,05 Film serial : „Pe urmele 
lui Caplja“ — episodul IV. 11,00 
Ancheta TV. Sistematizarea ora
șelor. 11,40 La ordinea zilei. Azi. 
județul Bihor. 11,55 Revista lite
rară TV. 13,00 Telejurnal. 17,30 
Curs de limba germană. Lecția 
a 41-a. 18,00 Telex. 18,15 Dialog : 
Cultura. civilizația și condiția 
umană. 18,40 Pe un picior de plai 
— emisiune filmată în zona fol
clorică a Văii Jiului. 19,00 Timp 
și anotimp in agricultură. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cau
ză a întregului popor. 20,00 Cîn- 
tecul săptămînii : „Iubirea mea — 
pămîntul românesc“. 20,05 Avan
premiera. 20,10 Teleobiectiv. 20,30 
Teleelnemateca : Ciclul Ingrid 
Bergman. „Testamentul“. 21,40 Film 
documentar : „O voce în jurul 
lumii". 22,00 „24 de ore“. Româ
nia în lume. 22.40 Luminile ram
pei. Momente dintr-un concert 
inedit.

PROGRAMUL II

20,00 o viață pentru o Idee : 
Jules Verne. 20,30 Program de 
circ 20,40 Agenda. 20.50 Tineri in- 
terpreți : Pianista Dana Proto- 
popescu. 21,20 Ghișeul. 21,40 Me
ridiane literare. 22,05 Roman foi
leton : „Piatra lunii“ — după ro
manul lui W. Collins. (Reluarea 
primului episod).

vernisaj.au


Festivalul Mondial
Pregătiri pentru

In vizită la Ansamblul U. T- C.
Sintem încă intr-o iarnă cu capricii meteorologice, dar la An

samblul artistic al U.T.C. au inceput pregătiri pentru zilele fier
binți ale verii. Fetele și băieții ce-și dedică timpul liber cintecului 
și dansului, acești entuziaști ai artei amatoare, și-au fixat un 
„calendar" precis al activității lor, deoarece sfirșitul lui iulie va 
însemna pentru ei un important examen al vocației și talentului : 
cel de-al X-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.

L
a Festival vor avea 
loc reuniuni, con
ferințe, seminarii, în 
:are se dezbat pro
blemele politice 
majore ale contem

poraneității, căile de întărire a 
colaborării și unității de acțiune 
și solidarității tineretului înaintat 
de pretutindeni în lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru libertate, independență, de
mocrație, pace și progres social. 
Festivalul presupune schimburi 
de opinii, intîlniri prietenești,
manifestări culturale, întreceri ar
tistice și competiții sportive.
Ansamblul U.T.C. a fost la fie
care Festival o prezență presti
gioasă. La început, tinerii artiști 
români reprezentau un colectiv 
mai puțin numeros și lipsit de 
experiență. Dar de-a lungul ani
lor ansamblul și-a amplificat 
sfera preocupărilor, a lansat noi 
talente și a cucerit aprecieri de
osebite. Zecile de medalii obți
nute în competițiile Festivalului 
- întreceri de un înalt nivel ar
tistic, cu o participare largă și 
un juriu exigent - de către so
liștii și colectivele ansamblului 
au exprimat concludent prețui
rea arătată tinerilor mesageri ai 
artei românești.

L-am rugat pe directorul artis
tic al Ansamblului U.T.C., MARIN 
CONSTANTIN, să ne vorbească 
despre pregătirile pentru Festi
val. li amintim că interviuri pe 
această temă i-au fost solicitate 
de „Scînteia tineretului" și în a- 
junul altor ediții ale acestei ma
nifestări :

— Intr-adevăr — remarcă inter
locutorul nostru — am luat parte 
la șase din Festivalurile Mondia
le ale Tineretului și Studenților. 
Acesta, de la Berlin, ar fi al 
șaptelea... De la fiecare din ele 
păstrez amintiri. Oameni, locuri, 
întîmpiări îmi revin în memorie. 
Dar toate acestea sint indisolu
bil legate de emoția comunicării 
prin cîntec și dans. Ideile de

pace și prietenie iși găsesc o ex
presie viguroasă prin mijlocirea 
artei și a tinerilor ei ambasa
dori.

Marin Constantin ne informea
ză despre modul în care Ansam
blul U.T.C. intenționează să se 
prezinte la Festival.
- Pe baza programului stabi-

nea, asimilate noi prelucrări de 
folclor, cîntece populare româ
nești mai puțin cunoscute ca și 
lucrări reprezentative din creația 
universală contemporană. Ne 
gîndim, firește, la liniile generale 
ale spectacolului de gală al de
legației române, în pregătirea 
căruia un rol deosebit revine An
samblului nostru. Sînt pregătite 
o succesiune de dansuri popu
lare : o nuntă românească cu 
toate obiceiurile strămoșești și 
un tablou coregrafic pe care îl 
concepem drept un elogiu al 
muncii și tinereții. Orchestra 
populară iși îmbogățește reper-

lit de C.C. al U.T.C., colectivele 
noastre se pregătesc atît pentru 
spectacolele pe care le vom da 
în țară, în fața tineretului, cit și 
pentru competițiile și manifestă
rile Festivalului. Conducerea ar
tistică a ansamblului a examinat 
programul de pregătiri astfel in
cit să se asigure o înaltă ținută 
profesională, un repertoriu bo
gat, diversificat, care să redea 
frumusețea creației artistice ro
mânești. Formația corală a an
samblului pregătește cîntece în
chinate patriei noastre socialiste, 
poporului constructor al noii o- 
rinduiri, cîntece ole bucuriei de 
viață și ale muncii entuziaste, 
ale atașamentului față de cauza 
păcii și înțelegerii între popoare. 
O serie de lucrări sint pregătite 
în primă audiție. Sînt, de aseme-

"toriul iar la muzică ușoară avem 
în vedere mai multe formule. De
sigur, este dificil de sintetizat 
în cîteva fraze amploarea pre
gătirilor noastre. Un lucru este 
cert : vom face tot ce depinde 
de noi pentru ca Ansamblul 
U.T.C. să se prezinte la înălțimea 
prestigiului pe care l-a dobîndit. 
Participînd la Festival, în cadrul 
delegației tineretului și studenți
lor din România, membrii An
samblului nostru vor fi mesageri 
ai sentimentelor tineretului nos
tru, de prietenie față de tineretul 
progresist din întreaga lume, ai 
aspirațiilor poporului român de 
pace, prietenie, colaborare și în
țelegere între popoare.

M. RAMURA

Succese

Zimbabwe
• Detașamentele Uniunii 

Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), anunță un comu
nicat difuzat la Nairobi, au 
scos din luptă 60 de soldați 
din rindul forțelor armate 
rhodesiene, în cursul ultime
lor două luni. Comunicatul 
relevă că unitățile militare 
ale Z.A.N.U. au confruntat 
cu succes forțele inamice in 
cursul acțiunilor organizate, 
transformind Rhodesia in
tr-un loc nesigur pentru ele
mentele rasiste. Acestea, se 
arată în comunicat, părăsesc 
fermele din mediul rural și 
se stabilesc in cazărmi mili
tare.

Declarația
premierului peruan■

Primul ministru peruan, Ed- 
gardo Mercado Jarrin, a decla
rat că țările latino-americane 
trebuie să caute un numitor co
mun al diverselor poziții susți
nute în problema suveranității 
maritime — informează agenția 
Prensa Latina.

El a menționat că va fi con
vocată, la San Salvador, o reu
niune a țărilor din zonă, în ve
derea trasării poziției comune 
ce urmează să fie opusă măsu
rilor represive adoptate de 
companiile nord-amerlcane de 
pescuit. Premierul peruan a 
spus că realizarea _ unei înțele
geri la această întilnire -va 
permite țărilor din America 
Latină să se prezinte . cu mai 
multe șanse de reușită la lu
crările ’ conferinței Națiunilor 
Unite în poblemele pescuitului, 
care vor avea loc la Santiago 
de Chile. în cursul anului vii
tor.

• CAMERA DEPUTAȚILOR 
A PARLAMENTULUI MEXI
CAN a adoptat, in unanimitate, 
proiectul de lege cu privire la 
stimularea investițiilor naționale 
de capital și controlul asupra 
investițiilor străine. Adoptat 
anterior de Senat, proiectul de
vine acum lege.

LUNOHOD-2"

Japonia și consecințele

PREOCUPĂRI GUVERNAMENTALE LA TOKIO

Guvernul japonez a 
examinat situația mo
nedei nipone și conse
cințele devalorizării do
larului asupra yenului 
ca urmare a crizei mo
netare occidentale.

După reuniune, premierul 
Kakuei Tanaka a adresat Die
tei o declarație în care se afir
mă că „guvernul a făcut toate 
eforturile posibile pentru a evi
ta reevaluarea yenului, dar a 
constatat cu regret că, datorită 
circumstanțelor create, a trebuit 
să se adopte un curs flotant al 
yenului, fapt pentru care gu
vernul se consideră responsabil. 
Guvernul este profund preocu
pat de efectele pe care flotarea

rea
economica 

iugoslavo-americana 
lntorcindu-se din vizita e- 

fectuată în Statele Unite, 
Iakov Sirotkovici, vicepre
ședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugo
slavia, și-a exprimat convin
gerea că relațiile dintre țara 
sa și Statele. Unite se vor ex
tinde și se vor dezvolta cu 
succes in toate sferele.

în legătură cu cooperarea 
economică iugoslavo-ameri
cana, Sirotkovici a relevat că 
Iugoslavia este interesată in 
investiții comune de capital 
în cele mai importante do
menii ale economiei iugosla
ve, printre care el a mențio
nat industria energetică, si
derurgică. chimică, unele ra
muri de export și sfera tra
ficului aerian și turistic.

Guvernul S.U.A. — a spus 
Sirotkovici — pregătește o 
legislație comercială specială 
in privința relațiilor cu țările 
in curs de dezvoltare, și par
tea iugoslavă a primit asi
gurări că schimburile comer
ciale cu Iugoslavia vor fi 
tratate conform schemei ge
nerale de tarife preferențiale 
pentru aceste țări.

FACE ASCENSIUNI...
în continuarea programului de explorări științifice pe supra

fața satelitului natural al Pămîntului, laboratorul selenar auto
propulsat „Lunohod-2“ a avut de înfruntat, in ultimul timp, in 
deplasarea sa pe Lună, o porțiune dificilă de teren, — relatea
ză corespondentul agenției TASS la Centrul de legături cos
mice. La început, „Lunohod-2“ a parcurs 800 de metri pe un te
ren drept după care s-a apropiat de marginea unui crater cu 
diametrul'de 100 de metri. Urcușul a fost dificil din cauzsa în
clinației mari a pantei și a solului foarte afinat.

După escaladarea unei porțiuni din versant, „Lunohod-2“ a 
fost imobilizat pentru 20 de ore în vederea completam rezer
velor de energie electrică.

în noaptea de 19 februarie, lunomobilul și-a reluat mișcarea, 
deplasarea făcîn-du-se în zig-zag pentru a ușura efortul _ mo
toarelor. în jurul orei 4 dimineața, el a reușit sa treaca de 
marginea craterului, în total, laboratorul selenar a parcurs, în 
cadrul ultimelor experiențe 2 kilometri aflîndu-se, in prezent, 
la altitudinea de 400 de metri față de zona înconjurătoare.

de peste hotare
Acord privind 

încetarea focului
in Laos

Postul de radio Vientiane a anunțat, marți, rea
lizarea unui acord privind încetarea focului în 
Laos, informează agențiile internaționale de 
presă.

Textul acordului - menționea- 
ză agenția FRANCE PRESSE - 
a fost parafat de Fumi Vongvi- 
cit, secretarul general al C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, și 
prințul Suvanna Fuma, primul

Reluarea
lucrărilor 

Comitetului
pentru 

dezarmare
Marți au fost reluate, la 

Oficiul Națiunilor Unite, de 
la Geneva, lucrările sesiunii 
de primăvară a Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare. 
Potrivit consensului realizat 
anterior, la lucrări partici
pă reprezentanți a 25 de sta
te din toate continentele.

într-un mesaj, 
prezentantul său 
tinen. secretarul 
al Organizației 
lor Unite, Kurt 
a relevat că 
mat internațional s-a ame
liorat substanțial, ceea ce 
ar trebui să conducă la noi 
progrese în domeniul de
zarmării. Subliniind faptul 
că actuala conferință trebuie 
să-și consacre eforturile în 
vederea interzicerii comple
te a armelor chimice și în
cetarea totală a experiențe
lor nucleare, secretarul ge
neral al O.N.U. a cerut să se 
treacă „la negocieri concre
te“ în problemele respective.

în prima zi a lucrărilor au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Statelor Unite, Uniunii So
vietice și Mexicului.

citit de re- 
Ilka Pas- 

I general 
Națiuni- 

Waldheim, 
actualul cli-

MZl

ministru al guvernului de la Vi« 
entiane.

Semnarea oficială a docu
mentului va avea loc miercuri la 
Vientiane.

Acordul intervine la scurt timp 
după un mesaj al președintelui 
C.C. al F.P.L., prințul Sufanu- 
vong, adresat primului ministru 
al guvernului de la Vientiane in 
care se propunea semnarea ți
nui acord de încetare a focului, 
urmînd ca unele probleme ne
soluționate să fie examinate ul
terior.

Fam Van Dong

Anglia : 
lanț

grevist

La Hanoi au început, marți, 
lucrările sesiunii Adunării Na
ționale a Republicii Democra
te Vietnam, sesiune chemată să 
facă un bilanț al victoriei po
porului vietnamez și să indice 
calea de dezvoltare a țării în 
noua etapă.

în raportul prezentat de pri
mul ministru al R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, se subliniază 
că principala sursă a victoriei 
poporului vietnamez constă în 
conducerea de către Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
întemeiat, organizat și educat 
de Ho Și Min. în linia politică, 
clară și fermă, a partidului.

în continuare, raportorul s-a 
referit la legătura indisolubilă 
existentă între victoria poporu
lui vietnamez și solidaritatea 
militantă a celor trei popoare 
indochineze ; el a exprimat ho
tărîrea poporului vietnamez de 
a întări această solidaritate. 
Primul ministru al R.D. Viet
nam a exprimat, totodată, mul
țumirile poporului vietnamez 
pentru ajutorul și sprijinul • a- 
cordat cauzai vietnameze de 
către țările socialiste și forțele 
progresiste -din lume.

Incheierea victorioasă a răz
boiului patriotic, a continuat 
primul ministru, reprezintă o 
nouă cotitură in revoluția viet
nameză. El a arătat că sarcina 
imediată a poporului din ambele 
zone este de a întări unitatea, 
a ridica permanent vigilența, a 
depune toate eforturile pentru 
consolidarea victoriilor obținu
te, a înfăptui construirea socia
lismului în Nord, a menține o 
pace trainică în Sud. a obține 
independența Sudului și a mer
ge spre unificarea pașnică a 
triei.

Raportorul a subliniat că 
litica R.D. Vietnam față de 
condu] de la Paris privind
cetarea' războiului și restabili
rea păcii în Vietnam constă în 
respectarea. îndeplinirea rigu
roasă a acestuia și a cere ace
lași lucru și din partea S.U.A. 
și Administrației de la Saigon.

Primul ministru al R.D, Viet
nam s-a referit. în continuarea 
raportului său, la noile obiec
tive ce stau in fața poporului 
vietnamez în domeniul reface
rii economiei și edificării socia
lismului.

Prizonieri americani eliberați 
de R.D. Vietnam sosind la 
baza aeriană Clark din Fili- 

pine.

pa-

po- 
A- 
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O NOUĂ ÎNTÎLNIRE 
PRELIMINARĂ LA 
PARIS

La Paris a avut loc, marți, 
o nouă întilnire preliminară 
a reprezentanților Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului 
de Sud și Administrației 
saigoneze consacrată pre
gătirii consultărilor propriu- 
zise ale celor două părți 
sud-vietnameze.

S-a hotărît ca următoarea 
întilnire preliminară să aibă 
loc vineri.

yenului le va avea asupra ni
velului de viață al populației 
și intenționează să ia măsurile 
de rigoare“.

în cadrul reuniunii, s-a anun- 
. țat la Tokio, premierul Tanaka 

a cerut ministerelor pentru in
dustrie și comerțul internațio
nal și al agriculturii și silvicul
turii să studieze posibilitățile 
de reducere și desființare a co
telor de importuri la 33 de ca
tegorii de bunuri, în majoritate 
produse agricole. De asemenea, 
premierul a dat instrucțiuni mi
niștrilor să examineze posibili
tățile pentru reducerea restric
țiilor participării capitalului 
străin la investiții.

După cum informează agenția 
AsșOciated Press, la. Tokio se 
consideră că declarația guver
namentală, adresată Dietei a 
fost adoptată într-o încercare 
de a da satisfacție cererilor for
mulate de partidele de opoziție 

. ca guvernul să-și asume res
ponsabilitatea pentru consecin
țele economice ale adoptării 
cursului flotant al yenului. De 
asemenea, instrucțiunile date 
de premierul Tanaka au în ve
dere insistențele partenerilor 
occidentali —* îndeosebi ale
Statelor Unite — de a determi
na .Japonia să-și reducă barie
rele. la importuri și restricțiile 
Ia investițiile de capital străin.

Restricțiile privind investiți- 
țiile de capital străin sînt con
siderate, în special de către Sta
tele Unite, ca o cauză principa
lă a imposibilității de reechili
brare a balanței de 
ricano-japoneze, în 
nia are, după cum 
activ de aproape 
dolari.

plăți ame- 
care Japo- 
se știe, un 
5 miliarde

Durban

cen
tum 
lider 
tara

Așa
un 

din 
„africanii 

că

Guvernanții din Africa 
de Sud au fost confrun
tați cu puternice mișcări 
greviste ale muncitorilor 
de culoare. Nemulțumi
rea a erupt la Durban și 
s-a răspindit cu repezi
ciune și în celelalte 
tre industriale, 
afirma recent 
al muncitorilor 
apartheidului 
au devenit conștienți 
sînt plătiți sub standarde, 
pentru că sînt negri și 
ei încep să înțeleagă că 
trebuie să fie uniți" (The 
Guardian).

In urmă cu un an, mi
nistrul de interne din 
Africa de sud iși averti
za colegii că dacă nu se 
va realiza o apropiere a 
salariilor 
africani cu cele ale albi
lor (astăzi decalajul este 
foarte mare) s-ar putea 
să se producă „vărsare 
de sînge“. Dezaprobat de 
colegii săi din cabinet, 
Theo Gerdener a demi
sionat Ia scurt timp. Dăr 
avertismentul său a deve
nit o realitate.

In ultimul timp greve
le s-au intensificat. La 
Johannesburg. Durban, 
Capetown șj Pretoria do
cheri, șoferi de autobuze, 
muncitori de la fabricile

muncitorilor

de cărămizi și din con
strucții au demonstrat 
reclamînd îmbunătățirea 
condițiilor de viață și 
primirea unor salarii ca
re să corespundă activi
tății efectiv prestate.

O statistică efectuată 
asupra condițiilor de via
ță ale muncitorilor afri« 
câni dezvăluie că patru 
din cinci africani primesc 
salarii mai mici decît... 
„nivelul sărăciei“ (Ti- 
mes). Minimum necesar 
traiului unei familii de 5 
persoane este de 42,6 lire 
pe lună, dar 80 la sută 
dintre muncitorii afri
cani primesc o leafă in
ferioară acestei limite. O 
treime dintre ei cîștigă 
numai 30 de lire pe lună. 
In ramura minieră situa
ția este și mai dificilă. 
Muncitorii necalificați din 
Durban — spre exemplu 
— primesc doar 16 lire 
pe lună. Ei cer autorită
ților să le mai adauge la 
salariu măcar 5,50 lire pe 
săptămină.

Diferența între nivelul 
minim al veniturilor ne
grilor și al celor albi este 
imensă. Albii au un 
nit anual minim 
1 000 de lire (adică 80 
pe lună), deci dublul 
nitului africanilor.

să nu uitam că muncile 
calificate sînt acordate 
numai albilor și politica 
guvernului sud-african 
tinde să îngrădească și pe 
viitor accesul muncitori
lor africani la profesii de 
înaltă specializare și, 
deci, mai bine retribuite. 
Sindicatele negrilor — 
deși nu sint ilegale — 
n-au fost totuși recunos
cute prin lege și din a- 
ceastă cauză n-a existat 
niciodată un dialog întreve-

de sindicate Și patronat.
lire Starea de spirit a mun-
ve- citorilor negri dezvăluie
Dar acumularea nemulțumiri-

Pentru prima 
în Durban, al treilea ma
re oraș și cei mai mare 
port al Africii de sud, 
muncitorii — în număr 
impresionant — au de
monstrat in centrul ora
șului. Poliția a intervenit 
folosind gaze 
ne și operînd 
arestări.

Represiunile 
soluționa acest conflict. 
Nu-i vorba doar de nive
lul salariilor, ci de o po
litică bazată pe discrimi
nare. Din această discri
minare brutală, flagrantă, 
provin inechitățile sem

lacrimoge- 
numeroase

nu pot

nalate. Dar faptul nu mai 
surprinde într-o țară în 
care apartheidul repre
zintă un sistem conceput 
pentru a menține și intări 
privilegiile unei minori
tăți albe prin privarea 
sistematică de dtepturi a 
linei majorități negre. 
Căci Republica Sud-Afri- 
cană este una din puține
le țări din lume în care 
discriminarea rasială este 
instituționalizată și con
stituie politica oficială a 
guvernului.

47 000 de lucrători din in
dustria gazului sînt in a cin- 
cea zi de grevă ; personalul 
trenurilor și al principalelor 
servicii feroviare desfășoară 
o acțiune vizind perturba
rea circulației majorității 
trenurilor. Acestor categorii 
de salariați britanici li se a- 
lătură altele care au anunțat 
greve de amploare in zilele 
ce vor urma : 250 000 de
funcționari din serviciile ad
ministrative au hotărit să 
declare grevă la 27 februa
rie ; 29 000 de mecanici de 
locomotivă vor ineeta lucrul 
la 28 februarie ; personalul 
auxiliar din spitalele brita
nice ; membri ai eorpului di
dactic din Londra și Țara 
Galilor, sindicatul funcționa
rilor publici amenință eu o 
grevă la 1 martiej.de ase
menea, reprezentatofii sindi
catelor minerilor, tipografi
lor. funcționarilor țmștali, lu
crătorilor din industria de 
automobile s-au pronunțat 
în favoarea unei greve ge
nerale de 24 de ore. In an
samblu, grevele și hotărîrile 
de suspendare a lucrului cer
tifică o situație socială Încăr
cată de nemulțumiri mai 
vechi și mai noi. Cauza „la 
zi“ — a declanșării adevă
ratului lanț grevist din Ma
rea Britanie este hotărirea, 
se pare, irevocabilă a guver
nului Heath de a aplica pro
gramul lui antiinflaționist. 
in a „doua sa fază“. Vizind 
in principiu combaterea ra
tei inalte a inflației din țară 
(după recente statistici ofi
ciale prețurile au crescut cu 
7,7 la sută, manifestind ten
dințe de accelerare), progra
mul respectiv impune sala- 
riaților britanici sacrificii 
mari care afectează serios 
condițiile lor de viață, în 
timp ce prețurile Ia unele 
produse nu cad sub inciden
ța acestuia, continuind să 
crească nestingherit. Sindi
catele au opus rezistentă a- 
cestei „modalități“ unilate
rale de controlare a inflației, 
chemindu-i pe membrii lor 
la greve. Apelul lansat 
premierul Heath acum 
teva zile sindicatelor, in care 
Ie cerea să-1 ajute să com
bată inflația și le invita să 
colaboreze la aplicarea „fa
zei a doua“ a programului 
antiinflaționist, exprima, de 
fapt, intenția (făcută cunos
cut și anterior) guvernu
lui conservator britanic de a 
lua orice măsuri ar crede 
de cuviință, inclusiv asu
marea unor puteri excepțio
nale pentru asigurarea apli
cării lui. Eșuarea convorbi
rilor dintre premierul Heath 
și secretarul general al Con
gresului sindicatelor brita
nice (T.U.C.), pusă de ob
servatorii britanici pe sea
ma „inflexibilității" guver
nului, a contribuit și ea Ia 
agitația socială declanșată in 
țară și Ia întregul val de 
greve care au sau vor avea 
loc. „GUARDIAN“ (liberal) 
apreciază că „dialogul intre 
guvern și sindicate este un 
dialog al surzilor, această 
surzenie devenind periculoa
să. Heath are dreptate clnd 
cere populației să-1 ajute în 
combaterea inflației. E bine 
că Heath este . hotărit, dar 
alegătorii vor, de asemenea, 
să știe dacă el este hotărit 
să fie și echitabil, chiar dacă 
aceasta înseamnă schimbarea 
politicii sale“.

Incereind să răspundă a- 
cestui deziderat ’ al " trade- 
unioniștilor britanici, Consi
liul General al T.U.C. a pu
blicat luni documentul : „Po
litica economică și negocie
rile asupra contractelor co
lective in 1973“. Documentul 
respinge modalitatea înain
tată de conservatori de apli
care a programului antiîn- 
ilaționist, apreciază că limi
tarea severă a salariilor ar 
putea avea drept consecință 
„grave conflicte 
se fac o serie de propuneri 
privind mijloacele de luptă 
împotriva inflației : institui
rea unui control direct asu
pra prețurilor Ia produsele 
alimentare, introducerea unui 
impozit mai substanțial a- 
supra veniturilor mari, re
ducerea impozitelor la veni
turile mici, renegocierea con
dițiilor cerute de politica a- 
grară a Pieței comune.

majorității

de 
cl-

sociale“ și
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strucția Centrului astronomic 
„Copernic“ din Varșovia — 
nunță agenția P.A.P.

a-

H. Kissinger și-a 
încheiat vizita 
în Japonia

• CONSILIERUL 
DINTELUI S.U.A. 
blemele securității 
Henry Kissinger, și-a încheiat, 
marți, vizita în Japonia. La To
kio, el s-a întilnit cu premierul 
Kakuei Tanaka și cu ministrul 
de externe, Masayoshi Ohira. 
Sursele japoneze arată că, in 
cadru] întrevederii comune cu 
Tanaka și Ohira, au fost abor
date probleme bilaterale și une
le aspecte ale situației interna
ționale. înainte de plecarea spre 
Washington, Kissinger a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu 
fostul prim-ministru japonez 
Eisaku Sato.

PREȘE- 
pentru pro- 

naționale,

• AGENȚIA C.T.K. a tran
smis un comunicat în care se 
arată că la aeroportul Ruzyne, 
din Praga. și-a inceput activi
tatea comisia însărcinata cu e- 
lucidarea cauzelor gravului ac
cident . al. avionului sovietic de 
pasageri „TU-154".

Accidentul s-a produs — așa 
cum s-a mai anunțat — 
după-amiază. în accident și-au 
pierdut viața. în afară 
membri ai echipajului,. 17 cetă
țeni cehoslovaci. 37 sovietici, 
cinci cubanezi, un cetățean po
lonez, un cetățean al R'.D.G. și 
un cetățean român.

Starea sănătății majorității 
persoanelor salvate este bună. ••

de poliție congoleze — infor
mează postul de radio național, 
reluat de agențiile Associated 
Presse și France Presse.

COLUM- 
Borrerc. 

guvernul 
asupra 

întreaga

luni

de 4

REPU- 
CONGO, 
anunțat, 

in cursul

• PREȘEDINTELE 
BUCII POPULARE 
Marien N’Gouabi, a 
marți, la Brazzaville, 
unei întruniri cu cadrele com
batante ale Armatei Populare 
Naționale, dizolvarea forțelor

Greva cadrelor didactice 
din statul Pennsylvania a 
intrat în cea de-a șaptea 
săptămînă, cu toate încercă
rile autorităților de a obține 
reluarea cursurilor la cele 
280 de școli din acest stat 
cu peste 285 000 de elevi. La 
grevă participă aproximativ 
18 000 cadre didactice și sa- 
lariați din sistemul școlar 
al statului, revendicînd re
vizuirea contractelor colec
tive încheiate înainte de 
instituirea politicii Adminis
trației de înghețare a sala
riilor și preturilor

• PREȘEDINTELE 
BIEI, Misael Pastrana 
a făcut cunoscut că 
său a preluat controlul 
minelor aurifere din
țară precum și asupra comer
cializării acestui metal prețios. 
Zăcămintele de aur din provin
cia Choco, vizitată recent de 
șeful stalului, au fost exploatate 
în exclusivitate, de întreprinde
rea particulară „Choco Pacifice“.

« LA 20 FEBRUARIE, amba
sadorul S.U.A. la Varșovia, Ri- 
chard Davis, a inmînat preșe
dintelui Academiei poloneze de 
științe, Wl. Trzebiatowski, darul 
„Fondului național științific al 
S.U.A.“, constînd intr-o sumă 
de 1 400 000 dolari, pentru con-

Lucrările Comisiei 
Economice O.N.U 
pentru Africa

• ÎN CAPITALA GHANEIse 
desfășoară, incepind de lur.i, 
lucrările celei de-a doua Con
ferințe a miniștrilor din țările 
africane membre ale Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Africa, consacrată examinării 
principalelor probleme ale dez
voltării economice a Africii in
dependente. La dezbateri parti
cipă miniștrii din 40 de țări 
africane și observatori ai unor 
organizații internaționale și or
ganisme specializate ale Națiu
nilor Unite.

• ERUPȚIA VULCANULUI 
HELGAFJELL, declanșată cu 
o lună de zile în urmă, s-a ac
centuat brusc, marți, după o 
scurtă perioadă de acalmie. Pb- 
trivit unor știri de ultimă oră, 
conul de rezuduuri, format în 
jurul craterului principal, a ex
plodat, antrenind versantul ves
tic al vulcanului, care s-a pră
bușit. Valuri de lavă incandes
centă, inalte de pină la 20 me
tri, se îndreaptă, din nou, spre 
orașul Vestmannaeyjar.

După cum se știe, Insula Hey- 
maey este, în prezent, aproape 
pustie. Cei 5 000 de locuitori au 
fost evacuați. Singurele per
soane care se mai află pe insulă 
sînt cei 250 membri ai echipelor 
de salvare, constituite, în cea 
mai
care 
post 
mai

inare parte, din voluntari, 
încearcă să pună la adă- 
de stihia deslănțuită cit 

multe bunuri materiale.
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