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• Ambasadorul statului Israel

In spiritul plenarei partidului —
ACȚIUNE OPERATIVĂ, RESPONSABILĂ, EFICIENTA

Brigadierii
Lotrului

Forța de muncă pentru 
noile capacități de producție

pregătesc 
o nouă

premiera 
industriaiă

Tinerii brigadieri ai șan
tierului național al tineretu
lui de la Lotru și-au inten
sificat eforturile in vederea 
atingerii obiectivului major- 
pe care constructorii celei 
mai mari cetăți a luminii de 
pe apele interioare ale țârii 
și l-au propus pentru acest 
an : punerea în funcțiune 
înainte de termen a hidro- 
agregatului numărul 2. Ast
fel, schimbul tineretului de 
Ia stația de sortare Gura La- 
doviței au hotărît să reali
zeze o producție minimă zil
nică de 750 tone agregate 
sortate necesare barajelor 
de la Jidoaia, Lotru-pompaj 
și Petrimanu. In fiecare lu
nă cei 45 de uteciști de la 
Hoteagu vor efectua o zi 
de muncă patriotică in ve
derea străpungerii galeriilor 
Hoteagu-Dobruna si Hotea- 
gu-Furnica. Operație pe ca
re si-au propus să o încheie 
pînă la 25 mai. Inițiativei lor 
i s-a adăugat angajamentul 
schimbului de onoare al ti
nerilor brigadieri de la Fa
brica de betoane al șantie
rului Petrimanu Sud de a 
asigura 70 000 mc beton pen
tru barajele Balbenu și Pe
trimanu și pentru galeriile 
aferente acestor șantiere. 
Toate aceste acțiuni și altele 
asemănătoare vorbesc grăi
tor despre abnegația și res
ponsabilitatea tinerilor bri
gadieri ai șantierului națio
nal de la Lotru.

DORU MOȚOC

PREGA TITĂ DIN TIMP 
Șl TEMEINIC

în acest an urmează să intre în funcțiune peste 700 de noi 
capacități de producție, intre care 375 sînt obiective de însem
nătate deosebită pentru economia națională. De felul cum își 
încep activitatea, de producția pe care o vor da încă de la de
butul lor depinde în mare măsură însăși realizarea sarcinilor 
actualului cincinal. Halele multora dintre ele sînt deja în sta
diul finisărilor, constructorii aduc acum ultimele retușuri, se 
giăbesc să termine cît mai repede instalarea utilajelor, astfel 
incit la termenele prevăzute să poată preda totul beneficiari
lor, spre exploatare. Dar cine vor fi oamenii care vor lua în 
primire aceste mașini și utilaje, cine vor fi cei chemați să asi
gure demararea eficientă a noilor unități economice, oamenii 
chemați să le stăpînească ? Vom urmări modul în care se des
fășoară recrutarea și pregătirea forței de muncă pentru o serie 
de obiective noi planificate să intre în funcțiune pe parcursul 
actualului cincinal evidențiind, desigur, de la caz la caz, mă
surile concrete care s-au luat, sau se impun de.urgență pen
tru o mai bună corelare între planurile de școlarizare și nevo
ile reale ale unităților productive.

Pentru început, să vedem cum s-a rezolvat această 
mă la viitoarea Uzină de utilaj "

LA INTRAREA IN FUNCȚIUNE, 
UZINA VA AVEA DOAR 
MUNCITORI CU VECHIME

IN MESERIE
— Conform planului de stat, 

uzina trebuia să intre în func
țiune la 31 iunie, dar ne-am an
gajat să începem activitatea de 
producție la 31 martie, cu trei 
luni mai devreme, ne spune 
Constantin Pirușcă, secretarul 
de partid pe uzină. Nlgi. nu se 
maî vorbește acum de termenul 
inițial.

Inginerul Petre Velisu, șeful 
serviciului investiții, prezent la 
discuție se simte dator să ada
uge că „toate problemele de 
care depinde punerea în func
țiune a uzinei au fost rezolvă

terasier din Buzău.
te din timp, sintem 
începem treaba. Iar 
torul, dacă-și menține

proble-

gata să 
construc- 

ritmul

MECANIZATORII
agricultori moderni ai 
satului contemporan

O imagine exactă despre me
canizatorii de la S.M.A. Sipote, 
județul Iași o poți avea abia 
numai după ce ti-ai aruncat pri
virea peste întreaga suprafață 
de pămînt ce li s-a încredințat. 
Lucru mai puțin lesne de făcut 
căci de la virfurile de sus , ale 
plugarilor si pînă-n Valea Jijiei 
dealurile alcătuiesc aproape un 
fel de labirint prin Care singurul 
fir conducător rămine a-pa Mi- 
letinului. Dealuri ferăstruite le
neș, prin urmare, și iar dealuri, 
întocmai ea în fresca ce împodo
bește un perete al clubului tine
retului din Sipote, amenajat de 
organizația comunală U.T.C., 
dar, lipsite acum de vegetație, 
niște dealuri totuși care recu- 
noseîndu-și zglrcenia în rodni
cie emit pretenția de-a fi mun
cite înzecit.

„Vreo două sute de mii de ore 
ne spune inginerul Ovidiu Co- 
mănaru —■ locțiitorul secretaru
lui Comitetului comunal Sipote 
al U.T.C., directorul S.M.A. — 
dâruim anual muncii noi, meca
nizatorii, o sumă considerabilă 
de timp ce înglobează eforturi a- 
desea incredibile, sacrificii chiar 
dacă avem în vedere forma lo
curilor, de la pisc pînă la mlaș
tină. Dar băieții... Ordinul Mun
cii clasa I pe care S.M.A.-ul l-a 
primit după ce treburile eu fost 
încredințate directorului cel nou 
îi recomandă fără îndoială pe 
băieți dar încă nu reușește să 
spună totul despre ei așa cum 
ar putea să spună bilanțul anu
lui 1972 și, mai ales, cum 
spun ei înșiși. Ei, „ăștia cu 
urechile căciulii legate pes
te ceafă“ au fost tentați Ia 
început, aflîndu-se sus pe trac
tor să se întoarcă nu știu cum 
cam cu roatele din spate în fața 
noului director. La un pahar de 
chișcăreni cuvîntul utecistul cu 
care îl numeau era încărcat ade
sea mai mult decît cu neîncre
dere. Apoi, băiatul, utecistul 
„le-a căzut cu tronc“. Le mai 
spuseseră și alții că tractorul 
nu-i pentru dus în sat la mîn-

ION CHIRIAC

• SIDERURGIȘTII COM
BINATULUI DIN HUNE
DOARA, utilizînd la para
metri superiori agregatele 
și instalațiile de topire, au 
elaborat peste sarcinile ma
ximale de plan ce le-au re
venit în perioada care a tre
cut de la începutul 
15 000 tone de fontă

în ziua de 13 martie a.c., , -- 
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Yochanan Cohen, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
statului Israel în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso-

acreditare au rostit cu- 
ambasadorul israelian,

rilor de 
vîntări
Yochanan Cohen și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire

cordială, prietenească cu amba
sadorul statuhii Israel, Yocha
nan Cohen.

La solemnitatea înmînării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat și Geor- 
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe.

• Ambasadorul Republicii Zambia
anului, 

și oțel.

DE LA

de lucru de pînă acum, va re
uși să termine tot ce mai are 
de făcut pînă la 30 martie, așa 
cum a promis“.

— Dar forța de muncă, o. veți 
avea asigurată tot înainte de 
termen ?

— La acest capitol stăm foar
te bine, pentru că recrutarea 
și pregătirea oamenilor de ca
re avem nevoie acum a început 
încă din 1970. imediat după a- 
probarea construirii uzinei, ne 
mai spune secretarul de partid, 
carp deține și funcția de șef al 
biroului personai-învățămîrrt. 
Avem acum posibilitatea să asi
gurăm intrarea în funcțiune 
doar cu muncitori care au deja 
o oarecare vechime în meserie.

• LA.MINATOKII
UZINA DIN ROMAN au rea
lizat în plus, față de preve
deri, 1100 de tone țevi din 
oțel și 100 de prăjini grele 
de foraj, depășindu-și sar
cinile de export cu peste 200 
tone. Mai mult de 75 la sută 
din producția suplimentară a 
fost obținută din metalul e- 
conomisit. ca rezultat al re- 
proiectării țevilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit în ziua de 13 martie a.c. 
pe Dunstan Weston Kamana, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare ca ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Zambia în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso-

rilor de acreditare au rostit cu- 
vîntări ambasadorul zambian, 
Dunstan Weston Kamana și pre
ședintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire

de Stat al 
Românii,

scrisorilor

cordială, prietenească cu noul 
ambasador al Republicii Zambia, 
Dunstan Weston Kamanț.

La solemnitatea înmînării scri
sorilor și la convorbiri au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat și Geor- 
ge Macovescu, ministrul Aface
rilor externe.

IUSTIN MORARU

(Continuare In pag. a V-a)

• COLECTIVUL ȘANTIE
RULUI ROVINARI AL 
TRUSTULUI ENERGO- 
MONTAJ BUCUREȘTI a 
realizat, pînă Ia sfîrșitul pri
mei decade a lunii martie, 
un sfert din sarcinile planu
lui anual. Atingerea acestui 
procent a fost posibilă în- 
trucît muncitorii și tehnicie
nii șantierului amintit au 
intrat în iarnă bine pregă
tiți, asigurîndu-și un front 
de lucru corespunzător po
sibilităților de care dispun.

(Agerpres)

»

• Ambasadorul Republicii Tunisiene
In ziua de 13 martie a.c., to

varășul Nicolae Ceâușescu a pri
mit, la" Consiliul de Stat, pe 
Taieb Sambani care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Tunisiene în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor de acreditare au rostit cu-

vîntări ambasadorul tunisian, Ta
ieb Sambani și președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consilu- 
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire

cordială, prietenească, cu amba
sadorul Republicii Tunisiene, 
Taieb Sambani.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat și Geor- 
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Mobilizare energică în vederea asigurării
condițiilor de lucru și transport

• UTECISTUL ERA UN OM CU LOGICA... ADICA TRAC
TORIȘTII, NOI PLUGARII, SEMĂNĂTORII, SECERATORII Șl 
VITICULTORII • DIN CAUZA I.R.E. IAȘI AM REPARAT TRAC
TOARELE LA LUMINARE • NU DOAR REDUCEREA CHELTU
IELILOR CI RENTABILIZAREA UNITĂȚII S.M.A.
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CAPITALA

în ultimele douăzeci ți patru 
de ore acțiunile întreprinse în 
Capitală pentru deszăpezire au 
avut un caracter mult mai or
ganizat și mai amplu. Un nu
măr mai mare de utilaje șl 
forță umană au fost reparti
zate judicios pe fiecare sector, 
în funcție de necesitățile ur
gente. Utilajele existente au 
fost suplimentate cu încă 140 
de tractoare, cărora li s-au ata
șat pluguri, perii și remorci. 
Acțiunea mijloacelor mecanice 
cît și a celor peste 44 000 de 
oameni, care au participat în 
cursul acestei perioade la În
lăturarea 'efectelor înzăpezirii, 
a făcut posibilă desfășurarea 
normală a activităților de trans
port, producție și aproviziona
re. N-au fost și, sperăm, nu vor 
fi probleme cu aprovizionarea 
cu apă potabilă. Cele peste 370 
de mașini au asigurat fără di
ficultăți aprovizionarea cu pli
ne a bucureștenilor. De aseme
nea, s-a putut respecta graficul 
de livrări la came, conserve din 
carne, lapte, lapte praf etc. Pe 
piață s-au introdus 336 tone de 
cartofi, o cantitate îndestulă
toare pentru populație. Pentru 
următoarele zile buna aprovi-

(Continuare U pag. « ll-a)

Asemenea elevilor Grupului școlar profesional „Iosif Ranghef 
toate sectoarele Capitalei.

GALAȚI: Puternica ofensivă
împotriva zăpezii

Hr
Ra
j®Sr* *

Sșg j

Pe principalele străzi din 
municipiul Galați s-a desfășu
rat ieri încă de la primele ore 
ale dimineții o puternică o- 
fensivă împotriva zăpezii. 
Sute și mii de elevi, salariați 
din instituții au ieșit cu unel
te pentru a debloca trotuoa? 
rele, căile de acces spre în
treprinderi. Organizați ope
rativ, muncind cu avînt, și 
au reușit ca în cîteva ore să

dea un alt aspect orașului. Ac
țiunea continuă și la ora cind 
transmitem aceste rînduri șl 
constă mai ales din încărca
rea în camioane a zăpezii pan 
tru a fi evacuată din punc
tele de intensă circulație. A- 
provizionarea populației cu 
cele necesare se desfășoară

I. CHIRIC
(Continuare în pag. a V-a)

REALISM
au acționat ieri mulți tineri din de CONSTANTIN STOICIU

Deși
— Aș vrea să știu ee » de

clarat băiatul în legătură cu 
mine, mama lui, gazetarilor !

Cu acest scop deschisese ușa 
cancelariei mama unui elev, 
D. M„ de la Liceul Nr. 33. Re
plica, aruncată din pragul unei 
încăperi care găzduia tocmai a- 
tunci o discuție cu părinții, pe 
ideea muncii educative, ne-a șo
cat. Cu atit mai mult, cu cît 
convorbirea care ni se amintea 
țintise cu totul altceva decit re
levarea unor amănunte biogra-

—-------------------- -------------------

zionare este garantată ca urma
re a unor noi măsuri adoptate 
în ședința de ieri a comanda
mentului,. Marile complexe ali
mentare,' cum sînt, Mihai Bra- 
vu, FaVorit, Polar, Bitolia, Unic, 
Halele Obor și Unirii și altele, 
pe care le-am vizitat ieri, oferă 
din belșug produsele solicitate.

In ce privește alimentarea cu 
energie electrică, s-au înlăturat 
defecțiunile la instalațiile afec
tate. Ca urmare a intervenției 
unei echipe de întrerupători, 
condusă de inginerul Teodor 
Filican șl maistrul Florin Voi- 
cu, la stația de. transformatoare 
de 110 KV. Nord, șl cel de al

doilea transformator de 40 
MVa a fost pus In funcțiune. 
Cu priceperea și dăruirea tine
rilor muncitori Alexandru Din, 
Constantin Mailat, și Constantin 
Mărgărit, care au lucrat pînă 
la ora unu noaptea, avaria a 
putut fi înlăturată. Echipe de 
intervenție au acționat continuu 
și în zona Drumul Taberei, pu- 
nîrid la punct cele 14 posturi 
de transformatoare, alimentînd 
normal cea mai mare parte a 
consumatorilor din acest car
tier important al Capitalei. 
Sînt pregătite echipe —, în 
cursul după-amiezii de ieri au 
rămas la lucru și cei care ie-

șiseră din shîmb — pentru a 
interveni prompt Ia eventualele 
avarii.

Transportul în comun și-a 
reluat în cursul dimineții de 
ieri activitatea pe toate trase
ele, cu cîteva (puține) excepții 
Dacă s-ar fi intervenit mai 
operativ, cetățenii din cartie
rul Berceni ar fi putut benefi
cia de dimineață de serviciile 
I.T.B. Linia tramvaiului 28 a 
fost deblocată abia azi-noapte.

V. RAVESCU
Foto : V. RANGA

(Continuare în pag. a V-a)
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mama băiatului
e profesoară
fice : interlocutorului nostru i se 
cerea să justifice șiragul de co
rigente cu care împodobise bi
lanțul primului trimestru de 
școală.

Nu ne-am grăbit să risipim 
temerile noii venite. începuse 
să ne intereseze si pe noi ce-ar 
fi putut „declara“ elevul despre 
mama lui.

— V-a spus de ce nu învață ? 
Sînt curioasă să știu și eu ce 
motive a invocat !

— De ce nu ați încercat să a- 
flati cjirect de la el ?

— Mie nu-mi spune ! Nu reu
șesc să mă înțeleg cu el in nici 
un chip ! Nici cu frumosul, nici 
cu pedeapsa ! Am ajuns la con
cluzia că băiatul ăsta e nebun! 
L-am dus și la doctor, de alt
fel...
- Si ?
— Nu i-a găsit nimic deose

bit. Ne-a spus că nu tpebuie 
să-l enervăm, că virsta s-ar pu
tea să fie de vină...

— Și ați început să-1 mena-- 
jati...

— Ce să-I menajez ? Parcă îi 
face cineva ceva ? Dar nu vi'ea 
să învețe. I-a intrat în cap că 
orice-ar face, tot are să rămînă, 
repetent.

E timpul să-i dăm, cuvîntul 
celui care a constituit „subiec
tul“ conversației purtate t

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a)

•
La cîteva zile după încheierea lucrărilor, Plenara Partidu

lui a supus dezbaterii publice — în spiritul democrației so
cialiste care face din prezentul social spațiul tensionat de 
confluență a participării responsabile la viața țării a fie
cărui cetățean tînăr sau vîrstnic și de profesiune diversă — 
o serie de proiecte de legi menite perfecționării structurilor 
noastre economice și sociale, și a adus la cunoștință in de
taliu mai multe hotărîri izvorîte din aceleași necesități care nu 
mai sufereau întîrziere. Săptămînile următoare vor confirma 
din nou, neîndoielnic, la dimensiunile întregii țări, dar nu mai 
puțin și din perspectiva clară și apropiată a afirmării acelor 
idei pe care însăși viața noastră supusă mișcării sigure și 
firești spre un echilibru vital certitudinilor viitoare le-a scos la 
iveală cu o concretețe tulburătoare și presantă —, că politica 
Partidului nostru nu este numai adine înnoitoare, ci și - sau 
mai ales — adine realistă, adine legată de materia istoriei 
pe care o trăim și înfăptuim, practic, cu consecințe firești în 
existența tuturor.

Socialismul este prin excelență societatea în care politicul 
părăsește pentru totdeauna cabinetele și sălile de adunări 
ale profesioniștilor (a fi politician, în sensul pur, dizlocat de 
pejorativ al cuvîntului, este totuși o profesiune ; activiștii noș
tri de partid sînt politicieni, politicieni ai Partidului, desigur ; 
dar nu are rost să insist I) și coboară în stradă, în lumea 
covîrșitoare a acelora care prin adeziunea faptelor lor dau 
substanță și perenitate unei ideologii în acțiune. Ca cetă
țean al societății socialiste a rămîne în afara politicului, a 
încerca această stratagemă a unei libertăți lipsită de ecouri 
și o te situa din proprie voință într-o apatie contemplativă 

— chiar dacă, se înțelege, renunțarea nu poate să meargă 
pînă la capăt înseamnă a fi un muribund social. Asta 
nu are nimic de-a face cu nevoia de individualitate, care se 
cuvine judecată în exclusivitate din punctul de vedere al 
integrării concrete (și nu abstracte) în social, ai autentici
tății vieții sociale a fiecăruia. Dar cum însă este evident că 
politicul, singur, nu va reuși să confere permanent noi sem
nificații individualității (oamenii au dus la bun sfîrșit sar
cinile revoluției politice îndeosebi ca clasă), va trebui pentru 
aceasta — aceasta fiind chiar bogăția omenească visată — 
ca întreaga poziție a fiecăruia față de societate să fie mo-

C (Continuare în pag. a IV-a) i
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în actualitate

O PROPUNERE PRIVIND 
TRANSPORTUL VIITORULUI

După apariția — în rubrica anterioară — a ipotezei privind 
existența antimateriei în spațiul quadridimensional, ne-a vizitat 
la redacție inginerul Ștefan Șgandăr, autorul ideii. Discuția cu 
acest pasionat cercetător al legilor fizicii, s-a desfășurat în 
jurul unei propuneri — cea mai interesantă dintre cele pe 
care ni le-a adus pînă acum la cunoștință. Ea se referă la 
ACȚIONAREA CIMPULUI GRAVITAȚIONAL. Dar, să redăm 
o parte din discuția purtată cu interlocutorul nostru.

beneficia direct de transpunerea 
în practică a ideii ?

— Se pleacă de la teoria cîm- 
pului unitar al lui Einstein. 
Acesta este un cîmp constant, 
el păstrînd unitatea și coeziu
nea materială a lumii, începînd 
de la microcosmos și mergînd 
pînă Ia macrocosmos..

— Dar, cimpul unitar al lui 
Einstein. după cum este cunos
cut, acționează tensorial.

— Exact. Acest cîmp unitar 
tensorial este format din cîmp 
electrostatic, cîmp magnetic și 
cîmp gravitațional. Acționînd 
asupra primelor două intr-un 
anumit mod, pentru ca întregul 
cîmp să rămînă constant, este 
necesar ca cel gravitațional să 
devină variabil.

— Cum putem acționa — teo
retic și practic — asupra pri
melor două ?

— Ați auzit, sau poate chiar 
ați văzut, așa-numitele fulgere 
globulare. Eu am urcat pe mun
te de mai multe ori — profesia 
de geofizician îmi oferă des a-, 
semenea prilejuri — și le-am 
văzut. Practic, fulgerul globular 
este o sferă luminoasă și care 
în deplasarea ei urmărește for
mele de relief Ei bine, acest 
plasmoid natunal reprezintă 
plasma rece. Matematic, el are 
o consistență energetică care, 
dacă nu s-ar pierde, ar putea 
ieși din sfera terestră. Se pare 
că avem de-a face cu însăși 
forma naturală a electromag
netismului tensorial.

— Pînă aici totul este in con
cordanță cu legile fizicii, totul 
este — ca să spunem așa, obser
vabil. Preluînd cele de mai sus 
ați pornit la emiterea ipotezei?

— Exact. Plasma rece spre 
deosebire de cea fierbinte poate 
fi controlată și reținută prin 
cîmpuri de forță mici, care nu 
necesită energii mari. Rezultă că 
ea ar putea fi containerizată. 
Posedînd o masă energetică e-

— Aplicațiile ar fi multiple. 
Toate au însă un numitor co
mun i posibilitatea unei depla
sări extrem de rapide. Mai ra
pide chiai și decît vitezele 
atinse la ora actuală de navele 
cosmice. Practic, nu ar fi dome
niu în care în întregime sau 
parțial, sistemul să nu-și gă
sească aplicabilitate.

— Și totuși, care sint greută
țile, motivele care determină în
cadrarea ideii în limitele ipo
tezei, din moment ce teoretic 
toțul pare normal ?

— Mai întîi faptul că se cu
nosc : prea. puține date chiar 
despre plasma rece. Lipsa unor 
studii aprofundate în acest do
meniu implică înainte de toate, 
cercetări colaterale de strictă

gală — sau aproape egală 
cu cea a masei, de dizlocuit, se

obține pe cale artificială, un 
plasmoia asemănător celui na
tural. Pentru a depăși nivelul 
de masă critică este necesar să 
se obțină un cîmp electromag
netic suplimentar instantaneu.

— Și se poate obține un ase
menea cîmp ?

— Da. Din motive lesne de în
țeles, nu pot intra în detalii 
tehnice. Suficient să precizez că 
la ora aceasta dispun — în urma 
unor studii îndelungate, a unor 
calcule matematice — de toate 
detaliile privind obținerea unui 
cîmp electromagnetic suplimen
tar instantaneu

— Este necesar ca obiectul 
care acționează asupra cimpului 
să posede anumite particulari
tăți ?

— Ați atins o problemă esen
țială. Obiectul în cauză trebuie 
să aibă o anumită formă, anume 
cea ideală către care tind toate 
corpurile naturale i sferă sau 
disc. Aș vrea să precizez că am 
avut în vedere și considerentele 
privind materialul din care să 
se construiască obiectul. Calcu
lele de rezistență făcute arată 
— cel puțin teoretic — că ma
terialul este corespunzător..

— Care ar fi, după opinia 
dumneavoastră, domeniile de a-

specialitate. Pe de altă parte, 
este vorba de dificultățile im
plicate de tehnologiile prin care 
ar urma să se obțină corpul 
propriu-zis al obiectului. Sigur, 
chiar dintr-un . studiu prelimi
nar s-a ajuns la concluzia că
transpunerea în practică a aces
tei idei costă destul de mult. 
Dar, trebuie să avem în vedere 
faptul că ea costă atît, astăzi, 
dar că perfecționarea tehnolo
giilor va permite fără îndoială 
ca materializarea ideii să de
vină cit de cit accesibilă.

plicaré. sectoarele care ar putea

plecînd de la premisa că orice ipoteză trebuie să conducă 
_  mai devreme sau mai tîrziu — la o certitudine științifică, 
am făcut loc în coloanele ziarului, 'ideii pe care inginerul Ște
fan Sgandăr ne-a adus-o Ia cunoștință Sigur, înainte de toate 
este necesar ca ipoteza să nu mai fie ipoteză Or, la acest lucru 
se poate ajunge printr-un studiu atent al propunerii. Avem 
convingerea că specialiștii din mai multe domenii își vor spune 
cuvîntul. Dincolo de doza de fantezie care ar putea să apară 
la prima vedere se află desigur și un sîmbure de adevăr, o 
idee în jurul căreia ar putea gravita, mai devreme sau mai 
tîrziu, sugestii concrete, de certă valoare. De aceea dăm cuvîn
tul cititorilor 1

IOAN VOICU

Rectificatorul Dan Vasile, de la Uzina „Tehnofrig" din Cluj, împreună cu o grupă de ucenici, 
care primesc îndrumări în cadrul activităților practice.

Foto : ȘTEFAN WEISS
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CEI CARE NE EXPRIMĂ
In serele C.A.P.-ului Macea, 
județul Arad, primele trufan
dale ale anului sint îngrijite 

în mod deosebit.
Foto: EM. TANJALA

Să cunoaștem legile, să le respectăm

ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI 
SI TULBURAREA LINIȘTII PUBLICE 
5 9

Bunele moravuri și liniștea 
publică sint valori sociale care 
stau la baza relațiilor de con
viețuire socială. Lezarea lor 
sub orice formă tulbură clima
tul de securitate indispensabil 
vieții societății noastre, aflate 
în plin avînt creator. De aceea 
statul nostru manifestă o conti
nuă și multilaterală preocupare 
pentru prevenirea și îndepărta
rea oricăror atingeri a relațiilor 
sociale, inclusiv prin măsuri pe 
plan legislativ si, in esență, prin, 
ocrotire penală.

In același fel, este asigurată 
și liniștea publică, condiție fun
damentală a desfășurării nor
male a vieții sociale, exercitării 
nestingherite a drepturilor ga
rantate de lege tuturor cetățe
nilor.

Prin infracțiunea de ultraj 
contra bunelor moravuri și tul
burarea liniștit publice, Codul 
penal pedepsește fapta persoa
nei . care, in public, săvîrșește 
acte sau gesturi, proferează cu-, 
vinte sau expresii, se dedă la 
orice alte manifestări prin care 
se aduce atingere bunelor mo
ravuri, se produce scandal pu
blic, sau se tulbură grav liniștea 
publică.

Se consideră fapta săvîrșită 
în public, atunci cînd a fost co
misă t Intr-un 'loc care, prin 
natura sau destinația lui, este 
totdeauna accesibil publicului, 
chiar dacă nu este prezentă nici 
o persoană : în orice alt loc ac
cesibil publicului dacă sint de 
față două sau mai multe per
soane ; în loc neaccesibil publi
cului, cu intenția însă ca fapta 
să fie auzită sau văzută și dacă 
acest rezultat s-a produs față 
de două sau mai multe persoa
ne ; într-o adunare sau reuni
une de mai mult.e persoane, cu 
excepția reuniunilor care pot fi 
considerate că au caracter de 
familie, datorită naturii relații
lor dintre persoanele partici
pante ; prin orice mijloace cu 
privire la care făptuitorul și-a 

I dat seama că ar putea ajunge la 
cunoștința publicului.

Tn practica judiciară s-a făcut 
aplicarea acestei infracțiuni în 
cazuri de huliganism, de, lezare 
a sentimentului public de pu
doare, de comportări imorale, 
provocări de scandal în localuri 
publice, acostări de persoane pe 
drumuri sau în locuri publice, 
împiedicarea circulației pietoni
lor prin comportări ofensatoare, 
prin smulgerea obiectelor sau 
îmbrăcăminții acestora, profe
rarea de cuvinte sau expresii 
triviale, insultătoare, înjurături, 
zgomote care provoacă scandal 
etc.

Ultrajul contra bunelor mora
vuri și tulburarea liniștii pu
blice se săvîrșește numai cu in

și insuficient îndeplinite, ele
mente care cedează impulsurilor 
josnice și atracției nesănătoase 
a huliganismului. Lipsa de su
praveghere și condițiile nefavo
rabile de formare a personali
tății, îndeosebi influența nega
tivă a mediului apropiat, con
stituie principala cauză a acestei 
infracțiuni în rîndul minorilor 
și tinerilor“ *.

Tn acest context, codul penal 
pedepsește faptele amintite cu 
multă asprime : închisoare de 
la 3 luni la 2 ani, iar dacă prin 
infracțiune s-a tulburat grav 
liniștea publică, cu închisoare 
de ia 6 luni la 5 ani existînd 
posibilitatea aplicării, în anu

tenție, autorul trebuind să cu
noască și să prevadă că se ma
nifestă în public intr-un mod 
care jignește, bunele moravuri, 
consimțind rezultatul de lezare 
a bunelor moravuri sau de tul
burare a liniștii publice.

Pericolul social decurge, evi
dent, din însăși atingerea valo
rilor sociale și a relațiilor so
ciale ce se desfășoară în jurul 
lor, lezarea moralei 'și tulbura
rea liniștii publice de natură a 
provoca iritarea, indignarea și 
revolta membrilor societății, 
pericîitîndu-le buna conviețuire 
socială- șl putînd da naștere la 
reacții violente' din partea aces
tora, sau creînd o stare de agi
tație prielnică săvîrșirii altor 
infracțiuni.

Cercetarea științifică crimi- 
nologică consideră ultrajul con
tra bunelor . moravuri și tulbu
rarea liniștii publice ca „mani
festări ale unei conștiințe îna
poiate a unor elemente la care 
acțiunea de educare și procesul 
de socializare au fost defectuos

mite cazuri, și a unui spor de 
pedeapsă de pînă la o treime 
din acest maxim.

Judecătoriile ce au competen
ța judecării acestei infracțiuni, 
individualizează și proporționa- 
lizează pedepsele in raport cu 
gradul de pericol social de- 
curgînd concret din condițiile 
săvîrșirii infracțiunii și din am
ploarea scandalului public, de 
atitudinea și persoana infracto
rului, precum și de împrejură
rile care atenuează sau majo
rează răspunderea penală.

Cînd unele din aceste fapte 
săvîrșite cu vinovăție nu se ca
racterizează prin elementele 
materiale ale infracțiunii de ul
traj contra bunelor moravuri și 
tulburarea liniștii publice pre-

•) Institutul de studii 
juridice al Academiei de 
științe sociale și politice 
„Ștefan Gheorghiu“. Ex
plicații teoretice ale Co
dului penal român, 
voi. IV.

zentînd un pericol social mai 
redus, sînt considerate contra
venții, potrivit legii nr. 32 din 
anul 1970.

Asemenea contravenții se con
stată de primari, de ofițerii și 
subofițerii de miliție, iar în 
orașe și prin împuterniciți ai 
primarului. Aceste persoane 
sint obligate să intervină și să 
ia măsurile legale ori de cîte 
ori iau cunoștință despre încăl
carea regulilor de conviețuire 
socială sau a celor privind or- 
dihea și liniștea publică prevă
zută in lege, puțind aplica a- 
mendă de la 300 la 2 000 lei, 
dacă se apreciază că această 
sancțiune este suficientă.

In caz contrar, procesul ver
bal de constatare se trimite ju
decătoriei, organul miliției pu
tînd reține contravenientul cel 
mult 24 ore în vederea judecării, 
dacă identitatea sau domiciliul 
făptuitorului nu pot fi. stabilite, 
cînd există temere de dispariție 
ori lăsarea sa în libertate ar 
prezenta un pericol pentru or
dinea publică.

Tn urma unei proceduri ur
gente, judecătoria poate aplica 
sancțiunea închisorii contraven
ționale de la 10 zile la 3 luni, 
hotărîrea judecătorească fiind 
executorie in arestul miliției sau 
în locuri anume destinate ale 
penitenciarului.

Tn cazul contravențiilor să
vîrșite de elevi sau studenți, 
organul care a aplicat sancțiu
nea va încunoștiința, după ră- 
mînerea ei definitivă, unitatea 
de învățămînt, în vederea luării, 
dacă este cazul, și a măsurilor 
prevăzute în regulamente sau 
alte dispoziții legale referitoare 
la organizarea și funcționarea 
instituțiilor de învățămînt. Ace
lași organ va sesiza, în cazul în 
care faptele sînt săvîrșite de 
minori, comisia pentru ocroti
rea minorilor în vederea luării, 
dacă este cazul, a unei măsuri 
educative.

RADU GRADINESCU 
consilier juridic

TOATE...
Viorela Petruț, secretară 

a 'comitetului U.T.C., Liceul 
„Gh. Lazăr" :

— Colegii mei de azi — cei 
cu care îmi petrec anii de 
liceu, ca și colegii mei de 
ieri, de la școala generală, se 
împart în mare în două cate
gorii : „neliniștiții“, oamenii 
aceia mereu fremătători, rhereu 
în căutare, mereu nemulțumiți 
și mereu luind-o de la capăt, 
și ceilalți, ceilalți care învață 
ușurel, cit mai ușurel și mai 
neobservat, ceilalți liniștiți de 
toate neliniștile anilor noștri. 
Pe primii îi știe toată lumea, 
pe ceilalți nu-i observă mai ni
meni. Și totuși, la panoul de 
onoare sînt și unii și ceilalți, 
cei mai buni la carte și purta
re. Dar eu mă gîndesc azi să 
punem un moment la panoul 
de onoare și pe cei care ne ex
primă din toate, absolut toate 
punctele de vedere. Pe cei 
care caută mereu în ei și 
în afara lor, pe cei care se 
luptă pentru o idee și sînt ca
pabili de un ideal. Pe oamenii 
generației care crește acum.

Am găsit-o pe Anca Visdei 
(anul IV E — Liceul „Gh. La
zăr“) la biblioteca școlii. Știam 
despre ea, ce e drept, destule 
lucruri. Știam că este una din
tre realele speranțe, ale „nou
lui val“ de dramaturgi, aflați, e 
drept, încă pe băncile școlii, că 
este laureată a concursului re
publican de creație „Tinere 
condeie“, ediția 1972. Știam că 
piesele ei se joacă cu succes 
în toate teatrele pentru elevi. 
Și mai știam că în curînd îi 
va apare la Cartea românească 
un volum de teatru. Totuși...

— Ce probleme te frămintă 
Anca Visdei 1

— Teatrul pentru tineret. 
Ceea ce există acum e mult 
prea puțin. Teatrul „Ion Crean
gă“ din București, teatru pro
fesionist, este pentru copii și 
tineret, dar mai mult pentru 
copii. Celelalte mici excepții pe 
care le-ar putea constitui Tea
trul cu stagiune permanentă al 
elevilor din Timișoara și cercul 
dramatic din cadrul Societății 
literar artistice „George Căli- 
nescu“ nu definesc întru totul 
potențele artistic-creative ale 
tinerilor. Tn primul rînd, aces
te încercări mai mult decît 
merituoase, aceste începuturi, 
cer o serie întreagă de condiții 
și ele rămîn, cum se întîmplă

de cele mai multe ori, la sta
diul de cerințe neîmplinite. Nu 
avem încă destule piese scrise 
de tineri — sau mă rog, de ori
cine poate ! — pentru tineri, ju
cate de tineri, vizionate de ti
neri. Cu alte cuvinte nu jude
căm încă destul de lucid situa
ția tineretului sau a studenției 
in lumea contemporană.

Și poate că aici și-a aflat iz
vorul „Laboratorul de creație 
dramatică a elevilor“ din li
ceul nostru, în toate aceste 
cerințe care nu se fac simțite 
numai printre tineri, în viața și 
munca lor și pe care, dacă nu 
Ie căutăm sau, din nefericire, 
nu le înțelegem, nu izbutim să 
le împlinim.

— Care este, totuși, mai in 
amănunt semnificația „Labora
torului...“ ?

— Voind să reînviorăm cercul 
dramatic din liceu a luat fi
ință acest nucleu dramatic, 
compus din cițiva „dramaturgi“ 
— elevi, de fapt, un cenaclu 
de dramaturgie. Ignorînd păr
țile administrative, bucurin- 
du-ne de directa supraveghere 
a Teatrului „L. S. Buiandra", 
in plus de largul sprijin al 
școlii, am reușit să ciștigăm un 
„cap de pod“ in tentativa de a 
inființa un teatru pentru tine
ret.

_ V-ați gindit, oare, ce s-ar în- 
tîmpla dacă toate cercurile dra
matice din liceele Capitalei, 
împreună cu alți talentați ti
neri dramaturgi s-ar „alia“ cu 
..Laboratorul“ nostru ? Ar lua 
ființă, într-adevăr, un teatru 
pentru tineret la nivel de Ca
pitală. Căci noi sintem deschiși 
oricărei colaborări, mai ales că 
sint _ convinsă că am avea, ca 
și pînă acum, tot sprijinul or
ganizației U.T.C.

— Cum crezi că ar putea de
veni deschisă activitatea voas
tră ?

— In măsura în care dăm 
multe spectacole și în măsura 
în care elevii vin la aceste 
spectacole. îmi aduc aminte că 
după prima „ispravă“ in public 
a „colectivului nostru artistic“ 
au venit foarte mulți la cercul 
dramatic.

— Proiecte ?
— Un teatru scris de tineri, 

jucat de tineri, pentru tineri.
— Să văd in asta o inițiati

vă concretă ?
— Da, dar numai în măsura 

în care vom reuși să găsim 
sprijin.

VIOREL IONIȚA 
elev. Liceul „I. Creangă"
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dre și se supăraseră. Le mai 
spuseseră și alții și combus
tibilul are același preț cu sîn- 
gele și asta nu a făcut plăcere 
la prea mulți. Băietul însă, ute- 
cistul se dovedi „dintre acei cu 
logică“ și ei recunoscură ruși
nați în sinea lor că nu fac bine, 
glumind pentru a ieși din situa
ție că „judecă așa fiindcă i-au 
zdruncinat cam mult tractoa
rele“.

La drept vorbind, in sinea lor 
erau și ei cu toții „din acei cu 
logică“ numai că, deși băieții din 
satele comunei în majoritate 
s-au localizat aici, se „cam me- 
canizaseră“, deveniseră prea 
mult o prelungire a volanului 
tractoarelor, începuseră să facă 
parte din tractor. Ovidiu Comă- 
naru însă, numit și astăzi tot di
rectorul cel nou, a reușit așa 
„pe omenește“ să-i readucă Ia 
ce sînt de fapt, în starea lor de 
omenie păstrată ca o apă sub
terană plină' de energii și fru
museți nebănuite. „Aici, în sta
rea de omenie a fiecăruia, so
cotește el. devine ușor posibil 
să te înțelegi cu un om chiar 
dacă nu vorbești aceeași limbă“. 
Prin natura lucrurilor, secția de 
mecanizare devenind un sector 
mecanic al cooperativei de pro
ducție, s-au constituit în cadrul 
fermelor ce apelau la lucrări 
mecanizate i agricultură mare, 
viticultură, zootehnie și trans
porturi — formațiuni de lucru 
compuse din mecanizatori și 
cooperatori, ceea ce a determi
nat nu numai integrarea meca
nizatorilor în cooperativa de pro
ducție ci și o mai adîncă înțe
legere a intereselor comune pe 
care și mecanizatorii și coope
ratorii le au ca oameni întovă
rășiți în munca ogoarelor Ast
fel. din prestatori de servicii 
cum își închipuiau că sînt me
canizatorii, au ajuns să Înțe

leagă că ei sînt cooperatorii care 
în condițiile tehnice actuale, au 
preluat, prin specializare, lu
crări agricole tradiționale inse
parabile de cele care alcătuiesc 
profesia de agricultor. Pornind 
de la o astfel de înțelegere pla
nul pe anul 1972 ajuns prin su
plimentarea angajamentelor la 
peste 5 milioane lei producție, 
plugăria, numai ca să numim cu 
termenul tradițional cuprinzînd 
aratul, grăpatul, discuitul și se
mănatul, reprezintă aproape 
două milioane lei. Producții 
importante de aproape un mi
lion de lei provin și din acti
vitatea de secerători a tracto
riștilor', de zootehniști și de 
viticultori.

Am folosit și noi numirile 
acestea vechi dar pline astăzi de

Mai zilele trecu
te, ia televizor, o 
tovarășă profesoa
ră, doctor în peda
gogie, atrăgea pă
rinților atenția asu
pra obligației lor 
de a-i deprinde pe 
copii cu exercițiul 
efortului. Indicația 
este atît de necesa
ră incit mi se pare 
că, în fapt, ea ar 
trebui să fie inclu
să într-un sistem 
de preocupări mai 
ample pentru ceea 
ce numim formarea 
la tineri a științei 
de a munci.

Sîntem, după cit 
se știe, un popor 
care în toată istoria 
sa n-a ignorat nici
odată munca, rea
lizările — îndeo
sebi cele din ulti
mele decenii — 
constituind argu
mente palpabile în 
acest sens. Totuși 
ritmul în care se 
petrec schimbările 
în lume, cu puter
nice și firești e- 
couri în jurul nos
tru, în activitatea 
noastră, ne obligă 
să recunoaștem că 
munca pretinde azi 
criterii noi de con
cepție și exercitare.

Ea pune ca un co
rolar fundamental 
problema timpului 
și, ca unul care a 
avut prilejul să 
vadă la fața, locu
lui exemplele bune 
pe care le dau și 
alții în acest sens, 
nu pot ignora des
crierea pe care cu
noscutul scriitor a- 
merican T rumân 
Capote o făcea li
nei 
din 
„Cu

tinere eroine 
romanul său 
singe rece“.

1 ntrebîndu-se cum 
reușea o adolescen
tă („care încă nu 
împlinise 17 ani“) 
să gătească bine, 
să coasă, 
să dea 
muzică, 
dărească 
ghie de < 
la școală 
note de zece, să fie 
șefa clasei, să facă 
sport, să conducă 
programele la un 
club, să cîștige pre
mii mari la con
cursurile de grădi
nărit, ori de deco- 
rațiuni florale, scri
itorul menționează: 
„Desigur trăsătura 
demnității, talentul 
care le susținea pe 
toate celelalte...“ îl 
constituia „Un simț 
desăvîrșit al orga
nizării“. „Fiecare 
clipă avea o desti
nație. Știa oricînd 
ce are de făcut și 
cît timp îi va ne
cesita".

Vom 
desigur, 
portret

, să ia și 
lecții de 
să gospo- 
o hardu- 
casă, să ia 

numai

recunoaște, 
în acest 

elemente

ale trăsăturilor po
zitive lansate de 
stilul numit „ame
ricănesc“ de mun
că. Adică raționali
zarea la maximum 
a „fiecărei clipe“, 
îmbogățită, valori
ficată prin conferi
rea unei destinații 
precise, calculate.

Desigur, multe e- 
xemple de acest fel 
pot fi întîlnite pre
tutindeni, inclusiv 
la noi. Poate că li
teratura le-a con
semnat mai mult, 
dincolo de ocean: 
fapt este însă că o- 
menirea a intrat în 
faza în care nu-șl 
mai poate permite 
să se joace cu pro
priul timp. Trăim 
din plin era „uzi
nelor de gîndire și 
acțiune“, eră care 
pretinde să dăm 
uitării „dulcea trîn- 
dăveală pe cuptor“ 
și să ne modelăm 
orele fiecărei zile 
după arabescurile 
complicate ale e- 
cuațiilor matemati
ce. A trecut vre
mea lui „mai văd 
eu ce se va întîm- 
pla“ și — așa cum 
precizează majori
tatea oamenilor de 
știință — cea mai 
actuală temă este 
aceea a prezentu
lui planificat — 
concret, exact, di
namic —, puternic 
înfipt în imaginea 
viitorului.

Merită să spu
nem toate acestea 
fiindcă pe lingă o- 
bișnuirea cu efor
tul, la care sintem 
adesea îndemnați, 
se cere să ne obiș
nuim și cu ideea că 
există nu numai 
un antrenament al 
muncii, dar și niște 
principii care dacă 
nu sînt respectate, 
propriul timp, pro
pria viață sînt az- 
vîrlite pe un făgaș 
al ineficienței. li
nul dintre aceste 
principii pretinde 
formularea perma
nentă, pentru fie
care etapă, a unor 
obiective, disocia
te dintr-o sumă în
treagă de scopuri 
dezirabile și posibi
le. prin stabilirea 
unor ordine de 
priorități. Alte ase
menea principii im
pun, de pildă, o 
verificare a compa
tibilității acestora 
față de natura 
structurilor lor, în 
raport cu resursele 
de care dispunem, 
sau față de axa 
timpului, care a- 
mendează totul, în 
așa fel incit în ori
ce întreprindere să 
se obțină o reuși
tă ți nu un eșec...

Stau și mă 
treb : cine și 
predă aceste 
cipii elementare a- 
le muncii, așa cum 
se cere ea gîndită 
și prestată azi ? 
Școala n-a recep
ționat încă, din cîte 
îmi dau seama, de
cît într-o foarte 
mică măsură, pen
tru a le transforma 
în obiect de studiu, 
legile științei de a 
munci, ,ele nu sînt 
prezente în manua
lele care apar pe 
băncile școlilor și 
facultăților. Se stu
diază zeci și sute 
de discipline, dar 
una care ar trebui 
să fie egală cu lim
ba română prin 
gradul de cuprinde
re generală, rămîne 
încă ignorată. Iată, 
am avut ocazia să 
fac constatarea că 
o schemă simplă, a 
muncii intelectuale 
cum este aceea 
prezentată de prof. 
Mircea Malița în 
volumul al doilea 
al cărții sale „Au
rul cenușiu“ produ
ce uimirea celor 
mai mulți... inte
lectuali tineri. Cum? 
spun ei, cedînd u- 
nei mai vechi cre
dințe cu privire la 
fragilitatea scoarței 
cerebrale, intelectu
alul care se respec
tă trebuie să mun
cească într-adevăr 
cel puțin zece ore 
pe zi ? Și mai sur
prinși sînt atunci 
cînd, avînd sub 
ochi „rețeta“ de or
ganizare a timpului 
de muncă oferită 
de prof. Malița, ob
servă că omul de 
știință socotește fun
damentală conferi
rea a cel puțin do
uă ore pe zi acu
mulării (obținere de 
informație nouă) și 
a cel puțin trei ore 
unei teme care să 
constituie o inova
ție, adică o creație 
la care să contribui 
cu propriile forțe. 
Altfel, statutul de 
intelectual intră i- 
nevitabil pe panta 
deprecierii.

...Cînd, unde se 
învață aceste lucruri 
în mod organizat ? 
Este cazul să ne 
întrebăm cu atît 
mai mult cu cît ri
sipitorii contempo
rani de vreme, și 
încă dintre cei cu 
„înaltă calificare 
tehnică“, sînt re
crutați adesea prin- 
tr-o nejustificată ig
norare a științei 
muncii în epoca 
modernă.

in
unde 
prin-
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utilizată mult mai bine In ra
port cu cerințele cooperativelor 
agricole pe lîngă care ființează 
între cei care au realizat suc
cese importante — calculate la 
sute de mii de lei venituri — si- 
tuîndu-se la loc de frunte ; 
Gheorghe Loghin, Ștefan Puiu, 
Daniel Onosoru, Dumitru Detot, 
Vasile Cojocaru, Ilie Fasolă și 
Gheorghe Stiuliuc de la secția 
Sipote, Ștefan Bălteanu, Petre 
Filote, Ștefan Ungureanu, Du
mitru Amarandei, Neculai Bor- 
cilă, Ion Dîșcă și Petru Ciubo- 
taru de la secția Chișcăreni, 
precum și Dumitru Chirilă, An
drei Ochiană, Dumitru Ocra- 
inschi. Ion Darabă, Gheorghe 
Chirilă, Mircea Darie și Petru 
Corduneanu de la secția Plu
gari.

noi sensuri, cuvîntul plugar, se
mănător și secerător și datorită 
faptului că ele sînt rostite de 
oamenii din Șipote cu bucurie 
nouă dar și pentru că ele reu
șesc mult mai exact să defi
nească ceea ce înseamnă meca
nizator, să sugereze o imagine 
mult mai concretă și mal grăi
toare despre acesta ; una care 
reechivalează in plan modern pe 
mecanizator cu agricultorul.

Ințelegîndu-și in acest sens 
menirea cei de la S.M.A. — con- 
siderîndu-se în sinea lor agri
cultori moderni din Sipote și nu 
cum am mai spus-o niște simpli 
prestatori de servicii — au so
cotit întotdeauna lucrările agri
cole nu numai niște sarcini con
tractuale cj și niște îndatoriri 
fundamentale Așa se face că 
față de alte dăți capacitatea 
secțiilor de mecanizare a fost

Pornindu-se de la faptul că 
agricultura cooperativelor agri
cole a intrat deja într-un intens 
proces de diversificare, ceea ce 
presupune și o diversificare a 
lucrărilor agricole mecanizate, 
pregătirea profesională a trac
toriștilor a luat loc între obiec
tivele centrale ale unității. 
Considerîndu-se că tractoristul 
nu e numai omul care transmi
te tractorului niște cerințe ale 
tehnicianului sau agronomului, 
cunoașterea problemelor care 
țin strict de meserie a fost 
completată cu cunoștințe agro
tehnice generale, mijloacele 
moderne de pregătire și instru
ire profesională fiind judicios 
utilizate.

Toate aceste eforturi propu- 
nîndu-și ca scop final reducerea 
considerabilă a cheltuielilor la 
mia de lei venituri. Iată de ce.

Costache Bursuc, șeful secției de 
la Plugari consideră că „nu mai 
merge pe viitor să fie plătite 
tot cu tractoarele defecțiunile 
de organizare a muncii ivite în 
activitatea C.A.P. Plugari", de ce 
Vasile Cojocaru e convins că 
„trebuie luată în serios mișcarea 
de inovații și raționalizări în. 
atelierele mecanice că numai 
cu ciocanul și dalta nu se pot 
vindeca tractoarele“ și de ce noi 
înșine sintem convinși că atitu
dinea I.R.E. Iași care nici as
tăzi, deși trebuia încă din sep
tembrie 1972. nu a terminat lu
crările de electrificare în ate
lierele mecanice este mai mult 
decît intolerabilă.

Luînd în considerație modul 
de a judeca al mecanizatorilor 
de la Sipote de ce nu chiar fap
tul că, în ciuda I.R.E. Iași, care 
parcă înadins întirzie cu insta
lațiile electrice, mecanizatorii au 
efectuat reparațiile necesare la 
lumina luminării noi credem de 
asemenea că angajamentul lor 
de a reduce sub mie cheltuie
lile la mia de lei venituri va fi 
îndeplinit.

Privim din nou dealurile în
șiruite in așteptarea semințelor, 
alături de mecanizatorii care 
prezenți la Olimpiada dedicată 
lor, nu dau parcă răspunsuri la 
întrebări, ci ne înfățișează so
luții prin care înfățișarea po
sacă a colinelor în februarie, va 
căpăta aspectul grădinilor din 
basme. Va trebui anul acesta 
ca numai ei, mecanizatorii, agri
cultorii moderni ai Sipotelor, să 
dăruie aproape jumătate de mi
lion de ore; mai multe deci 
decît numărul de ore cheltuit 
pentru cea mai vestită piramidă 
a Egiptului. Și le vor dărui con
vinși că munca lor este menită 
să prelungească prin tradiție, 
din an în an fericirea locuito
rilor din Valea Miletinului. din 
comunele Plugari și Sipote. mai 
bine, la un loc, de zece mii la 
număr.
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Satele țârii intră in alt timp. Sistematizarea și urbanizarea mediului rural este 

o operă de mare importanță in viața statului nostru și, deloc paradoxal — cum s-ar 
putea crede - țăranii au înțeles din primul moment rosturile acestei istorice între
prinderi la scară națională. Oamenii știu că se trece spre mai bine, nu mai e 
nevoie de nici o muncă de lămurire, viața lor de astăzi este un argument care-i face 
încrezători, deschiși spre înnoiri. Casele se construiesc, acum, în vatra comunei, acolo 
unde se vor ridica sau au fost ridicate construcții edilitare, clădiri social-culturale, 
au fost trasate și pietruite sau asfaltate străzi.

Există planuri, schițe de sistematizare și de urbanizare ; treaba a fost începută 
de cițiva ani și se desfășoară intr-un ritm din ce în ce mai rapid deși știm că nu 
se schimbă nimic peste noapte ci numai în urma unor eforturi îndelung și judicios 
dirijate. Un plan de sistematizare atrage, insă, după sine, la nivelul satului, discuții 
mai puțin savante dar nu mai puțin lipsite de tilc.

„Case vechi și-au închis ușile și ferestrele pentru o lăsa locul altora durabile 
și mai primitoare. Nu-i chiar simplu să pleci din bătătura unde ai crescut, au trăit 
și murit cei bătrîni deși nu te duci la capătul lumii ci doar doi-trei kilometri 
mai încolo" - zice llie Buzatu despre care vom vorbi mai încolo. Sînt și regrete, 
unii spun că nu se cuvine să-i arăți tu, autoritate, unde să-și facă el casa ; și dacă 
nu vrea el cu etaj ? Pină Ia urmă realitatea celor care se mută în case „de ai 
loc să te plimbi", durate din cărămizi, pe temelii de beton, e mai puternică.

1 400 DE CASE CON
STRUITE IN ULTIMII 
DOUĂZECI Șl CINCI DE

ANI

Primarul comunei Amă
răști de Jos, Ion Enache, 
nu e deloc mirat de mi
rarea noastră. Țăranii câș
tigă bine și e normal ca 
alta să fie fața comunei. 
Șaptezeci la sută din case 
au fost făcute în ultimii 
douăzeci și cinci de ani. 
Există o statistică exactă, 
procentul e calculat la 
fiecare zece case noi; pu
terea economică a comu
nei crește de la an la an. 
De exemplu, spune el, 
scoatem bani buni de la 
cele două ferme semince- 
re ; avem 400 ha cultiva
te cu tutun — alți bani 
buni; 900 vaci cu lapte, 
un complex pentru creș
terea tineretului taurin cu
2 500 capete ; livrăm anul 
acesta 1 600 porci de 100 
kg bucata. Iată, deci, cu 
ce-și construiesc oamenii 
case. In Amărăști de Jos 
sînt 1 950 de case. Din a- 
cestea aproape 1400 sînt 
construite din 1947 pînă 
acum. „La noi — familia 
și casa".

Străbatem comuna, drept 
ghid avîndu-1 pe primar.

Trei kilometri de case 
noi — așa arată strada 
principală a comunei. Un 
bulevard de vile cum în- 
tîlnești doar în cele mai 
cochete stațiuni monta
ne ; și imaginea nu este 
completă. „Erau și-nainte 
case mari pe la noi, nu 
ca astea, dar mari, ne ex
plică unul din sătenii 
proaspăt mutați. Pe dinăun
tru erau, însă, camere în
guste, mici și nu prea do
vedeam să le umplem“.

Intrăm în cîteva locuin
țe noi. Camere decoman
date, înalte, ferestre pen
tru mult soare, parchet, 
instalații sanitare. Cele
lalte străzi au case noi în 
proporție hotărâtoare. Fa
cem poze, multe poze, 
oamenii s-au obișnuit, ne 
îndeamnă să nu fotogra
fiem numai strada prin
cipală : „peste tot este la 
fel, mergeți pe strada din 
spatele căminului cultural 
să vedeți și acolo“.

Pînă „acolo“ admirăm 
construcția solidă și ele
gantă a căminului, alte 
și alte case noi ce 
depun mărturie pentru 
adevărurile comunei. Și 
încă: brutărie, complex 
de deservire, dispensar 
uman și staționar de copii 
— în aceeași clădire, o 
casă de nașteri într-un 
local reamenajat, două 
ateliere-școală, sediul
S.M.A.-ului. La Amărăști 
de Jos se vor construi și 
amenaja în următorii ani: 
trei grădinițe (la una din 
clădiri se lucrează, deja) 
cu 300 locuri, o școală cu 
16 clase — parter și două 
etaje; centrală termică 
pentru încălzirea centrului 
civic; alimentarea aces
tuia cu apă — anul viitor; 
amenajarea profilului de 
stradă cu asfalt — circa 
800 m ; amenajarea unui 
parc pentru care s-au 
procurat 3 000 trandafiri

— arbuști. Comuna a 
fost propusă pentru urba
nizare, mi se spune în 
continuare. în următorii 
ani vom avea : un centru 
administrativ, piață cen
trală, baie, două blocuri 
pentru locuit, spital, două 
uscătorii de tutun, o mică 
fabrică pentru preparate 
din carne. To.ate aceste o- 
biective enumerate în cîte
va rinduri s-ar putea să nu 
spună prea mult cititoru
lui obișnuit să vadă și să 
afle despre construcții mai 
mari, de obiective mult 
mai însemnate decît o 
uscătorie de tutun. Nu
mai că, trebuie precizat, 
Amărăști de Jos e o co
mună cu 6 400 de locui
tori. Să raportăm, deci, 
aceste realități și cele ce 
vor veni, în scurt timp, la 
6 400 de locuitori. Și, cu 
riscul de a împinge de
monstrația prea departe, 
să mai notăm că din 6 400 
de locuitori ai comunei 
peste 4 000 s-au mutat în 
case ridicate din temelie 
în ultimele două decenii 
și că, așa cum afirma pri
marul, în următorii cinci- 
șase ani în Amărăști de 
Jos nu va mai exista nici 
o casă construită înainte 
de război.

îi spunem vorbele astea 
lui llie al lui Stanca Bu
zatu din Tîmava, comuna 
Radovanu. Omul acesta la 
care satul privește cu un 
respect greu de prins în 
vorbe este de părere că 
„prea ne lăudăm fără să 
pornim de la origine I 
Nu-s eu bătrîn, da tineret 
cum sînteți dumneavoas
tră, uitați de-un război. 
Eu, da, că știu, am trăit; 
da parcă războiu ăsta a 
trecut în plimbare pe la 
noi, ne-a stropit cu tran
dafiri. Eu am văzut sate 
și orașe ajunse cărămidă 
și moluz și de ieșit din 
încercarea asta n-am ieșit 
cît ai bate din palme. 
Și-atunci, dacă ne lăudăm 
cu ale noastre, de acum, 
devine situația să știm de 
unde am plecat. Sau ne 
ferim, cumva ? îi e rușine 
lui fii-miu c-am umblat cu 
pantalonii rupți de l-am 
scos din foamete ? Că eu 
citesc colo un cuvînt, mai
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Bucinișu : Teatrul de vară.

operă
trece o vreme, iar un cu
vînt. Și atunci care-s anii: 
am făcut țară nouă pe 
ce-aveam în pașunu sau 
pe ce ne-a rămas după 
război ? Da’ ca să pricea
pă ăi de-s tineri ce mîn- 
căm și unde dormim e 
cazul de-o vorbă șt 
de-atunci. Că stăm noi în 
Tatra, rezemați de baio
netă de era o liniște ca-n 
somn, cînd intră dom 
căpitan în adăpost, se 
uită peste noi și cu ochii-n 
tavan zice: Camarazi,
l-am dat în mă-sa de 
război. Și-atunci se face 
o tăcere. Camarazii, zice 
el; că acu nu mai erea 
îndoială ; da noi — piatră! 
Că de unde puterea-n om 
dacă-1 iai cu vorbe de 
care nu mai ține minte ? 
Cruce noi, cruce el! 
Mamă și tată de m-ați 
făcut — îl lasă pe unu 
puterile I Ieșim noi din 
adăpost și cum stăm cu 
gura deschisă, că lipsea 
aerul de la apel, trece un 
ordin : soldat român, adu
nă muniția și-așteaptă co
manda la mine I Stăm noi 
așa, în ascultarea pădurii, 
cînd o dată încep să latre 
cățelile de țevi și intră-n

de mare
iureș și tunurile. Ardea 
noaptea de vedeai poziți
ile inamicului dar nu răc
nea nimeni uraaa, uraaa ! ; 
băgăm cărtușu pe țeavă 
poc ; iar, și iar poc și 
văzduhu era ziuă, numai 
că acu trăgeam fără duș
man. Am bătut noi cano
nada pînă dimineață și, 
după fapta asta, infante
ria aruncă puștile, 5 arti
lerie pune umăru la tun 
să le prăvălească țevile-n 
pămînt apoi ne lungim 
care pe unde, și adormim 
morți. A doua zi, că se 
terminase și nu mai aveam 
rost pe-acolo, pun-te llie 
la drum întins spre țări
șoara ta, pupa-i-aș mîinile 
și după ce-am predat 
efectele la Craiova numă 
ce auzim : „Camarazi, de 
azi pînă-ți dai duhu ești 
civil“. Ies eu din oraș, da 
pe unde — să mă tai dacă 
știu ! — și zic : uită-te 
llie, uite-te mă, fiți-ar 
norocu, noroc ! Mă uit 
eu : pe-o coastă de deal, 
cîmp legănat. Ce-i, mă, 
țărane, zio eu către mine ? 
și mă trec ape pe la sub- 
siori. Merg, mă opresc la 
o distanță și-nchid ochii 
s-aud : foșnea plin,

importanță in viața statului nostru
trestia; bătea-n urechi 
spice de secară, asta erea 
de văzut I Așa că, ne sis
tematizăm ; da proble- 
ma-i : știm noi cum devi
ne cazul cu orașul de la 
sate ? Că astea-s case de 
cărămidă nu-s din hîrtie I 
Și atunci ? Atunci să-mi 
spui mie, ziar, cum erea 
cînd s-o sfîrșit războiul și 
ce e acu, că așa e lucru 
pe măsură. Să iau eu 
creionu și să zic : de aici 
ai plecat llie și-ai ajuns 
unde te afli I Ia vezi tu 
ce iese la socoteală?“

PROPRIETAR : 3 250 LO
CUITORI Al COMUNEI

După cele spuse de 
llie al lui Stanca Buzatu, 
plecăm spre extremitatea 
sudică a județului Olt și 
mă trezesc zicînd : Ce e 
mă, nea llie de văzut și 
nu văzurăm ? De la 
Caracal pînă la Bucinișu 
străbatem un drum străjuit 
de plopi tineri, o alee în
tinsă pe mai bine de zece 
kilometri. Trecem pe uli
țele satului, fotoreporte
rul prinde pe peliculă o 
parte din ce ne vom stră- 

noi să arătăm mai

Amărăștii de Jos ! „Bulevardul“ vilelor

jos, ne oprim în fața tea
trului de vară cu fronto
nul de un albastru pe 
care meșterii zugravi de 
aici îl vor fi știind de la 
cei de dinaintea lor, stăm 
de vorbă cu primarul și 
președintele C.A.P.-ului 
una și aceeași persoană — 
Diaconu Marin ; cu ingi
nerul șef Stoian Constan
tin care zice: „comuna 
noastră e tînără, are cam 
nouăzeci de ani“, deși el 
a venit doar din 1970 
aici, mai întrebăm oame
nii, de una,de alta, de ce 
scrie deasupra ușii de la 
intrare: „proprietar Cu
tare — 1969 sau 70 sau 
’72“ sau „proprietar Cos- 
tică și Elena Cutare, 
moștenitor Vasile" — așa 
e obiceiul : dacă moare 
cineva, la ușa de la in
trare se pune un carton 
înrămat pe care scrie nu
mele, anul nașterii și 
morții — „așa e obiceiul !“, 
aflăm multe, încă, tragem 
linia și rezultatul zice 
așa :

— 650 ha porumb — 
5 600 kg boabe la hectar
— record 8 200 kg ;

— 500 ha grîu — 4 200 
kg la hectar.

— 400 case noi din 
1960 pînă la zi (temelii 
din piatră ; piatra se cară 
de la o distanță de 50— 
60 km) ; că acordul global 
e o mare realizare ;

— cooperativa agricolă 
a luat ființă în 1950 unin- 
du-se 30 de familii, iar în 
1960 toată comuna ;

— în 1945 a fost după 
război: s-au întors din 
bărbați acasă ; pînă să se 
dumirească satul vine se
ceta și de pe pămîntul 
primit la reformă, lucrat 
mai mult cu mîinile —■ 
pluguri, cîteva zeci, vite 
•— cam la fel, familii, 700
— s-a adunat mai mult 
cenușă. Pe „cap" de co
muna Bucinișu, statistica 
zice mai departe :

în ultimii ani:
— o școală nouă cu la

borator;
— un magazin construit 

în afara contribuției, 
cererea „suplimentară" 
comunei;

— un teatru de vară
I 500 locuri;

— un cămin cultural 
cu 400 locuri;

— un magazin uni
versal ;

— o brutărie ;
— un alt magazin să

tesc ;
uman

DEZBATEREA PROIECTULUI DE NORME
ALE VIEȚII Șl MUNCII COMUNIȘTILOR,

ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

Norma noastră 

de căpetenie:

Responsabilitatea 

de fiecare ri

Dezbaterea proiectului de nor
me ale eticii și echității socia
liste în organizația U.T.C. a ser
viciilor tehnice de la Uzina „E- 
lectronica” din Capitală a prile
juit înfățișarea unui mare nu
măr de opinii, nu atît pentru 
faptul că organizația are 78 de 
membri, ci, în primul rînd, pen
tru că această dezbatere s-a su
prapus în mod fericit cu preo
cupările întregului colectiv de a 
extinde sfera eticii cetățenești în 
problemele producției, în pro
blemele de fiecare zi ale uzinei. 
De fapt, discuțiile s-au concen
trat de la sine pe această proble
matică, prefigurînd, cu fiecare 
înscriere la cuvînt, cu fiecare o- 
pinie, cu fiecare propunere, con
cluzia care a și reieșit la finele 
dezbaterii; etica individului, in
diferent în ce sens am lua-o, 
este inseparabilă de etica colec
tivului, de etica profesiei, de 
problemele cotidiene ale locului 
de muncă.

— La noi, ca și în alte între
prinderi, produsele fabricii au că
pătat un anumit prestigiu, mar
ca „Electronicii“ a devenit in
tr-adevăr marcă, o marcă ce ne 
obligă — spunea inginera Corne
lia Mărcuță. Domeniul nostru, al 
electronicii, fiind deosebit de di
namic, aflat tn continuă perfec

ționare, pe de o parte, iar pe de 
altă parte și beneficiarii fiind 
din ce în ce mai exigenți, e fi
resc ca aceste imperative să ne 
oblige și pe noi la un spor de 
exigență. Or, exigența e o com
ponentă a eticii "profesionale. E 
adevărat, am obținut succese a- 
preciate de cumpărătorii radio
receptoarelor și televizoarelor 
noastre, dar cred că n-am făcut 
tot ce se putea face. M-aș re
feri de pildă la finisaj. Aici mai 
trebuie lucrat, mai trebuie găsite 
soluții, mai trebuiesc luate mă
suri. Cît privește atribuțiile noas
tre, ale celor care lucrăm în ser
viciile de concepție, ne simțim 
cu toții obligați la sporirea con
știinciozității. Dacă în proiect se 
strecoară o greșeală cît de mică, 
ea se repercutează asupra unei 
întregi serii de aparate, atrăgînd 
aprecieri defavorabile nu atît la 
adresa proiectantului respectiv, 
al cărui nume cumpărătorul cu
tare nici n-are cum să-l afle, cit 
la adresa întregului colectiv al 
uzinei. Așadar, produsul trebuie 
să fie de cea mai bună calitate 
încă din faza de proiect. In fe
lul acesta ne dovedim nu numai 
capacitatea profesională, buna 
stăpînire a meseriei, ci și atașa
mentul afectiv la prestigiul în
treprinderii, care în fond, este

unul și același cu propriul nos
tru prestigiu. A fi părtaș cu co
lectivul, cu întreprinderea, mi se 
pare a fi una ' din dominantele 
obligatorii din conduita fiecărui 
salariat.

— Pentru aceasta, însă, tre
buie să fii permanent în pas cu 
evoluția tehnicii și a exigențelor 
celor care beneficiază de ea, s-a 
exprimat Radu Jugureanu. Dacă 
e să ne respectăm, apoi trebuie 
să studiem intens chiar și după 
absolvirea unui curs de ridicare 
a calificării, a unei școli tehni
ce sau a unei facultăți. Tehnica, 
și mai cu seamă electronica, nu 
stă pe loc. Iar dacă noi, cei care 
o slujim și ne slujim de ea, ig
norăm această evoluție, atunci 
dăm dovadă de miopie și ires
ponsabilitate.

— Sînt de aceeași părere — 
a declarat tînărul muncitor Ion 
Stănilă. Tocmai de aceea, eu per
sonal am și luat inițiativa de a 
mă ocupa de cîțiva dintre noii 
angajați, de a le urmări pas cu 
pas încadrarea în ritm, de a-i a- 
juta cînd se simte nevoia, pentru 
că de fapt atașamentul față de 
întreprindere se formează din 
primele zile la noul loc de mun
că. De asemenea, și responsabili
tatea. Sînt. fericit să observ că 
și alți uteciști cu vechime în u-

la
a

cu

— un dispensar 
cu parter și etaj ;

— trotuare din 
pe toate ulițele, pe 
gură parte ;

— un parc.
în următorii trei ani 

urmează : o altă școală cu 
etaj, un atelier-școală, o 
ciupercărie, un atelier de 
covoare, o alimentară cu 
autoservire, un bloc 
ministrativ, 
pentru prestări 
trei kilometri 
un ștrand, o 
tivă, încă un

Proprietar: 
locuitori ; moștenitori 
populația comunei 
cinișu.

Întrebare: Tovarășe
primar, vă gîndiți la ur
banizare și nu stați cu 
mîinile-n sîn, se vede. Dar, 
mai există oameni în co
muna dumneavoastră care 
să aibă o singură pereche 
de pantofi sau de bocanci ?

Răspuns — după un 
timp : Greu de spus dacă 
toți rup două perechi de 
încălțări pe an, că 
noi umblăm pe asfalt 
doar înspre și de la cîmp. 
Poate două. Și cu două de 
sărbătoare fac patru pe 
an. Trei și jumătate, c-o 
pereche poate-i ajunge 
doi ani. Și după alt timp : 
Da de ce nu scriți dum
neavoastră un articol des
pre cîte kile de ulei, cîte 
de zahăr, cîte de pîine 
consumă un cooperator 
într-un an față de cîte 
consuma el acum treizeci 
și cinci de ani sau acum 
douăzeci și cinci ? Sau 
despre starea sănătății co
piilor și nu numai a copi
ilor din comună ? Toate 
sînt legate între ele și 
sistematizarea a sistemati
zat aceste date pentru a 
se putea pronunța, pentru 
a ne putea spune : a ve
nit vremea să ne ocupăm 
de sate pentru a le ridica 
la nivelul orașului, să se

beton 
o sin-

un
ad- 

atelier 
servicii, 

asfalt,de
bază spop

pare.
3 250 de

Bu-

ar corespunde întru totul 
realității. Mai depinde și 
de accepția pe care o dăm 
noi orașului, ce anume le
gitimează o așezare ur
bană. Poate este cazul să
ne întrebăm dacă nu cum-

bucure și țăranul 
multe beneficii, 
merită !“.

Punem aceeași 
re la optsprezece 
pe care-i întîlnim 
te,

de mai 
că le

întreba- 
oameni 
pe uli- 

la sectorul zootehnic 
sau cocoțați în vîrful ca
sei unde bat tabla acope
rișului : „Cîți ani are 
primarul dumneavoastră ?“ 
Toate, dar absolut toate 
răspunsurile au fost iden
tice : „doisprezece ani — 
de cînd e președinte al 
cooperativei că de patru 
e și primar“. Le notam 
recitind de fiecare dată 
întrebarea. La 21 de ani 
în fruntea cooperativei, la 
32 în fruntea satului. Dia- 
conu Marin are, conform 
calculelor exacte ale săte
nilor, doisprezece ani. 
Doisprezece, prin urmare I

va se conturează un nou 
tip de oraș, diferit de 
aglomerările industriale pe 
care civilizația noastră le 
impune și spre care se 
îndreaptă gîndul nostru 
„invidios".

Din punctul de vedere 
al numărului locuitorilor 
— 15 000 — Ștefănești
îndeplinește condiția unei 
așezări urbane. Acum 
este o comună polarizatoa- 
re — termen ce vrea să 
explice „mișcarea" satelor 
din jur spre vatra comu
nei. La Ștefănești există o 
fabrică de motoare elec
trice, un combinat de vi- 
nîfîcație, o balastieră, un 
centru de însămînțări ar
tificiale, un I.A.S. și două 
C.A.P.-uri. Prin urmare și 
din punct de vedere eco
nomic Ștefănești are un 
nivel ridicat. In centrul 
civic al comunei se află 
peste douăzeci de clădiri 
social-culturale și 26 de 
blocuri. Din acestea, 13 
sînt termoficate, restul ur- 
mînd să fie racordate la 
rețea în anul care vine. 
Primarul comunei, Ungu- 
reanu Marin, este de pă
rere că în cel mai scurt 
timp firma de la Consi
liul popular va primi, me
ritat. atributul de „orășe
nesc". Dacă se va rezol
va, mai ales, problema 
vetrei, deoarece nu pot fi 
scoase din circuitul agri
col 30 hectare din centrul 
comunei unde sînt plani
ficate spre construire clă
diri, case ale oamenilor. 
30 de hectare aflate două- 
trei într-un loc, două-trei, 
în altul, teren mai puțin 
roditor dar care valorează 
însutit dacă e parcelat și 
construit. Se fac demer
suri, se așteaptă răspunsul 
favorab’l. Deocamdată 
sînt 200 de cereri. „Alt
fel, noi cam sîntem. 
oraș", e convins Chirii 
Ștefan, locuitor de „bază“, 
cu casă nouă, adică. Sînt 
și aici kilometri de asfalt, 
planul prevede multe alte 
obiective social-culturale.

Orașul îsi pune am
prenta generos pe comu
na Ștefănești, oamenii 
simt, îi pregătesc temelia 
și. de ce nu ?, visează: 
„Cînd vom fi noi oraș și 
aici se va face teatni de 
vară", „în punctul acela, 
spitalul, acolo liceul 
nou...".

„ALTFEL, NOI CAM SIN- 
TEM ORAȘ"

Ștefănești-Argeș, 
carnetul de în- 

„Sistematizarea 
mediului

Spre 
răsfoim 
semnări, 
și urbanizarea 
rural; unități economice 
și industriale noi, clădiri 
social-culturale, rețea de 
electricitate, asfalt, reali
zări, planuri de perspec
tivă, de discutat la județ 
pentru date generale pri
vind măsurile luate în în
făptuirea acestor două 
importante obiective“.

Poate-ar fi trebuit 
trecem și pe la 
N-am trecut. Cu 
pe mai bine de o 
kilometri, am 
la-ntîmplare, în 
comune pentru a-i 
pe oameni, ce cred ei și 
cum văd „diferențele din
tre sat și oraș, cum și la 
ce punem umărul în mod 
organizat“.

Sigur, nu toate așeză
rile din țara noastră sînt 
planificate a deveni, în a- 
ceastă etapă, orașe. Cum 
nici diferențele amintite 
nu vor fi „șterse" dintr-un 
condei ceea ce, de fapt, 
nu afirmă nimeni. Enu
merând ce s-a construit, 
de exemplu la Ștefănești, 
s-ar putea crede că aici 
s-a ridicat în cîțiva ani un 
veritabil oraș. Ceea ce nu

să 
județ, 

mașina 
mie de 

oprit 
cîteva 

asculta

CĂTRE ILIE AL LUI 
STANCA BUZATU

Tovarășe llie, am încer
cat să-ți urmăm sfatul 
deși ne-a venit foarte 
greu. Oamenii vorbesc 
mai mult despre ce-au fă
cut pînă acum, ce au în 
plan; rar și destul de 
puțin despre timpul de 
după război. Timpul aces
ta parcă ar fi fugit un
deva și-i greu de găsit. 
Lipsesc apoi și fotogra
fiile. Peste cîteva am dat 
dar nu le putem reprodu
ce în ziar: au contururi
le șterse, vremea le-a în
gălbenit și despre mize
rie și foamete dacă vrem 
să știm ce înseamnă pu
nem mîna pe dicționar. 
Peste trei decenii urmașii 
noștri, să credem, vor po
meni despre război ca 
despre un capitol defini
tiv închis. Mizerie și foa
mete va mai fi în lume. 
Noi ara scăpat din cîte se 
vede și trăiește, de spec
trul unor asemenea gro
zăvii. Sfatul dumitale e 
însă, al unui om înțelept 
și-l purtăm în noi. De ui
tat nu uită nimeni de 
unde am plecat. Dar e 
omenește să te bucuri de 
munca ta atunci cînd poți 
să te bucuri. Dumitale și 
celor pe care i-am întîlnit, 
respectul nostru. Sem
nează :

NICOLAE ADAM
GHEORGHE CUCU

zină au preluat inițiativa și m-aș 
bucura dacă ea ar deveni cu a- 
devărat un fenomen de masă. Ar 
trebui să milităm și pentru a- 
ceasta.

— De altfel, acesta este și u- 
nul dintre obiectivele organiza
ției noastre, a spus tovarășul Mir- 
cea Gavriliu, secretarul organi
zației U.T.C. dm serviciile teh
nice. Acțiunea „Prietenii noului 
angajat“, în care sîntem antre
nați de o bună bucată de vreme, 
este edificatoare. E adevărat, 
însă, că trebuie s-o extindem mai 
mult, să găsim noi metode și 
forme de lucru cu proaspeții an
gajați, să ne apropiem de ei și 
de problemele lor specifice, să-i 
înțelegem mai bine și să acțio
năm ca atare. Posibilitățile n-au 
fost epuizate nici în acest do
meniu și, să fim drepți, nu se 
vor epuiza niciodată. Numai să 
le cauți, că de găsit, nu se poate 
să nu le găsești. Astfel, vom reuși 
să evităm dezorientarea tinerilor, 
fenomen general aș zice, în mo
mentul cînd vin într-un nou loc 
de muncă, și să le imprimăm un 
anumit mod de a fi, de a lucra, 
de a gîndi, în conformitate cu 
interesele întregului colectiv. Prin 
urmare, o conduită corectă în 
întreprindere trebuie înțeleasă nu 
numai raportîndu-ne strict la

mine, de exemplu, ca persoană, 
ci și ca o atitudine față de cei 
din jur, pe care să-i determin să 
fie ca mine. Bineînțeles, cu con
diția ca purtarea mea, profilul 
meu etic și profesional să poată 
fi un exemplu bun.

Inginerul Filip Sevastianov, a- 
flat încă în perioada de stagiu, a 
pus în intervenția sa un mare 
accent pe datoria fiecărui cadru 
tehnic de a se autoperfecționa, 
relutnd de la un punct opinia 
colegului său. Radu Jugureanu. 
După părerea sa, autoperfecțio- 
narea continuă este explicația nu
meroaselor invenții, inovații și 
raționalizări elaborate de munci
torii și tehnicienii Uzinei „Elec
tronica”, prin care în ultimii ani 
s-au economisit zeci de milioane 
de lei și, de asemenea, a fost 
micșorat efortul valutar al țării, 
în anul 1972, de pildă, un grup 
de 29 tineri muncitori, ingineri și 
tehnicieni au realizat prin inven
ții, inovații și raționalizări eco
nomii postcalculate de 1,5 mi
lioane lei. Pentru anul tn curs, 
economiile ce se vor obține pe 
această cale sînt prevăzute a fi 
considerabil mai mari, datorită 
și inițiativei organizației U.T.C. 
ca fiecare tînăr inginer să reali
zeze cel puțin o inovație pe an.

— La noi în întreprindere a-

proape 80 la sută din salariați 
sînt tineri și chiar foarte tineri, 
a ținut să precizeze intr-o nouă 
intervenție secretarul organiza
ției. Asta înseamnă că sarcinile 
de producție uzina și le îndepli
nește tn primul rînd prin noi, 
prin cei tineri. Așa cum vom ști 
noi să muncim, așa va arăta și 
producția, atît tn ce privește can
titatea, cît și calitatea.

Responsabilitatea în care s-a 
desfășurat dezbaterea proiectului 
de norme ale eticii și echității 
socialiste, cu accentul pe atitu
dinea față de muncă și pe nece
sitatea unei permanente autode- 
pășiri, constituie un argument în 
plus în favoarea celor declarate 
de tovarășul Ion Gîrtone, secre
tarul Comitetului de partid al 
Uzinei „Electronica”: „Noi am 
avut întotdeauna încredere în ti
neri, iar ei nu ne-au înșelat a- 
ceastă încredere. Sînt niște ade- 
vărați tovarăși de muncă, oameni 
dintr-o bucată, care vor ști să 
facă față și sarcinilor de viitor, 
oricare și aricite vor fi ele. E 
mare lucru să te poți bizui pe 
seriozitatea și responsabilitatea 
lor“.

DRAGOMIR HOROMNE’.
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D5 DE ANI DE IA APARIȚIA MANIFESTULUI PARTIDULUI COMUNIST

OPERĂ DE CĂPĂTll A TEZAURULUI
Istoria gîndirii sociale cunoaș

te numeroase opere al căror 
scop fundamental a fost scruta
rea viitorului umanității. Cele 
mai multe dintre ele, deși iz- 
vorîte dintr-un nobil umanita
rism și bune intenții, au rămas 
tributare proiecțiilor iluzorii și 
utopice.

între încercările asidue de 
prospectare a viitorului, o o- 
peră de excepție rămîne Mani
festul Partidului Comunist, 
scris de Marx și Engels într-o 
epocă de furtuni revoluționare 
ce străbateau aproape întreg te
ritoriu] bătrînei Europe.

în această primă lucrare de 
largă circulație și inestimabilă 
influență a socialismului științi
fic. “are se constituise spre mij
locul veacului trecut, este de
monstrată în mod convingător 
ideea novatoare privind rolul 
istoric ce revine proletariatului 
— ca cea mai avansată, mai 
organizată și mai consecvent 
revoluționară clasă a societății 
moderne, este aplicată teoria 
materialistă Ia sfera vieții so
ciale, este mînuită strălucit dia
lectica marxistă.

Ideile din cuprinsul „Mani
festului" nu au rămas între co- 
perțile aiît de numeroaselor 
sale ediții, în zeci de limbi ale 
pămîntuiui. Destinul istoric al 
ideilor „Manifestului" — însu
șite de largi mase de oameni ai 
muncii — este în fond însuși 
destinul istoric, creator de isto
rie, al mișcării muncitorești și 
comuniste, al revoluției socia
liste.

Ce anume motivează destinul 
într-adevăr istoric al „Manifes
tului“. forța de înrîurire și re
zistența atît de îndelungată a 
ideilor sale fundamentale, ex
primate atît de concis și plas
tic ? Putem limita explicația la 
talentul literar, intuiția si inte
ligența autorilor ? „Manifestul“ 
este scris efectiv cu talent, cu 
vervă și incisivă inteligență. 
Dar explicația mai profundă o 
găsim în faptul că ideile for
mulate în „Manifest“ răspun
deau unei inexorabile necesități 
istorice obiective. în faptul că 
geniul științific al lui Marx și 
Engris a descoperit legile o- 
biective ale dezvoltării econo- 
mico-sociale ale întregii istorii 
umane si a văzut în proletaria
tul industrial clasa socială ca
pabilă să se constituie în forța 
decisivă a progresului. Situarea 
lui Marx si Engels pe pozițiile 
acestei clase nu a avut numai 
o semnificație soeîal-nolitică. ci 
și o imensă importanții teopeti- 
pă-științifică. La urma urmelor, 
meritul nepieritor al autorilor 
„Manifestului" rezidă în faptul 
că și-au propus în mod delibe
rat să elaboreze — pentru pri
ma oară în istorie — o ideolo
gie științific fundamentată și 
concepută ca expresie a intere
selor de largă perspectivă ale 
unei clase nu numai pur și sim
plu exploatate, dar și capabilă

Puterea de
convingere

(Urmare din pag. I) 
industria ușoară din Tîrgu 
Mureș. O asemenea apropie
re de tineri, sugerată de a- 
pelativul diminutival folosit 
de colegii săi de organiza
ție, de muncă, precum și ca
litatea de reprezentant ales 
al celor 820 de uteciști, cîți 
numără în prezent organi
zația, te duce fără să vrei 
cu gîndul la un om cu o oa
recare vechime în fabrică, 
cu un prestigiu consolidat 
în timp. Faptul nu este a- 
devărat decît în parte : deși 
apreciat și socotit a fi un 
membru de bază al colecti- 
vului de muncă de aici, pina 
in luna august 
nu îl cunoștea
piui motiv că.

1972 nimeni 
___ _ în fabrică. 

Nu îl cunoștea, pentru sim- 
Tî. pînă atunci, 

șeful promoției Facultății de 
construcții de mașini pentru 
textile din Iași, era încă la. 
virsta studenției. Proiectul 
de diplomă și l-a susținut 
cu o lucrare apreciată în 
prezent ca invenție. Apoi a 
venit aici...

A convins, curînd, prin 
fapte pe colegii săi de mun
că, de calitățile sale profe
sionale. Cunoștințele teore
tice se materializează într-o 
diplomă cu nota zece. Cele 
practice îi erau familiare 
încă de pe cînd lucrase ca 
muncitor strungar la Hune
doara, avînd, tn vechiul sis
tem de încadrare, categoria 
a 5-a, căpătată după absol- 
virea școlii profesionale. 
Facultatea venise după a- 
ceea.

„Mi-a plăcut totdeauna ca 
ceea ce știu, să știu ca lu
mea, mărturisește azi Ru- 
salin Blăguțu. E, dacă vreți, 
un orgoliu al meseriei. A- 
cest orgoliu încerc sâ-1 in- 
suflu și celorlalți, celor cu 
care vin în contact, ca in
giner, ca secretar sau, pur și 
simplu, ca om. Noi, uteciș- 
tii din organizație, ne-am 
propus să ne creăm astfel 
prestigiu și autoritate în in- 
treprindere. Sâ demonstrant 
c& organizația noastră există 
cu adevărat, ca o componen
tă distinctă în peisajul li
man si social al fabricii, prin 
pasiunea și dăruirea ineren
te vîrstei noastre. Să vă dau 
un exemplu * ca în toate or
ganizațiile U.T.C., munca pa
triotică este un capitol im
portant al activității. Noi 
ne-am analizat însă posibi-
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de conf. univ. PETRU PÂNZARU

fără 
su- 

bur-
nici

de autoeliberare și, odată cu a- 
ceasta, de eliberarea tuturor 
claselor și păturilor sociale a- 
suprite. Căci, așa cum stă scris 
în „Manifest", proletariatul nu 
se poate ridica și elibera 
să arunce în aer întreaga 
prastructură a societății 
gbeze.

Pînă Ia Marx și Engels 
un ideolog nu avusese nici ca
pacitatea, nici curajul teoretic 
de a construi un sistem științific 
filosofic, sociologic și politic 
axat în întregime pe ideea atît 
de clar formulată în Manifest : 
„Dintre toate clasele care se 
contrapun în zilele noastre bur
gheziei, singur proletariatul este 
o clasă cu adevărat revoluțio
nară... Cu dezvoltarea marii in
dustrii, burgheziei îi fuge, așa
dar, de sub picioare însăsi baza 
pe care ea produce și își însu
șește produsele. Ea produce îna
inte de toate pe propriii ei gro
pari. Pieirea ci și victoria pro
letariatului sînt deopotrivă de 
inevitabile“.

Trebuia să stăpînești la per
fecție forța de previziune a ști
inței și să ai o convingere ne
strămutată In adevărul descope
rit prin analiză, pentru ca în 
condițiile cînd orînduirea capi
talistă se afla încă în expan
siune, cînd nuterea economică 
și politică a burgheziei părea in
stalată pe vecie, să-i descoperi 
viciile ascunse, să-i prevezi ine
vitabilul declin și necesara dis
pariție !

Una dintre calitățile intrinseci 
ale „Manifestului", că și a ce
lorlalte opere fundamentale care 
alcătuiesc gloria gîndirii mar
xiste. constă tocmai în forța 
prospectivă a adevărurilor de 
bază pe care le-a produs anali
za economico-sociologică. filoso
fică si politică a celor doi mari 
revoluționari

Confirmare strălucită a aces
tor adevăruri — si totodată re
plică în fapt dată criticilor și 
adversarilor socialismului știin
țific — este victoria revoluției 
și construcției socialiste în 14 
state care alcătuiesc astăzi pu
ternicul 
mnnd’al —...... ... .
dezvoltarea impetuoasă a miș
cării muncitorești și comuniste, 
aoarlția partidelor comuniste în 
mai toate țările lumii, prăbuși
rea sistemului colonial al impe
rialismului. avîntul mișcărilor 
de eliberare națională, lărgirea 
considerabilă a frontului antl- 
imnerialist mondial.

Mai există un „secret“ al pe
renității și capacității neegala
te de influențare a gîndirii si 
practicii marxiste. Este ceea ce 
Lenin denumea „spiritul critic 
și revoluționar“, caracterul pro
fund creator al marxismului. 
Dărîmătorl de idoli — în sfera 

și influentul sistem 
socialist, precum și

lltățile și ne-am hotărît ca 
munca patriotică să o facem 
tot în fabrică. Știți probabil 
ce bătaie de cap dă unită
ților industriale lipsa piese
lor de schimb și cit de greu 
este să armonizezi interese
le unei întreprinderi produ
cătoare de produse finite, 
cu necesitatea de a asigura 
și piesele de schimb nece
sare pe parcursul exploată
rii acestor produse. Noi, ti
nerii, ne-am hotărît să fa
cem, în afara orelor de pro
gram, piesele de schimb pen
tru războaiele de țesut pe 
care le producem — cam în 
valoare de 70 000 lei în fie
care trimestru. Vom lucra 
cîte o duminică, program 
normal, iar pe bonurile de 
lucru vom scrie : „muncă 
patriotică în schimbul tine
retului“. In prezent s-au an
gajat la acest lucru tinerii 
de la „uzinaj“ și cei de la 
„montaj". Modelorii și ține
rii de la proiectare sînt' ten
tați și ei să participe la o 
asemenea acțiune și, în pre
zent, sint în căutarea unor 
obiective concrete pe care 
să și le propună“.

Tî’nărul secretar, Linu — 
cum sînt tentat și eu să-i 
spun — îmi enumera apoi 
alte și alte gînduri — sim
ple proiecte multe dintre ele 
— configurind o arie pro
blematică căreia, sînt con
vins, uteciștii de aici vor ști 
să îi aducă zilnic rezolvările 
adecvate. In ceea ce-I pri
vește, se arată preocupat de 
doctoratul la care vrea să 
se înscrie ; de noua inven
ție pe care o are în cap și 
pe care o vede deja aplica
tă cît de curînd la scară in
dustrială, invenție care va 
permite creșterea randamen
tului fiecărui război cu a- 
proximativ 10 la sută ; gîn- 
dește, în același timp, la 
proiectul unui cerc tehnico- 
stiințific, în uzină, proiect 
pe care speră să îl realizeze 
foarte curînd... Sint multe 
proiecte. Venite din partea 
altcuiva, ar putea părea sim
ple reverii fără acoperire. 
Dar la Rusalin Blăguțu, ca 
și la tinerii care au văzut 
în el pe omul capabil să îi 
reprezinte, reveria este lu
cidă. Pasiunea realizărilor, 
dublată de această explora
re a realității cu unelte deo
potrivă aparținînd minții și 
fanteziei, sînt garanții sigu
re ale rezultatelor viitoare.

ideologiei și a practicii sociale
— Marx și Engels au elaborat 
acel instrument teoretic și me
todologic, materialismul dialec
tic și istoric, care aplicat con
secvent elimină orice închistare 
dogmatică, orice unilateralitate, 
încurajează și alimentează spi
ritul creator, deschide larg ori
zonturile spre practica revolu
ționară, spre inovație și prog
noză socială științifică. „Autorii 
„Manifestului Comunist“ — sub
linia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au putut găsi che
ia explicației proceselor socia
le cu ajutorul metodei de ana
liză materialist-dialectică și is
torică, metodă ce si-a păstrat și 
își păstrează deplina valabili
tate. ca singura în stare să per
mită înțelegerea complexității 
vieții sociaie aflate în conti
nuă evoluție și schimbare».

Una dintre cele mai mari și 
semnificative lecții ale ..Mani
festului" este respingerea anti
cipată a oricărei încercări de 
canonizare a textului său, a mă
surilor preconizate a fi înfăp
tuite de proletariat în lupta -a 
grea împotriva burgheziei din 
fiecare țară, pentru instaurarea 
crtnduirii socialiste. Aplicarea 
practică a principiilor marxiste
— extrase din viață și destina
te vieții — „va depinde, după 
cum spune Manifestul însusi, 
pretutindeni și întotdeauna de 
îmorejurările istorice date".

Aceste împrejurări au cunos
cut — în cei 125 de ani de la 
apariția „Manifestului" — schim-

„ARTA POPULARĂ
DIN VÎLCEA6'

Arta populară vîlceană are o 
binemeritată faimă. S-au scris 
despre ea studii competente. In 
special despre originalitatea ar
hitecturii sale (unde atrage a- 
tenția varietatea și plasticitatea 
soluțiilor constructive a înăl
țării caselor pe soclu, pe tere
nuri situate în pantă, a dispu
nerii foișorului, ornamentația în 
lemn și piatră etc.), despre fas
tul și bogăția costumului popu
lar, despre ceramica sa, celebră 
mai ales prin producția mește
rilor de la Horezu. Nu se scri
sese însă un studiu de amploa
re, nu se încercase o sinteză, 
dintr-o perspectivă integratoa
re, asupra fenomenului în tota
litatea și complexitatea sa. îl 
datorăm acum eforturilor Cen
trului județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă al județului 
Vîlcea, care a reunit într-o ex
celentă monografie-album cer
cetarea întreprinsă cu discer- 
nămînt, ani în șir, de către nu
meroși etnografi, studiile docu
mentate și pertinente pe dome
nii ale unor cunoscuți autori 
ca dr. GeOrgeta Stoica și Elena 
Secoșan, dr. Ion Vlăduțiu și dr. 
Paul Petrescu. Lucrarea — al 
cărei cuvînt înainte este sem
nat de tovarășul Petre Dănică, 
prim-secrețar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R. — are 
meritul de a stabili legăturile 
multiple ale artei populare loca
le cu arta feudală de tip brînco- 
venesc (în domeniul sculpturii 
în piatră, ceramicii, al portului 
chiar), cu creația regiunilor în
vecinate, dezvoltarea sa pe sca
ră istorică, mutațiile intervenite, 
firesc, în ultimele decenii. înțe
legem din această lucrare că 
atenta cercetare a trecutului (va
lorificată din ce în ce mai in
tens și prin expunere) se îm
bină cu grija de a feri noua cre
ație populară de influențe no
cive, de realizări hibride impli
cit. Creatori populari ca t olarii 
Stelian Ogrezeanu, Ion Bucles- 
cu. Dumitru Mischiu și Victor 
Vicșoreanu, ca țesătoarele Ele
na Grigoroiu și Gheorghița Mă- 
leanu, ca fluierarii Nicolae Ru- 

(Urmare din pag. Z)
— Nu învăț pentru că m-a 

luat de la liceul din Bolintin 
și m-a adus aici. Acolo mă obiș
nuisem cu școala, cu colegii...

— L-am luat de la Bolintin 
pentru că mi-am dat seama că 
acolo nu se face carte ca lumea 
— explică mama.

Ne-am permis să intercalăm 
replicile celor doi interlocutori, 
in măsura în care una o expli
că pe cealaltă, deși discuțiile 
purtate cu cei doi au avut loc 
separat.

— Cît timp ai frecventat li
ceul din Bolintin ?

— Un singur an. Clasa a IX-a.
Adică primul an de liceu. Cel 

care debutează printr-un con
curs de admitere, menit să se
lecteze — în funcție de capaci
tate și pregătire — candidații 
capabili să facă față exigențelor 
unui stadiu superior de instruc
ție. De ce a trebuit să candi
deze D. la liceul din Bolintin ?

— Pentru că era mai ușor de 
intrat — recunoaște mama cu o 
franchețe dezarmantă.

Judecind după actuala situație 
a fiului, pare-se că în adevăr a 
dispus de o comisie de exami
nare generoasă. In același timp, 
însă, nedumerirea mamei față 
de tonusul profesional scăzut al 
feciorului apare ca nefondată.

Mama nu e responsabilă

bări extraordinare, dar 
acestei „mici“ cărți, ale 
idei au zguduit lumea, 
trat și continuă să intre în for
mația noastră revoluționară.

Recitiți — iar cei ce n-ați fă
cut-o încă, citiți — „Manifes
tul“ și veți înțelege că în fi
bra convingerilor noastre revo
luționare se țes ideile viabile 
formulate cu un excepțional 
simț de anticipație istorică de 
către Marx și Engels.

Confruntați textul „Manifes
tului“ și al altor opere esenția
le ale marxismului cu „textul“ 
și contextul vieții contemporane 
și veți constata că pe lîngă 
inevitabilele schimbări și pro
bleme care cer răspunsuri si 
acțiuni revoluționare noi. rami
ne uimitor de valabilă și ac
tuală aprecierea potrivit căreia 
societatea burgheză modernă — 
care a produs ca prin farmec 
mijloace de producție și de 
schimb atît de uriașe — seamă
nă cu vrăjitorul care nu mai 
poate stăpini pliterile întuneri
cului pe care le-a dezlănțuit, 
forțele de producție moderne 
răzvrătindu-se împotriva rela
țiilor de producție burgheze, 
cerînd un nou mod de orga
nizare socială.

In istoria gtndirii revoluționa
re. „Manifestul" a inaugurat o 
eoocă de mari și fundamentale 
descoperiri teoretice a căror va
loare practică a fost și este me
reu confirmată de evoluția isto
rică. de practica construcției so
cialiste și a dezvoltării mișcării 
muncitorești internaționale care, 
la rindul ei, cere imperios îm
bogățirea teoriei marxist-ienî- 
niste. farul nestins al luptei de 
eliberare socială și'națională, al 
luptei pentru progres.

gea și Constantin Antonie, ca 
sculptorii în lemn Jan Dumi
trescu, Constantin Bogorodea și 
Alexandru Dogaru, ori construc
torul de case Ovidiu Mitroi, că
rora sub forma unui „dicționar 
de personalități“ le este consa
crat un întreg capitol al lucră
rii, demonstrează cu prisosință 
autenticitatea noii creații popu
lare vîlcene, personalitatea sa 
rezultată în primul rînd din 
consecvența cu care rămîne în 
sfera unei prestigioase tradiții. 
Fără a fi, se înțelege, o lucrare 
exhaustivă, ea este, la nivelul 
cercetării actuale, o carte de re
ferință. Remarcăm în acest sens 
nu numai larga sa accesibilitate, 
marea cantitate de informații pe 
care le incorporează, ci și sub- C. R. CONSTANTINESCU

CuZa „Greceanu 
(comuna Măldărești)

singura res
ponsabilă — pentru notele sub 
limită. Dar face să ne întrebăm 
dacă ele nu sînt o consecință a 
rabatului la exigență avansat 
tocmai atunci cînd fiul trebuia 
să-și verifice în mod corect for
țele. Pe cine a păcălit tentativa 
de strecurare în incinta unui 
lăcaș de instrucție printr-un 
ocol de cîțiva zeci de kilometri?

Mama băiatului
E mai mult decît clar că pe în
șiși beneficiarii ei de moment. 
Mama se întîlnește un an 
mai tîrziu cu decepția pe care 
a încercat s-o evite, și o pri
mește de data aceasta cu o în
cărcătură suplimentară : neîn
crederea fiului. Iar răspunsul ei 
la această din urmă reacție ? 
Uimirea cea mai adîncă, stupe
facția în fața unei situații pe 
care printr-un șiretlic nu a reu
șit s-o ocolească, ci doar s-o în- 
tirzie :

Două false

polițistetextul 
cărei 

a in-

filmului, 
este cu
ca reali- 
recönsti-

Autorul
Sequens 
mai ales
patetice 
din evenimentele

„MOARTEA REGELUI NE
GRU“ o ecranizare după una 
din nuvelele lui Jiri Marek, au
tor a cărui tematică a consti
tuit-o în mare parte Praga în
ceputului de secol XX, este o 
satiră de moravuri care folo
sește cu abilitate pretextul enig
mei polițiste, 
regizorul Jiri 
noscut la noi 
za tor al unei 
tuiri a unuia 
importante ale rezistenței anti
fasciste cehoslovace, suprimarea 
călăului hitlerist Heydricht 
care făcuse din „protectoratul 
Boemiei și Moraviei" un ținut 
al terorii în masă. Este vorba 
de filmul „ATENTATUL" pre
zentat în urmă cu mai bine de 
zece ani pe ecranele noastre. 
Intre timp alte din filmele vă
zute la noi, „AL NOUĂLEA 
NUME" și „LOGODNICA FRU
MOSULUI DRAGON“ n-au con
firmat decît schimbareă regis
trului artistic al cineastului, pa
sionat acum de comedia 
tescă.

„MOARTEA REGELUI 
GRU" 
ce s-a 
mului 
mentă 
meschine. Praga habsburgică a 
începutului de secol, In care 
Kafka descoperea ultragiat un 
absurd devorant, este Ia proza-

gro-

NE-
ceeareușește pe linia a 

numit „noul val“ al fil- 
cehoslovac, șarja vehe- 
la adresa unei societăți

tilitatea analizelor, a disocieri
lor, bogatul și nuanțatul său a- 
parat critic unde ani putea cita 
glosarul de termeni privind o- 
biectele și tehnicile creației 
populare specifice, catalogul 
motivelor Ornamentale, hărțile 
consacrate repartiției centrelor 
meșteșugărești, tîrgurilor, 
logiei costumului popular 
Tot aci se mai cuvine 
ilustrarea lucrării, mai
modul judicios, convingător în 
care este asociată textului ima
ginea fotografică document. Sin
gurul regret pe care îl poți în
cerca este acela că nu a fost e- 
ditată într-un tiraj de masă. O 
merita, credem, pe deplin.

tipo- 
etc 

citată 
exact

Din-
M. încetează să

— Mi-a spus că nu-i pasă că 
are să rămînă repetent, pentru 
că și ceilalți veniți au început 
prin a repeta anul.

Zguduitoare revelație 1 
tr-o dată D. 
mai fie un caz izolat, iar ma
mei lui i se alătură o serie de 
„colegi“ de suferință.

— Intr-adevăr — ne spunea 
directoarea școlii, tovarășa Ga- 

briela Marcoci — avem destule 
cazuri cind sîntem solicitați să 
înscriem in cataloagele noastre 
elevi care au susținut examenul 
de admitere în alte școli, de 
preferință in liceele din comu
nele învecinate. Aceștia sint net 
handicapați față de restul cole
gilor pentru că trebuie să facă 
față unor pretenții destul de 
mari și, prin forța lucrurilor, 
acomodarea lor cu un nou co
lectiv, cu alte cadre didactice, 
trebuie să se facă din mers. 
D. M. nu e un băiat lipsit de 

torul Marek și în filmul lui 
Sequens o lume a prostiei de
lirante. „Sfînta familie" burghe
ză are in filmul „MOARTEA 
REGELUI NEGRU" un tablou 
aproape exact. Trama polițistă 
— dispariția unei mari sume de 
bani — este pretextul care însă 
temperează spre final o viziune 
regizorală pornită pe alocuri să 
uite mizantropic obiectul sati-

y yyp'T

rei și să devină simplu exerci
țiu de stil.

„EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE“, regizat 
de unul dintre cei mai vîrstnici 
și prolifici realizatori italieni, 
Mario Camerini, pornește și el 
de la un pretext polițist ca să 
devină pe parcurs un fel de 
comedie de moravuri.

Din păcate, cu toată distribu
ția excelentă în fruntea căreia 
se află Vittorio de Sica (de alt
fel lansat ca actor în 1932, de 
regizorul Camerini), filmul nu 
depășește comedia bulevardieră. 
Sînt destule situații și replici 
de un umor autentic dar se 
simte „mîna“ unui cineast care 
a rămas la schemele cinemato
grafului amabil. Camerini a fost 
întotdeauna un regizor de mij
loc care a încercat să imite la

TE L ECINEMATECA

Casablanca
de ȘTEFAN STOIAN

Casablanca este fără îndoială 
unul dintre cele mai bune filme 
despre cel de al doilea război 
mondial produs de studiourile 
americane. Difuzată la numai 
trei săptămîni după eliberarea 
orașului, pelicula lui Michael 
Curtiz își păstrează și azi neal
terată aura romantică. Doi actori 
de primă mărime aduc filmul în 
rindul peliculelor antologice.

Ingrid Bergman și Humphrey 
Bogart sînt o pereche insolită 
pentru ecran. La frumusețea și 
jocul reținut al marii actrițe, 
Bogart răspunde cu acea dezin
voltură care l-a impus de-a lun
gul anilor drept una din cele 
mai populare apariții ale ecra
nului.

Nu există secvență din acest 
film care să trezească suspiciuni 
de autenticitate, nu există cadru 
fără o justificare artistică pre
cisă.

Nu este mai puțin adevărat că 
regizorului i-a fost pus la dis
poziție un pretext filmic 
cele mai atrăgătoare.

In orașul Casablanca unde tn 
timpul războiului mișuna o lume 
pe cît de insolită pe atît de te
rorizată de evenimente nu mai 
ajung doi curieri germani care 
aveau asupra lor două pașapoar
te. Moartea celor doi curieri 
atrage după sine represaliile ofi
cialităților strunite de sosirea u- 
nui maior german. Patronul u- 
nuia din cele două cafenele 
ajunge în posesia lor grație unei 

din

posibilități, dar trebuie ajutat 
mai serios să se acomodeze.

Ne permitem să continuăm 
ideea : ca să fie ajutat să se a- 
comodeze trebuie atenție și răb
dare, pricepere și tact. De la un 
părinte ne așteptam la așa ceva. 
Nu la consulturi medicale și 
blam public, nu la declarații de
finitive in materie de incapaci
tate.

Riscăm o ultimă întrebare :
— Dumneavoastră ce profesie 

aveți ?
— Sînt cadru didactic. Am fă

cut „istoria" dar lucrez în învă- 
țămîntul preșcolar. Nici n-aș 
vrea să trec la catedră. Numai 
cînd mă gîndesc că aș putea 
avea un elev ca D., mă apucă 
groaza !

Un elev ca D. I Adică un elev 
cu o situație proastă la învăță
tură ? De asemenea întîlniri nu 
e scutit nici un cadru didactic, 
dar ceea ce „simte' 
fața unei atari 
nimic de-a face 
care o invoca 
noastră.

Nu, D. M. nu 
gazetarilor despre mama lui. A 
reușit însă ea însăși să ne spună 
suficient despre o relație care 
șchioapătă exact cînd s-ar cu
veni să funcționeze cît mai co
rect. Mai ales dacă părintele își 
anunță, cu aplomb, o. profesie 
ca aceea de pedagog ! 

!“ acesta în 
prezențe nu are 
cu tulburarea pe 

interlocutoarea
a declarat nimic

începutul carierei umorul fran
cez al lui Réné Claire iar apoi 
virulența sarcasmului mai tine
rilor săi confrați. El a rămas 
un profesor depășit întotdeauna 
de elevii săi și mai ales depășit 
de realitățile timpului său.

In „EU NU VAD TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE“ Mario 
Camerini imită forma comediei 
italiene contemporane dar nu-i 
înțelege fondul, semnificațiile 
ei sociale incit putem afirma că 
el nu reprezintă într-o cinema
tografie de un imens prestigiu 
și ținută artistică decît etalonul 
mediocrității active.

„CUPA ANGLIEI“ — docu
mentar datorat cineaștilor en
glezi e un fel de istorie a fotba
lului insular. O istorie cu zone 
de nostalgie dar și cu judecăți 
lucide asupra condiției fotbalu
lui profesionist, uriașei sale ma
șinării de produs spectacole, 
idoli, glorie și mai ales bani. 
Tradiționalul calm britanic dă 
comentariului o notă de serio
zitate care ne face să descope
rim dincolo de frenezia tribu
nelor și de confruntarea de pe 
gazon drumul sportului de la 
bucurie la dramă deliberată.

TUDOR STANESCU

•) „Moartea regelui negru“ — 
o producție a studiourilor ceho
slovace ; „Eu nu văd, tu nu 
vorbești, el nu aude“ — o pro
ducție a studiourilor italiene și 
„Cupa gloriei“ — o producție 
a studiourilor engleze.

razii soldate cu moartea celui 
care le sustrăsese inițial.

Sosit de la Paris și dorind să 
plece cit mai repede din în
cercuire un personaj de seamă 
din rezistența cehoslovacă are 
nevoie de cele două pașapoarte 
pentru el și soția sa.

Din motive personale însă a- 
ceste pașapoarte nu pot ajunge 
în posesia celor doi: între pa
tronul cafenelei și soția rezisten
tului cehoslovac avusese loc 
cîndva o idilă din care primul 
ieșise aproape distrus sufletește.

In final însă inflexibilul patron 
va facilita plecarea celor doi 
omofindu-l pe maiorul neamț so
sit în grabă la aeroport pentru 
a-i aresta pe toți.

Dacă în această peliculă In- 
grid Bergman este „mai mult 
decît un ideal, ea este un vis“, 
Humphrey Bogard „este simbolul 
a ceea ce au simțit americanii 
în fața acestui război“.
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REALISM
(Urmare din pag. I)

dificată de un ansamblu de măsuri concrete, acute social, 
semn al maturității unei istorii. Aci cred că începem să fim azi. 
Deși ar fi o iluzie să dăm frîu liber convingerii că totul se 
va petrece rapid, de la sine înțeles, că o măsură concretă 
și încă o măsură concretă vor fi suficiente pentru a face 
saltul într-o altă lume, dacă acestui realism politic nu-i va 
corespunde și un realism al relațiilor sociale neechivoc, lim
pede structurat în zona unor Interese și nevoi reciproc condi
ționate.

Inlăturind barierele de clasă, socialismul a deschis posi
bilitatea participării tuturor la viața societății într-un nou 
sistem de relații, care tind să-l cuprindă pe om nemijlocit și 
integral, omul găsindu-se acum și față de sine într-o nouă 
relație, la rindul ei determinată de relația sa cu lumea pri
vită ca natură creată de el. Societatea noastră este, desigur, 
încă departe de a fi epuizat posibilitățile unor activități și 
participări a fiecăruia la modelarea condițiilor sociale ale 
existenței umane, dar începutul a fost făcut, și a fost făcut 
bine, cu realism, la timp, în consens cu programul tehnic 
și industrial, cerut implacabil de acesta. Ultimele măsuri 
hotărîte de Plenara Partidului se înscriu în aceeași direcție.

Dacă ar fi, astfel, reamintite deciziile Conferinței Națio
nale a Partidului, desfășurată acum mai bine de o jumătate 
de an, privind simplificarea vieții economice și sociale, și 
noile măsuri preconizate de Plenară împotriva birocrației, de 
pildă, se poate deduce, dincolo de consecvența unor acțiuni 
și de implacabila lor trebuință, necesitatea îndepărtării fer
me a acelor piedici ce ne mai situează pe fiecare și pe toți 
la un loc intr-o relație săracă cu lumea noastră ; nu doar 
ca simpli cetățeni, asta ar fi, la urma urmei, mai puțin im
portant, mai repede remediabil prin legi severe ; ci ca par- 
ticipanți cu sentimentul responsabilității pentru ceea ce este 
și va fi societatea noastră în ansamblul ei. într-un sens mai 
larg, acela al rezolvării participării depline a tuturor la ci
vilizația către care ne îndreptăm, și în cadrul adîncirii de
mocrației socialiste ca urmare a impetuozității unei economii 
racordate din ce în ce mai cuprinzător la datele revoluției 
cucerește mereu noi domenii de manifestare ; că realismul 
tehnice și științifice, se poate spune că patosul revoluționar 
către care sîntem chemați de Partid va dăinui și va primi 
adevărul timpului prin noi înșine, prin fiecare dintre noi, prin 
ceea ce sîntem și prin modul în care acționăm și vom acționa 
pentru a da concretețe socială faptelor unei înalte politici 
a faptelor sociale.

Gheorghe Vasilescu-Vasia, cu
noscutul fruntaș al mișcării 
muncitorești de la începutul se
colului, spunea in memoriile 
sale că prin 1911 luase ființă 1.1 
Călărași, în Ialomița „cercul 
cultural al tinerilor muncitori“ 
— din inițiativa muncitorilor or
ganizați — creat cu scopul de-a 
atrăg-? în sinul mișcării un nu
măr cit mai mare de tineri. 
Printre formele de activitate, 
politice și educative (la Călărași 
exista și un cerc de studiu al 
marxismului în cadrul căruia 
veneau regulat să țină conferin
țe I. C. Frimu, Gheorghe Bujor, 
G. Vasilescu-Vasia și alții) pro
puse de cercul muncitorilor era 
și un modest teatru de amatori 
animat de cîțiva ucenici 
dădeau spectacole atît la 
cerouilui, cît și „în parcul 
nai al orașului".

Acest teatru de amatori 
și astăzi.

Longevitatea tinereții sate se 
explică prin faptul că de-a lun
gul anilor, oricit de grei ar fi 
fost, a existat totdeauna cineva, 
un grup de amatori care să ros
tească cu pasiune replicile de 
pe scenă. De atunci și pînă as
tăzi, cu ce repertoriu va fi sus
ținut spectacolele acest colectiv 
de actori? Albumele de teatru 
nu se mai păstrează în întregi
me și nici cei care au inaugurat 
începuturile, acum nu mai sînt.

După ci te va decenii și teatrul 
ucenicilor din Călărași a intrat 
pe făgașe noi, devenind o cro
nică a vremii sale, desfășurind 
o neobosită activitate propagan
distică. jnaugurînd la sate sce
nele primelor cămine culturale, 
ajutînd și îndrumind formați
ile de amatori care se încropeau.

care 
sediul 
comu-
există

9 19

Teatrului popular
din Călărași

In 1963 este declarat „Teatru 
popular de amatori“ Împreună 
cu teatrele de'amatori din Lugoj, 
Rîmnicu-Vîlcea. Mangalia și 
Tumu Severin. Iar acum se pre
gătește să ia parte la Festivalul 
internațional al amatorilor Or
ganizat pe Rivieră, la Monaco, 
cu „Piatra din casă“ de V. Alec- 
sandri. Am relatat retrospectiv 
activitatea acestui colectiv de 
animatori culturali pentru că mi 
s-a părut demnă de remarcat 
străduința pe care au depus-o 
cei care au muncit aici de a 
forma din amatorism o institu
ție culturală de durată care a 
preluat cu succes sarcinile unui 
teatru profesionist. Publicul din 
Călărași și din împrejurimi, nu 
a dus lipsa unui spectacol iar 
turneele întreprinse de alte tea
tre a.u fost așteptate ca un 
schimb de mesaje. Desigur, au 
fost cunoscute la vremea lor 
și alte colective ale teatrului de 
amatori, împovărate de lauri si ’ 
premii. Dar formațiile, de parcă 
acesta le-ar fi fost scopul, s-au 
autodizolvat imediat ce și-au 
adjudecat laurii. Și teatrul 
popular din Călărași în unele 
competiții a obținut locul I sau 
II pe țară, dar nu acesta a fost 
scopul pregătirii lor, nu acesta 
a fost pasiunea muncii de pe 
scenă — cîștigul laurilor, ci fi
delitatea față de public și do
rința de menținere a frumoasei 
tradiții a ucenicilor-actori de 
acum 50 de ani. Prin munca lor, 
acești entuziaști artiști amatori 
desfășoară în public un act ve
ritabil de cultură specific unei 
instituții cultural-educative care 
depune efortul să rămînă așa 
cum se recomandă, „populară“ în 
sensul în care trebuie să în
țelegem popularitatea acțiunii 
culturale de masă, nicidecum 
„popular“ în sensul unei dero
gări de la calitate 1 Cine sint 
acei ce astăzi continuă activi
tatea culturală — în teatrul uce
nicilor ? Laurențiu Bercea — 
operatorul cinematografului din 
oraș ; Vica Nicolina, farmacis
tă ; Giusepe Ștefan, activist cul
tural ; V, Angheleniu — electri
cian ; Ilie Gemai — Sultana, 
profesoară ; Ioniță Gheorghe — 
salariat la întreprinderea de co
lectare și valorificare a deșeuri
lor feroase ; Nicolae Grigorescu 
— tehnician cadastru ; Ilinca 
Năstase — contabilă.

ION MARCOVICI

1

i

*
*

!

Ì

i

i(
i
j
A



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 14 MARTIE 1973

Vizita delegației Tineretului 
Liber German din Republica

Democrată Germană

a

Delegația Tineretului Li
ber German (F.D.J.) din Re
publica Democrată Germană, 
condusă de tovarășul Giin- 
ther Jahn, prim secretar al 
Consiliului Central, a fost 
ieri oaspetele tineretului de 
la Grupul industrial petro
chimic din Ploiești. Intr-o 
atmosferă prietenească, s-a 
realizat un schimb de pă
reri și informații in legătu
ră cu principalele aspecte 
ale activității în rîndul tine
retului, ale modului în care 
acționează organizația U.T.C. 
în vederea mobilizării tine
rilor pentru înfăptuirea sar
cinilor ce revin acestui im
portant obiectiv economic.

O atmosferă caldă, tovă
rășească a caracterizat vizi
ta delegației F.D.J. la Insti
tutul politehnic din Bucu
rești. Gazdele au împărtășit 
oaspeților din R.D.G. preocu
pările lor pentru înfăptuirea 
programului partidului

al 
în

Luni seara a plecat la Berlin 
o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul George Ho- 
moștean, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., 
care, la invitația C.C. 
P.S.U.G., va face o vizită, 
schimb de experiență, în Repu
blica Democrată Germană.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de Pe
tre Duminică, membru supleant 
al C.C. al 
la C.C. al 
partid.

Au fost
Ambasadei Republicii Democra
te Germane la București.

P.C.R., șef de secție
P.C.R.. de activiști de

prezenți membri ai

Indo
care 

I cu
Mo- 

, con-

Consiliul Central al U.G.S.R. 
a adresat generalului Suharto, 
președintele Republicii 
nezia, o telegramă prin 
cere anularea pedepsei 
moartea și eliberarea lui 
hamad Munir și Mardjoko, 
ducători de seamă ai mișcării 
sindicale și militanti pentru a- 
părarea intereselor clasei mun
citoare din Indonezia.

La 13 martie a.c., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex-

DIN TIMP Șl TEMEINIC
n(Urmare din pag.
o mină 

aveau să

de la categoria 
ni se spune. 
Drept răspuns 
personal-învăță- 
un registru cu 
muncitori, mai-

Mai bine de doi ani, 
de oameni — care 
formeze viitorul colectiv al be
neficiarului — au recrutat și 
pregătit cu răbdare și pricepe
re muncitorii și maiștrii de 
care are nevoie uzina acum. 
Primii strungari, lăcătuși și su
dori calificați pentru Uzina de 
utilaj terasier, au absolvit uce
nicia la locul de muncă în 
toamna anului trecut la „Pro
gresul“ Brăila unde în lunile 
care au urmat s-au specializat 
în executarea unor lucrări spe
cifice uzinei buzoiene. Vor fi a- 
duși la momentul oportun. Se 
știe de pe acum unde va lucra 
fiecare, în ce atelier și la ce 
maistru. Dar ei sînt doar a tre
ia parte din numărul total de 
muncitori ciți vor lucra aici in 
lunile următoare. Ceilalți ? „U- 
zina nu angajează deocamdată 
decît muncitori 
a IV-a în sus“ 
Dar de unde ? 
șeful biroului 
mint ne arată 
peste 1 000 de ... .
ștri și tehnicieni care au făcut 
cereri de angajare la uzina bu- 
zoiană în ultimii doi ani.

— De la prima cerere de an
gajare pînă la ultima, le-am în
registrat aici — numele, pro
fesia, locul de muncă și domi
ciliul. Fiecăruia in parte le-am 
răspuns imediat în scris că e 
în evidența noastră și in mo
mentul cînd vom începe anga
jările, dacă vom avea nevoie 
de el, îl vom chema; Acum a- 
vem de unde alege. Nu mai e 
nevoie să dăm anunțuri la zia
re, să-i căutăm. Știm de unde 
să-i luăm. Pînă acum n-am 
angajat decît muncitori cu ca
tegorii de încadrare între IV 
și VI. Cei mai mulți dintre ei 
sînt legați de Buzău 
familie, au copilărit 
s-au calificat în alte 
zind că se ridică și 
le noastre o mare 

prin rude, 
pe aici și 
părți. Au- 
prin părți- 
uzină con

structoare de mașini, caută să 
vină aici. Am reușit să adunăm 
astfel un nucleu de muncitori 
de înaltă calificare. Zilele tre
cute am mai cerut transferul 
pentru încă 10. Cu cei pe care-i 
vom mai primi de la „Progre
sul“ Brăila și de la Uzina me-

perfecționare continuă a pro
cesului (Ie învățămînt. pen
tru educarea comunistă a ti
neretului universitar. Intîl- 
nindu-se cu studenți ai insti
tutului, tovarășul Giinther 
Jahn a înfățișat sarcinile 
care stau în fața tineretu
lui universitar din R.D.G. și 
modul în care acesta întîm- 
pină cel de-al X-lea Festi
val Mondial al Tineretului 
și Studenților.

în cadrul unei întîlniri 
prietenești cu membri ai 
activului U.T.C. din Capita
lă. la care a participat și 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C.. au fost prezentate 
problemele esențiale, obiec
tivele și formele de muncă 
ale F.D.J., preocupările ac
tuale ale U.T.C., precum și 
principalele aspecte legate 
de pregătirea și desfășurarea 
Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților.

terne, a primit pe Pierre Ilbou- 
do, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Volta Superioară în Re
publica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

1973)

UNA I’EN- 
general-ma-

IN CURÎND VA APARE
REVISTA „PENTRU PATRIE"

NR.3
(MARTIE

Din cuprins :
— LEGEA — 

TKU TOȚI, de „ 
ior FILIMON ARDELEANU, 
prim-adjunct al Procuroru
lui general al R.S.R.

— FLAGRANTUL DE LA 
MÎNĂSTIREA DEALU — 
Reportaj de Gr. T. CUZA.

— MARTORUL. MINCI
NOS — ADEVARATA PA
COSTE. Reportaj-anchetă 
de PETRE VÎRLAN.

— SUB LUPA : BIȘNIȚA
RII. Reportaj de Roland 
Vasilievici.

— SERIALUL NOSTRU 
— „OPERAȚIUNEA VĂZ
DUH“ (II).

Rubricile : Panoramic, Oa- 
mehi și gînduri, Sport, Car
te, Film etc.

• • • • •

canică din Buzău, reprofilată 
acum pe utilaj chimic, cred că 
ne facem plinul. Dacă nu, ape
lăm la rezervă, la cei luați în 
evidență.

Cu aceeași atenție a fost con
cepută și pregătirea muncitori
lor necesari următoarelor eta
pe de construire a uzinei, pre
văzute să se finalizeze eșalonat 
pînă in 1976. In prezent se află 
în curs de calificare, în dife
rite meserii, aproape 800 de ti
neri. Alți 500 vor începe școa
la profesională sau ucenicia la 
locul de muncă în toamna 
cestui an. Ei vor fi necesari 
1975 și 1976.

a- 
în

„VETERANII" UZINEI 
IȘI AȘTEAPTĂ COLEGII 

MAI TINERI

După cum spuneam, angaja- 
ții de pînă acum ai uzinei sînt 
maiștri sau muncitori de la ca
tegoria a IV-a în sus. Pe cei 
mai mulți dintre ei i-am găsit 
ocupați cu diverse lucrări de 
autoutilare sau cu instalarea 
dispozitivelor de sudat sasiul 
la rulourile pentru compresoa- 
re. Ei vor fi conducătorii sau 
cel puțin coordonatorii activi
tății de producție din toate 
secțiile și atelierele care ur
mează să intre acum în funcți
une. Sînt încă puțini, dar în 
jurul lor se vor aduna ceilalți 
muncitori, mai tineri, planifi
cați să vină in. uzină, pe par
cursul săptămînilar viitoare.

Maistrul Ștefan Abăseacă, 
secretarul U.T.C. pe uzină, știe 
de pe acum unde vor fi repar
tizați și ne vorbește cu vădită 
plăcere despre organizațiile 
U.T.C. pe care va trebui să le 
constituie la secțiile sculărie, 
prelucrări mecanice și montaj.

— Ii vom primi frumos, și-i 
vom ajuta să capete încrede
re în forțele lor, să se integre
ze repede în colectiv, în pro
ducție, ne spune lăcătușul 
justor Petre Stanciu.

— Sînt foarte mulțumit 
felul în care s-au pregătit oa
menii pentru această uzină, a- 
daugă maistrul Mihail Voines- 
cu. Eu o să răspund de secția 
prelucrări mecanice, secție în 
general foarte pretențioasă, dar 
nu-jni fac griji, știu că o să lu-

a-
de

Insuflețitoare angajamente în întrecerea studențească
Recent am publicat Chemarea la întrecere pentru ridicarea 

nivelului calitativ al întregii activități profesionale, lansată de 
Consiliul U.A.S. din Centrul universitar București, în numele 
studenților Capitalei. Răspunsurile consiliilor asociațiilor din cele
lalte centre universitare aduc cuvîntul faptei studențești, exprimă 
abnegația și dăruirea comunistă cu care întregul tineret studios 
se străduiește să obțină, în acest an hotărîtor al cincinalului, re
zultate superioare în pregătirea profesională și politico-educativă.

Stabilirea parametrilor pe care trebuie să-i atingă pregătirea 
studenților în această perspectivă evidențiază, cu acest prilej, șt 
una din dominantele atmosferei de efervescență politică în care 
este întîmpinat forumul organizației revbluționare a studenților — 
Conferința a IX-a a U.A.S.R.

Publicăm astăzi cîteva din răspunsurile organizațiilor studențești 
din țară.

• CLUJ
Răspunzînd chemării colegilor 

noștri din București, ne anga
jăm să realizăm următoarele 
obiective concrete :

1. Prezentarea studenților la 
sesiunea de examene din vară 
în proporție de peste 99 la sută.

2. Creșterea procentului de 
promovabilitate cu 5—7 la sută 
față de sesiunea corespunzătoa
re a anului universitar trecut.

3. Ridicarea nivelului pregăti
rii profesionale reflectată în • 
medii cuprinse intre 7 și 10 la 
peste 90 la sută din studenții 
promovați și medii între 9 și 10 
la peste 30 la sută din aceștia.

4. Cercurile științifice studen
țești se vor angaja în studiul și 
rezolvarea a mai mult de 1 300 
teme, în majoritatea lor apli
cative, care vor antrena aproxi-
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CRISTALULUI : 
12;

Și pe traseul lui 30, între sta
țiile Liviu Rebreanu și Barajul 
Dunării lucrările de înlăturare 
a gheții au decurs greu. Ștran
gulări ale circulației s-au pro
dus mai ales din cauza râmî- 
nerii în pană a unor autobuze 
și nedepanării lor Ia timp. 
Circa 60 de autobuze s-au aflat 
în această situație. Astfel, pe 
strada Labirint au fost blocate, 
din acest motiv, ieri dimineață, 
foarte multe autobuze. Pe lini
ile de tramvai (19, 23 — -de 
pildă), au fost unele stagnări 
ale circulației și din cauza ma
cazurilor care nu au fost 
deblocate la timp. Exemplu, 
de-a dreptul rizibil, l-a oferit 
macazul de la intrarea în depoul 
Dudești, cînd s-a pierdut multă 
vreme pînă la scoaterea de pe 
linie a unui vagon defect.

Cu toată intervenția tractoa
relor cu șenile, gheața groasă 
de pe uneie traAe n-a putut fi 
spartă. De aceea se impune in
tervenția cetățenilor, cu cazma
le, lopeți și răngi, cum s-a făcut 
de altfel pe cea mai mare parte 
a străzilor principale.

Au rămas încă sub gheață 
tronsoane destul de mari pe 
străzile cu circulație intensă 
(Bulevardul Păcii și Armata 
Poporului, Grivița, Popa Nan, 
între cartierele Drumul Taberei 
și Militari, Popa Tatu, Ștefan 
Furtună, Olteniței, Plevnei, Ca
ro! Davila, Floreasca, Coșbuc, 
Viilor și altele).

In acest sens am notat și o 
în sectorul V : o 

de 10 muncitori de la 
vCl^i , într-un micro

buz, intervine acolo unde au 
rămas porțiuni mici cu poduri 
de gheață. Tot aici, o echipă de 
12 mecanici auto și 5 lăcătuși 
de la U.R.A. dă ajutor la repa
rațiile mașinilor și utilajelor la 

ei, o

crăm bine aici pentru că s-au 
asigurat de la început munci
tori buni. Sînt convins că și ti
nerii strungari care vor veni 
de la „Progresul“ Brăila se vor 
descurca destul de bine, 
hotărît să-i învățăm mai 
ce știm noi „veteranii“ și 
să le pretindem.

— O să ne apropiem de 
să ne străduim să ne cunoaș
tem cit mai bine ca oameni mai 
întîi pentru ca treptat să insta
urăm aici un climat sănătos de 
muncă șl disciplină, așa ne-am 
gîndit — ne spune maistrul Ni
colae Vlaicu. Și astfel in ca
drul nucleului de muncitori de 
înaltă calificare angajați pînă 
acum se prefigurează treptat 
normele interne de funcționare 
a colectivului ce se formează 
de pe acum. Este și acesta un 
semn de bun augur pentru a- 
propiata intrare în funcțiune a 
uzinei.

(O-

STRUCTURA 
rulează la Central (orele 10; 
14; 16,15; 18,30; 20,30).

TINERII : rulează la Doina 
rele 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20). 

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Luceafărul (orele 8.30: 11; 13,30; 
16; 18.30; 21), Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAN s ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA : rulează la Sca
la (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), București (orele 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
8,45; 11: 13,15; 15.30; 18; 20.30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19.15).

CLOVNII : rulează la Capitol 
(orele 9.30; 11.45: 14; 16.15; 18,30; 
20,45).

FATA CARE VINDE FLORI ! 
rulează ia înfrățirea (orele 15,30; 
13; 20,15), Cosmos (orele 10; 15.30; 
18: 20,30).

ADIO, ARME 1 7 rulează la Fe
roviar (orele 9,30, 12,45; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9: 12,30; 16; 19,30),

nuitiv 30 la sută din studenții 
centrului nostru universitar.

5. Perfecționarea continuă a 
integrării studenților în com
plexul învățămînt-cercetare- 
producție prin :
• îmbunătățirea permanentă 

a practicii productive și profe
sionale ;

« participarea studenților la 
rezolvarea unor teme de cer
cetare contractate de cate
dre, estimate valoric la circa 
4.5 milioane lei, precum și 
participarea studenților la 
realizarea unor cercetări în co
mun cu tinerii din întreprinde
rile și unitățile economice, te- 

depoul Șerban Vodă. Așa cum 
am constatat au existat destule 
defecțiuni la utilajele de desză
pezire. Astfel din cele două 
autolncărcătoare care au acțio
nat în sectorul II, unu) s-a 
defectat și a fost pus în func
țiune abia la ora 12,00 In sec
torul V s-au defectat 4 sărărițe. 
Poate tot din acest motiv in 
sectorul II n-a acționat inițial 
decît o singură cisternă cu la

mă, din cele 7 planificate,' ul
terior, și foarte tîrziu, adăugîn- 
du-i-se încă două. Pentru ur
mătoarele 24 de ore se prevede 
căderea unor noi precipitații. 
Iată de ce este necesară ur
gentarea lucrărilor pe arterele 
principale .și deschiderea a noi 
fronturi de lucru pentru 
descongestionarea tuturor stră
zilor aferente (din etapa a Il-a). 
In acest scop, o rațională și 
operativă dirijare a agregatelor 
spre zonele care necesită vo
lum mare de muncă și urgență, 
ar ușura acțiunea. Este im
perios necesar să se degajeze 
străzile înguste (Călărași, Bu- 
zeșt.i, Văcărești, Popa Nan), și 
gurile de canal. (Pentru o even
tuală topire a zăpezii, I.C.A.B. 
a luat măsuri de scădere 
nivelului apei în lacurile 
pitalei).

A început din plin transportul și descărcarea zăpezii.

Tomls (orele 9; 12,30; 16: 19,30), 
Aurora (orele 9; 12,15; 16; 19.30).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare). La ora 20.15 Program 
de documentare.

NUNTA DE PIATRA ; rulează 1« 
Popular (orele 16; 18; 20).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18 15; 20,30), Melodia (orele 9; 
1L15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). Mo
dern (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45).

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII ; ru
lează Ia Buzești (orele 15,30; 18; 
20,15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Grivița (orele 0: 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15: 20.30).

ANDREI RUBLIOV : rulează 
Viitorul (orele 15.30: 19).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Volea (orele 10; 12.30; 15.30; 18: 
20.30). Miorița (orele 10; 12,30; 15: 
17,30; 20). 

la

me ce vor fi finalizate înainte 
de termenele planificate ;

• rezolvarea pînă Ia sfîrșitul 
anului universitar a unor con
tracte economice în jur de 1,5 
milioane lei, prin Centrul stu
dențesc de studii, cercetări și 
proiectări înainte de termenul 
stabilit prin contract ;

• creșterea valorică a pro
ducției studențești din cadrul 
atelierelor-școală cu peste 25 la 
sută față de perioada similară 
a anului universitar trecut.

6. Sprijinirea organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi și in
stituții in acțiunile politico- 
ideologice și cultural-educative, 
avînd drept scop mobilizarea 
conștientă și responsabilă a 
întregului tineret Ia realizarea 
sarcinilor economico-sociale 
stabilite de partid.

7. Intensificarea acțiunilor de 
educație politică a studenților 
din ultimii ani în vederea pre
zentării integrale a 
locurile de muncă 
și stabilizarea lor 
locuri de muncă.

8. Organizarea unor ample 
acțiuni de muncă patriotică a 
căror valoare va fi cu 15—20

acestora Ia 
repartizate 
la aceste

Aceasta înseamnă în primul 
rînd folosirea din plin a utila
jelor. S-a stabilit ca alimenta
rea cu combustibil a acestora 
să se facă de la punctele orga
nizate în fiecare sector, șoferii 
să nu le părăsească pînă la ve
nirea schimbului; s-au oferit 
suplimentar să lucreze șoferi de 
la I.T.B., I.R.T.A., de la diver
se întreprinderi. Cu cit opera
țiunea de înlăturare a înzăpezi- 
rii durează mai scurt, cu atît 
vor fi mai bine protejate și 
mijloacele de transport în co
mun, expuse acum supraaglo
merării.

Întrucit zăpada de pe acope-, 
rișuri prezintă pericol și pentru 
imobile și pentru cetățeni (pe 
Matei Voevod s-au prăbușit ieri 
trei acoperișuri), facem un apel 
la cetățeni să ia din proprie 
inițiativă măsurile necesare. 
Totodată, mai cu seamă in car
tierele unde nu sînt prea mul
te instituții și întreprinderi 
(ex. Drumul Taberei), se impu
ne o largă acțiune de mobiliza
re a colectivelor de locatari, 
pentru eliberarea zăpezii. De
putății de cartier, comitetele de 
bloc au început să acționeze 
deja în acest cartier. La fel va 
trebui să se acționeze și în ce
lelalte zone.

„Lecția“ din această primăva
ră și, uneori chiar și buletinul 
meteorologic, ne 
nu avem nici un 
siderăm acțiunea 
pezire încheiată.

(O-

la

ZESTREA : rulează Ia Munca 
(orele 15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL ■: rulează la Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15: 19,15: 20,30).

GRĂSUNĂ : rulează la Vitan 
rele 1«; 18: 20).

MARIA STUART : rulează 
Bucegi (orele 15.30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CUPA GLORIEI : rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 16; 
18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 19).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Giulești 
(orele 15.30; 18; 20.15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18: 
20.30).
LUPUL MARILOR — RĂZBUNA

REA : rulează la Rahova (orele 
15,30; 19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15). 

Ia sută mai mare decit in anul 
universitar trecut.

Pe lingă obiectivele amintite 
în scopul sprijinirii mai eficien
te a invățămintului in reali
zarea obiectivelor economico- 
sociale ale cincinalului înainte 
de termen, Uniunea Asociați
ilor Studențești din Centrul 
universitar Cluj organizează un 
concurs de creație tehnică stu
dențească aplicată in producție.

Regulamentul concursului se 
va transmite ulterior fiecărui 
centru universitar.

• ORADEA
Principalele noastre obiective 

sînt : prezentarea tuturor stu
denților din institut la exame
nele programate în sesiunea 
din vară și promovarea inte
grală a examenelor din această 
sesiune de către un număr mai 
mare de studenți în comparație 
cu sesiunea similară din anul 
universitar precedent ;

• îmbunătățirea substanțială 
a procentului de note intre 
7—10 ;
• realizarea ireproșabilă a 

tuturor obligațiilor de practică 
pedagogică prin obținerea de 

normal, ba un mucalit remaf 
ca chiar că ar fi mai bine 
decît în zilele însorite.

Este bine însă să reținem 
că această bătălie cu ultima 
răbufnire a iernii a prilejuit 
și fapte deosebite din partea 
unor colective de muncă, a 
unor tineri, că ea a însemnat 
încă o verificare a capacității 
de mobilizare a oamenilor. Să 
menționăm cîteva de la re
gionala căilor ferate Galați.

Luni seara la comandamen
tul județean s-a semnalat de 
pe platforma Combinatului 
siderurgic, de la Întreprinde 
rea F.lectro-centrale, că este 
nevoie urgentă de un vagon 
de acid clorhidric. Mesajul 
a trecut mai departe pe re 
gionala C.F.R. Aici operatorii 
Mihai Costică, Nicolae Pro- 

zanchin și Mihai Mihai Zoe 
pentru a avea un coeficient 
de siguranță sporită, au lan 
sat mesajul în două direcții; 
spre Adjud și spre Brăila; în 
gara Adjud a fost descoperit 
într-o garnitură, un vagon de 
acid clorhidric. Cîteva ma 
nevre și o locomotivă l-a pre
luat și l-a adus la Galați. Va 
gonul trebuia să ajungă nea
părat la ora 4 dimineața. A 
intrat pe poarta combinatului 
cu trei ore înainte. La ora 4 
intra și al doilea vagon adus 
de la Chișcani — Brăila.

Și încă un fapt: de la re
gionala C.F.R. Galați a por
nit o dispoziție scurtă spre 
mecanicii trenurilor rapide și 
accelerate București—Galați
și Constanța—Iași pentru a 
opri și în unele gări interme
diare. Cum trenurile persona
le nu mergeau o asemenea 
măsură cred că a emoționat 
pe mulți călători care începu
seră să nu mai aibă speranțe 
în asemenea gări intermedia 
re. Emoția lor ar fi fost însă 
și mai puternică dacă ar fi 
știut încă un fapt: stațiile 
Galați — Bărboși — Brăila și 
Făurei au instalație centrală 
automatizată care la manevre 
impune anumite norme, alt
fel limba macazului nu reali
zează un contact strîns 
ce simultan determină 
semnalul să nu fie pus 
liber. Pentru a asigura dru
mul liber, pentru ca acești că
lători să se bucure, niște oa
meni au stat toată noaptea in 
viscol și au curățat macazele, 
liniile cu lopata mătura.

CAPCANA PENTRU GENE
RAL i rulează la Cotrocenl (ora 
20,15).

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
rulează la Progresul (orele 15.45; 
18; 20.15).

EROII DE LA TELEMARK (o- 
rele 10; 12; 14). DOSAR SECRET 
(orele 16,30; 18,45), STRADA
MARE (ora 20,45). rulează la Ci
nemateca Union.
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Opera Română : DON JUAN — 

ora 19; Teatrul de Operetă : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul „Al. Davila” — Pi- 
teși (la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (Schitu Măgureanu) : D-ALF 
CARNAVALULUI — ora 20: (Sala 
Studio) ; VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 

calificative bune și foarte bune 
la toate lecțiile finale, mobili
zarea efectivă a tuturor stu
denților în activitatea produc
tivă din unitățile economice, 
un accent deosebit urmînd a se 
pune pe creșterea eficienței 
formative a acestei activități și 
asigurarea integrală a necesa
rului de dispozitive și instala
ții care se pot efectua în ate- 
lierele-școală în vederea auto- 
dotării laboratoarelor și atelie
relor ;

• prezentarea tuturor absol
venților din anul acesta la 
locurile de muncă repartizate.

• CONSTANȚA
Mobilizați de chemarea la în

trecere lansată de colegii din 
Centrul universitar București, 
asociațiile studențești se anga
jează să acționeze ferm pentru 
a asigura :
• prezentarea la examene în 

proporție de 100 la sută ;
• creșterea procentului <le 

promovabilitate cu cel puțin 5 
la sută ;
• creșterea numărului notelor 

intre 7 și 10 cu cel puțin 3 la 
sulă ;

• prezentarea tuturor stu
denților la locurile unde vor fi 
repartizați ;

• creșterea cu cel puțin 5 la 
sută a numărului de studenți 
participanți la cercurile știin
țifice, diversificarea profilelor 
cercurilor științifice studențești.

După cum informează Institu
tul meteorologic, în cursul dimi
neții de marți au căzut precipi
tații, mai ales sub formă de 
ninsoare, pe alocuri în Banat și 
în nordul Olteniei. Vîntul a 
prezentat intensificări în sudul 
Banatului, pe alocuri în Cîmpia 
Dunării, în Dobrogea și în jumă
tatea de sud a Moldovei. In res
tul .țării, cerul a fost schimbător 
iar vîntul a suflat moderat. So
lul este acoperit cu un strat de 
zăpadă care măsura, la ora 8.00, 
între 2—10 cm în sudul și estul 
Olteniei, intre 3—26 cm în Do
brogea, sudul și estul Transilva
niei. între 2—60 cm în Munte
nia și între 11—67 cm în Mol
dova. In zona de munte, zăpada 
are o grosime de 40—155 cm.

In următoarele 24 de ore vor 
continua să cadă precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare, iar 
vîntul va prezenta intensificări, 
viscolind pe alocuri zăpada, la 
început în Banat și Oltenia, apoi 
și în Muntenia, Dobrogea și su
dul Moldovei.

La București, în cursul zilei, 
vremea se menține închisă, tem
porar va ninge, iar vîntul va pre
zenta din nou intensificări vis
colind zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 
ne

SITUAȚIA IN
FEROVIARE

Departamentul Căilor Fera
te informează că în cursul zi
lei de 13 martie au reînceput să 
circule toate trenurile rapide, 
accelerate și de persoane, sus
pendate temporar, în timpul vis
colului și ninsorii ab’ ’nte de 
luni. Au fost repus< circula
ție trenurile 153/1'" și 1099/1098 
pe distanța București-Pietroșița; 
8003/8002 între București-Cons- 
tanța ; 7003/7002 București-Ga-
lați ; 2011/2010 Bucuresti-Sibiu ; 
5301/53Q8 și 5343/5342 București- 
Ploiesti ; 5005/5006 București-
Mărășești ; 1303/1306, 1019, 1342/ 
1343, 1018 București-Roșiori ;
1427/1428 București-Găești ; 7011/ 
7014 București-Urziceni ; 1091/
1092 București-Pitești ; 321/322
București-Brașov ; 
București-Brașov ; 
București-Iași ; 837/836
rești-Constanța ; 141/142 
rești-Tîrgoviște.

Din cauza persistenței 
nefavorabile a vremii, Direcția 
generală a drumurilor comuni
că suspendarea temporară a 
circulației tuturor categoriilor 
de autovehicule pe următoarele

Nottara” (Sala Magheru) ; CEI 
ȘASE — ora 19.30: Teatrul de 
Comedie : INTERESUL GENERAL
— ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19.30; Teatrul „Ton Vasi- 
lescu” : SICILIANA — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică” (la Teatrul 
Giulești) : COPILUL ȘI CIOCIR- 
LTA — ora 10: Teatrul „Ion Crean
gă” : NOTA ZERO LA PURTARE
— ora 9.30; PINOCCHIO — ora 16.
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9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 44-a. 9,30 De la Alia la 
Omega — enciclopedie pentru 
elevi. 10,00 Telex. 10,05 Publicita
te. 10,15 Avanpremira. 10,20 Prim 
plan : Mircea Ungureanu — Ingi
ner proiectant la uzina „Timpuri

la egalitate i 
Rulmentul Bra-

patinoarul aco-

• în ziua a doua a turneului 
internațional feminin de hand
bal, care se desfășoară la Iași, 
echipa I.E.F.S. București a în
vins cu scorul de 15-12 forma
ția Textila Buhuși.

Intr-un alt joc, Universitatea 
Iași a terminat 
14-14 cu echipa 
țov.

• Astăzi, pe 
perit „23 August“ din Capitală, 
se desfășoară partida amicală 
de hochei pe gheață dintre se
lecționata țării noastre care se 
pregătește în vederea participă
rii la campionatele mondiale 
(Grupa B) și echipa sovietică 
Avtomobilist Sverdlovsk. Meciul 
este programat cu începere de 
la ora 18.00.

• După 7 runde. în turneul 
internațional feminin de șah de 
la Belgrad conduce Alexandra 
Nicolau (România) cu 6 puncte, 
urmată de VerSczi (Ungaria) — 
3,5 puncte și două partide între
rupte, Katia Jovanovici (Iugo
slavia) 3,5 puncte (1). Kozlovska 
(U.R.S.S.) 3 puncte (2). In runda 
a 7-a, Alexandra Nicolau (cu 
piesele negre) a remizat cu ma
estre Iugoslavă Milivojevici. E- 
galitatea a fost consemnată și 
în partida Pihailici-Verdczi. 
Restul partidelor s-au întrerupt.
• Tenismenii români Ion Tiriac 
și Ilie Năstase au debutat cu 
victorii în concursul internațio
nal pe teren acoperit, de la 
Charleston (Virginia). Ion Tiriac 
l-a eliminat cu 7—6, 2—6, 6—0 pe 
americanul Paul Gerken, iar Ilie 
Năstase a dispus cu 6—3, 6—4 
de australianul John Cooper.

*

Institutul meteorologic infor
mează că în cursul după-amiezii 
de marți, ninsorile s-au extins 
în toată Oltenia și în județele 
Teleorman, Ilfov și Ialomița. De 
asemenea, a nins în județele Hu
nedoara, Arad și Bihor, iar în 
timpul nopții în Dobrogea, pre
cum și în sudul Moldovei, în ju
dețele din sudul Transilvaniei 
(Alba, Sibiu, Brașov și Covasna).

Vîntul a prezentat intensificări 
în Banat, Oltenia, Muntenia, Do
brogea, sudul Moldovei și în toată 
zona de munte, atingind pe alo
curi 70-80 km/h. In timpul nop
ții, temperaturile au oscilat în
tre minus 14 și minus 7 grade 
în jumătatea de nord a țării, 
fiind mai coborîte în zonele de- 
presionare și în nordul Moldovei 
și între minus 7 și zero grade în 
celelalte regiuni. Miercuri tem
peraturile maxime vor fi cuprin
se între minus 3 și plus 3 grade 
în sudul și estul tării și între zero 
și 7 grade în celelalte regiuni.

La București a continuat să 
ningă, iar vîntul a viscolit zăpa
da. Treptat, în cursul zilei de 
miercuri vîntul va slăbi din in
tensitate și ninsorile vor înceta.

șosele naționale : Urziceni-Slo- 
bozia-Vadu Oii ; Padina-Slobo- 
zia-Lehliu-Călărași ; Ostrov- 
Băneasa ; Giurgiu-Ghimpați- 
Găești : Giurgiu-Zimnicea ; Bă- 
răganu-Slobozia ; Bărăganu- 
Tăndărei ; Rîmnicu Sârat- 
Brăila ; Tulcea-Constanța ; Hir- 
șova-Cataloi ; Galați-Oancea ; 
Oltenița Daia.

Pentru repunerea în circula
ție a acestor sectoare, în pre
zent lucrează la deszăpezire 
120 de autofreze și autogredere, 
50 de buldozere, 110 tractoare 
cu lamă și gredere semipurtate 
și 50 autopluguri.

• AERIENE
întreprinderea de transporturi 

aeriene române „TAROM” co
munică reluarea, cu începere 
din cursul dimineții de 13 mar
tie, a tuturor curselor interne 
din Capitală spre Arad, Timi
șoara, Oradea, Cluj, Baia Mare, 
Tîrgu Mureș, Suceava și Iași. 
Datorită menținerii unor con
diții atmosferice nefavorabile 
în zona Sibiu, zborurile spre a- 
ceasta localitate sînt temporar 
suspendate. De asemenea, în 
cursul aceleiași zile au fost re
deschise toate liniile aerietle 
internaționale deservite 
Aeroportul Otopeni.

Noi“. 10,45 Film serial : „Pe ur
mele lui Caplja“ — o producție a 
televiziunii Iugoslave. 11,45 La or
dinea zilei : Azi, județul Botoșani. 
12,00 Revista literar-artistică TV. 
13,00 Telejurnal. 17.30 Curs de 
limba germană. Lecția a 44-a. 
16,00 Telex. 18.05 Tragerea Prono- 
expres. 18,15 întrebări și răspun
suri. 18,40 ..In dezbatere publică : 
Proiectul de lege privind înfiin
țarea șl funcționarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
si Sociale a României și Proiectul 
de lege privind înființarea și 
funcționarea Consiliului pentru 
problemele organizării economico- 
sociale". 19.00 Timp și anotimp în 
agricultură. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregu
lui popor. 20,00 Ctntecul săptămî- 
nti : „Un țărm de liniște". 20,05 
Teleobiectiv. 20.25 Teleclnemateca. 
Ciclul Ingrid Bergman ; ..Fasci
nație”. 22.15 „24 de ore”. Româ
nia în lume. 22.45 Stadion — emi
siune de reportaje, anchete, opi
nii din lumea sportului.

PROGRAMUL TI 

20,00 O viată pentru o idee : 
C.I. Parhon (II). 20.00 Program 
de circ. 20.40 Agenda. 20.50 Por
tativ ’73 — revista muzicii ușoare. 
2130 Bucurestîul necunoscut. Co
lina Mihai Vodă. 21.50 Concert de 
muzică populară. 22,10 Roman 
foileton : „Piatra lunii”.



de peste hotare
Votul 

francez
Disputa electorală france

ză, desfășurată sub auspi
ciile incertitudinii, s-a în
cheiat printr-un rezultat am
plu comentat pe malurile 
Senei. Bătălia s-a dovedit 
aspră, iar scorul ei — ca să 
utilizăm un limbaj de com
petiție sportivă, la fel ca si 
agenția FRANCE PRESSE — 
a fost extrem de strîns. Ci
frele din comunicatele pu
blicate după despuierea ur
nelor indică faptul că majo
ritatea parlamentară va fi 
deținută în continuare de 
formațiunile care alcătuiesc 
actualul guvern, adică 
U.D.R,. republicanii indepen
denți și Centrul „Democra
ție și Progres“. U.D.R. va 
dispune pe băncile noului 
parlament de cel mai masiv 
grup de depcțjfjti. Dar va fi 
o altfel de majoritate decît 
pînă acum — o majoritate 
limitată, dependentă într-o 
măsură mai mare de parte
nerii U.D.R. In parlamentul 
precedent formațiunea gau- 
llistă (U.D.R.) iși asigurase 
singură majoritatea. Ultimul 
scrutin a micșorat numărul 
deputaților gaullișfi. Ei vor 
fi mai puțini cu aproape 100. 
In aceste condiții, U.D.R. 
trebuie să apeleze la celelal
te forțe politice din compo
nența echipei ministeriale. 
Bilanțul electoral indică pier
deri și pentru acestea. To
tuși, împreună, ele au izbutit 
să recompună majoritatea 
parlamentară

Examenul votului indică o 
creștere a influenței forțe
lor de stingă care — potri
vit FRANCE PRESSE — au 
atins „nivelul cel mai înalt 
din ultimii 15 ani". Deputății 
comuniști și socialiști vor fi 
în număr dublu în incinta 
parlamentară (reprezentarea 
P.C.F. crește de Ia 34 la 73 
mandate). „Stingă iese întă
rită din aspra bătălie pe 
care a dus-o" — scria L’HU- 
MANITE. Este evident că i- 
deile Programului comun a- 
doptat de stingă au găsit o 
amplă rezonanță. Peste 46 la 
sută din cei ce au luat parte 
Ia vot s-a pronunțat pentru 
formațiunile stîngii. Dar la 
un număr aproximativ egal 
de voturi cu ce! al grupări
lor guvernamentale, stingă 
a obținut un număr mult 
mai redus de mandate. Este 
consecința unui sistem elec
toral care favorizează coali
ția guvernamentală. După 
cum observa ziarul IL MES- 
SAGGERO. „mecanismul le
gii electorale franceze a îm
piedicat în mod inexorabil 
ofensiva stîngii".

Febra electorală s-a stins. 
A sosit momentul evaluări
lor. Concluziile votului au 
fost subliniate de liderii tu
turor partidelor. Pentru pre
mierul Pierre Messmer, „a- 
legerile au demonstrat voin
ța unui mare număr de fran
cezi pentru reînnoire“. Ideea 
am regăsit-o și în comenta
riul din LE FIGARO care 
constatînd că formațiile gu
vernamentale și-au păstrat 
majoritatea scria : „Trebuie 
dedus oare de aici că fran
cezii au acceptat, pur și sim
plu, menținerea politicii ac
tuale ? Pretutindeni s-a a- 
firmat dorința de schimba
re".

Reporterii semnalează la 
Paris o vie activitate a fac
torilor ministeriali. Viitoa
rea fizionomie a guvernului 
suscită supoziții, mai ales 
după eșecul electoral al lui 
Maurice Schumann, minis
trul de externe, tn sfîrșit, 
„dozajul“ ministerial creea
ză, de pe acum, semne de 
întrebare. Unii observatori 
apreciază, însă, că „princi
pala problemă pe care va 
trebui să o înfrunte guvernul 
francez, după alegerile legis
lative care au adus din nou 
la putere majoritatea, este 
cea a aplicării reformelor 
sociale promise“ (FRANCE 
PRESSE).

E. O.

Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a adoptat

PROGRAMUL DECENIULUI
DE LUPTĂ CONTRA RASISMULUI 

Șl DISCRIMINĂRII RASIALE
România —- coautoare a proiectului

Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, 
care iși desfșoară lucrările la Palatul Națiunilor din Geneva, a 
adoptat, în unanimitate, Programul Deceniului de luptă contra 
rasismului și a discriminării rasiale, pe baza proiectului elaborat 
de 11 state, între care și România.

Țelul final al Deceniului — se 
stipulează în Document — con
stă în promovarea drepturlor și 
libertăților fundamentale ale o- 
mului, eliminarea rasismului și a 
discriminării rasiale, abolirea re
gimurilor rasiste. în acest scop, 
Programul preconizează adopta
rea măsurilor necesare pentru a- 
plicarea deplină a liotărîrilor 
O.N.U. privind eliminarea dis
criminării rasiale și sprijinirea tu-, 
turor popoarelor aflate sub opri-

Consultările 
de la Helsinki

O nouă ședință plenară a con
sultărilor multilaterale de la Hel
sinki, consacrate pregătirii con
ferinței în problema securității 
și cooperării în Europa, a avut 
loc marți în capitala finlandeză, 
în intervențiile participanților a 
fost remarcat caracterul util și 
constructiv al activității desfășu
rate de grupul de lucru consti
tuit din reprezentanții celor 34 
de state care iau parte la con
sultări și însărcinat cu examina
rea problemelor figurind la pri
mul capitol al agendei conferin
ței europene. Au fost prezentate, 
de asemenea, unele propuneri cu 
caracter organizatoric, privind 
pregătirea și desfășurarea foru
mului general-european.

Participanții au convenit asu
pra convocării unei noi reuniuni 
plenare vineri. 16 martie, consul
tările multilaterale continuând, 
între timp, în cadrul oferit de 
grupul de lucru.

mare rasială, educarea tineretului 
în spiritul drepturilor omului, 
desfășurarea unei ample și vigu
roase campanii de informare a 
opiniei publice internaționale în 
ce privește lupta împotriva ra
sismului și a discriminării rasia
le; Programul s-a pronunțat pen
tru adoptarea Și înfăptuirea de 
măsuri, lit scară națională, în do
meniile economic, social, cultu
ral și politic, menite să asigure 
deplina egalitate a tuturor po
poarelor și persoanelor, fără nici 
o deosebire și cere, în acest 
sens, ca regimurilor care practică 
discriminarea rasială să Ie fie re
fuzat orice sprijin ce ar putea 
contribui la perpetuarea politicii 
sau a practicilor rasiste.

Referitor la organizarea, pînă 
în anul 1978, a unei conferințe 
internaționale pentru combaterea 
rasismului și a discriminării ra
siale — stabilită de către Aduna
rea Generală a O.N.U. ca prin
cipală acțiune în cadrul Dece
niului — Programul subliniază 
că lucrările acesteia trebuie să se 
concentreze asupra căilor și mij
loacelor în vederea aplicării ho- 
tărîrilor adoptate de Națiunile 
Unite privind eradicarea discri
minării rasiale, a apartheidului și 
colonialismului. Programul pre
vede, de asemenea, adoptarea de 
măsuri concrete în sprijinul efor
turilor tuturor popoarelor opri
mate, inclusiv stabilirea de fon
duri regionale pentru ajutorarea 
luptei acestor popoare, sprijini
rea mișcărilor de eliberare și a 
guvernelor care luptă împotriva 
discriminării rasiale, organizarea 
de seminalii internaționale și re
gionale consacrate aspectelor 
specifice ale luptei împotriva ra
sismului și discriminării rasiale.

Proiect de acord 
GA-E.R. — Finlanda

După cum anunță agenția 
TASS, în zilele de 12 și 13 
martie, Ia sediul C.A.E.R. 
din Moscova, au avut loc 
tratative între o delegație a 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și o delega
ție a Republicii ’ Finlanda.

Delegația C.A.E.R. a fost 
alcătuită din N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R., condu
cătorul delegației, și adjunc- 
ții reprezentanților perma- 
nenți în C.A.E.R. ai R. P. 
.Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
Cubei. R.D. Germane, R. P. 
Mongole. .Republicii Socia
liste România. R.P. Ungare 
și U.R.S.S. Delegația finlan
deză a fost condusă de I. 
Linnamo, ministrul comer
țului exterior.

Tn urma tratativelor, s-a 
convenit asupra textului 
unui proiect de acord între 
C.A.E.R. și Finlanda, potri
vit căruia țările membre 
ale C.A.E.R. și Finlanda vor 
dezvolta, colaborarea multi
laterală în diferite domenii 
ale economiei, științei și teh
nicii. în probleme de inte
res comun.

Delegațiile au convenit să 
prezinte proiectul de acord 
spre examinare organelor 
corespunzătoare ale celor 
două părți.

ț Expoziție privind
k tineretul român
) la Riga

La Palatul Pionierilor din 
Riga s-a deschis, marți, ex- 

* poziția „Tineretul român — 
k tradiții și actualitate“.

Expoziția, pregătită de 
ț C.C. al U.T.C. din România, 
i prezintă momente semnifi- 
’ eative din viața și activița- 
k tea tineretului român, par- 
< ticipant, alături de întregul 
! popor, sub conducerea P.C.R. 
I la construirea societății so- 

cialiste multilateral dezvol- 
k tate.
ț In cuvîntul rostit cu pri- 
I lejul deschiderii expoziției. 
I V. Bresis, prim-secretar al 

C.C. al U.T.C.L. din Letonia, 
ț a evocat tradiționalele rela- 
i ții de prietenie frățească 
’ dintre comsomoliștii letoni 
k și tineretul român. A luat 
i cuvîntul. de asemenea, Va- 
! sile Oroian, secretar al Am- 
k basadei române din Mos- 

cova.

Slirșitul sistemului 
de iu Bretton-Woods?

• „Flotarea concertata" decisă la Bruxelles și avantajele americanilor
• înfruntările monetare și pericolele unui război comercial

• Un „triunghi" cu destule divergențe

„Râul cel mai mic" — aceasta este observa
ția aproape unanimă pe care o fac specialiștii 
cu privire la hotărîrea a șase din țările Pieței 
comune (R. F. Germania, Franța, Belgia, Olan
da, Luxemburg și Danemarca) de a institui în 
comun cursul flotant în raport cu dolarul pen
tru devizele naționale respective. De fapt, so
luția „flotării", care înseamnă în practică ree
valuarea monedelor vizate în raport cu dola
rul, a fost singura alternativă către care au fost 
împinse țările amintite în urma diferitelor for
me de presiune exercitate de partenerii lor mo
netari și comerciali americani.

S
atisfacția exprimată 
la Washington față 
de hotărîrea luată 
duminică de „cei 
nouă“ la Bruxelles 
este de neînțeles. 

„Statele Unite — notează DIE 
WELT la Hamburg — sînt câș
tigători în actualul stadiu al a- 
ranjanientelor monetare de ur
gență. Bonnul poate afirma că 
reevaluarea de 3 la sută a mărcii 
nu este chiar atît de importantă 
și că s-a evitat un și mai mare 
rău. Nu este însă mai puțin a-

devărat că exporturile vest-ger- 
mane spre piața americană sînt 
frânate prin această reevaluare 
a mărcii, a treia din octombrie 
1969, și pe care guvernul fede
ral s-a străduit mult timp s-o 
evite“. Intr-adevăr, este clar că 
dacă soluția „flotării concertate” 
a ferit monedele celor șase țări 
implicate de o reevaluare Și mai 
accentuată, ele se află totuși pe 
o poziție slăbită în competitivi
tatea lor pe piața americană, fa
ță în față cu dolarul „ieftinit“ 
prin succesiunea celor două de-

valorizări. în același timp, așa 
cum notează FINANCIAL TI
MES, „flotarea celor șase mo
nede vest-europene, chiar supra
vegheată, va da produselor ame
ricane un sensibil avantaj de 
prețuri pe principalele piețe eu
ropene“.

Ne găsim, așadar, iarăși în mie
zul implicațiilor economice mai 
largi ale crizei monetare occiden
tale latente. „Prin mica reeva
luare și prin întreaga lui poziție 
în cursul acestei crize monetare 
— observă FRANKFURTER 
RUNDSCHAU — Republica Fe
derală Germania a făcut efor
turi pentru a evita în mod ab
solut un război comercial cu Sta
tele Unite, război care ar avea, 
pentru primul exportator din Eu
ropa occidentală, grave conse
cințe. întrebarea este dacă a- 
ceastă evitare va fi pînă la urmă 
complet posibilă“. întrebarea nu 
este gratuită. Ministrul de finan
țe vest-gennan, Helmut Schmidt 
aprecia luni că hotărârile adop
tate la Rruxelles marchează sfîr- 
șitul sistemului monetar creat la 
Bretton-Woods și că o reîntoar
cere la parități fixe a monedelor 
vest-europene va fi posibilă nu
mai printr-o reformă de bază a 
sistemului monetar occidental.

PE SCURT« PE SCURT « PE SCURT • PE SCURT « PE SCURT

Generalul Tran Van Tra, șe
ful delegației militare a Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud în Comisia militară mix
tă cvadripartită, a exprimat 
părților americană și saigorieză 
un protest împotriva unor ope
rațiuni militare întreprinse de 
forțele administrației saigoneze 
în zonele Duc Pho și Tam Ky, 
stabilite în mod oficial drept 
zone pentru predarea prizonie
rilor de război. Nota de protest 
relevă că artileria saigoneză a 
bombardat în repetate rînduri 
porțiuni ale- șoselei Mo Duc — 
Ba To, -jn regiune fiind concen
trate. totodată, unități saigone
ze de infanterie care au desfă
șurat operațiuni militare.

• VASILI GARBUZOV, mi
nistrul finanțelor al U.R.S.S., a

avut la 13 martie, o întreve
dere cu George Șhultz, mi
nistrul finanțelor al S.U.A., con
silierul președintelui Statelor 
Unite pentru probleme eco
nomice, — anunță agenția 
TASS.

• A început 
a doua serie a ' 
S.A.L.T.

I.a Geneva a avut loc, marți, 
prima ședință de lucru a celei 
de-a. doua serii a convorbirilor 
sovieto-americane asupra limi
tării armamentelor strategice 
ofensive — S.A.L.T. Ședința s-a 
desfășurat la sediul misiunii 
Statelor Unite de la Geneva. 
Următoarea reuniune a fost fi
xată pentru vineri, la ora 10,00 
G.M.T., la sediul misiunii Uni
unii Sovietice de la Geneva.

• SANTIAGO DE CUBA, 
capitala celei mai mari pro
vincii cubaneze, a găzduit 
„Săptămina culturii româ
nești“. Manifestările, desfă
șurate sub auspiciile Consi
liului Național al Culturii 
al Republicii Cuba și ale 
Ambasadei Republicii Socia
liste România la Havana, au 
prilejuit publicului cubanez 
cunoașterea unor aspecte ale 
culturii și artei românești. 
Au fost prezentate filme ro
mânești, s-au organizat au
diții de muzică românească, 
o expoziție de fotografii în- 
fățișind realizările obținute 
de poporul nostru pe dru
mul construirii societății so
cialiste multilateral dezvol
tate, precum și o expoziție 
de grafică românească.

• Kurf Waldheim
în Brazilia

Situația internațională și, în
deosebi, actualele conflicte din 
lume, precum cel din Orientul 
Apropiat au stat în centrul con
vorbirilor pe care le-au avut 
luni, la Rio de Janeiro, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintele Bra
ziliei, Garrâstazu Medici.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că, Ia Pekin, au 
avut Ioc marți convorbiri in
tre Ci Pîn-fei, ministru] aface
rilor externe al R.P. Chineze, 
și Mohamed El Zayyat, mi
nistrul de externe al Republi
cii Arabe Egipt, care se află 
într-o vizită de prietenie în 
China.

„Journal d'Egypte“ despre 
relațiile româno-egiptene

Presa egipteană continuă să 
acorde o atenție deosebită lu
crărilor celei de-â opta sesiuni 
a Comisiei guvernamentale mix
te de cooperare economică și 
tehnico-ști ințifică româno-egip- 
teană, care își desfășoară lucră
rile la Cairo. într-un articol 
consacrat acestui eveniment, zia
rul „Joumal d’Egvpte“ se referă 
pe larg la succesele obținute de 
economia țării noastre, la extin
derea continuă a schimburilor 
comerciale ale României, rele- 
vînd colaborarea cu statele a- 
fricane, îndeosebi cu Egiptul. „în 
ultimii 20 de ani, scrie ziarul. 
România și-a sporit considerabil 
potențialul economic și și-a lăr
git continuu numărul parteneri
lor comerciali, acordînd o aten
ție deosebită relațiilor cu acele 
state care s-au angajat pe dru
mul dezvoltării lor independente. 
Importanța pe care statul român 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
personal, o acordă acestor relații 
este dovedită de vizita pe care 
șeful statului român a ' întreprin
s-o, în cursul anului 1972, în 
opt țări din Africa. Relațiile e- 
conomi.ee ale României cu statele 
de pe continentul african cunosc 
o dezvoltare rapidă, o creștere 
accelerată înregistrînd-o schim
burile comerciale cu Algeria, Li
bia, Egipt, Zair, Sudan, Kenya.

Numărul țărilor africane cu oare 
România întreține relații comer
ciale se ridică la 30, din care 
cu 12 pe bază de acorduri pe 
termen lung și cu 15 pe baza 
unor acorduri anuale“.

Ziua României 
la Tîrgul 

de la Cairo
La Tîrgul internațional de la 

Cairo a fost organizată, marți, 
„Ziua României", Cu acest pri
lej, la pavilionul țârii noas
tre a avut toc o conferință 
de presă a directorului pavilio
nului, Vasile Luca, la care au 
participat reprezentanți ai ma
rilor cotidiene din Cairo, ai a- 
genției de presă egiptene 
MEN, ai radioului și televiziunii, 
precum și corespondenți ai 
presei străine.

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de specialiști și oameni 
de afaceri, precum și de un nu
meros public. Exponatele, prin
tre care mașini le-agregat pen
tru industria textilă, autocami
onul „Dac-12", prevăzut cu mo
tor Diesel, noile tipuri de trac
toare, mașina electronică de 
calculat .și contabilizat „Felix", 
s-au bucurat de o deosebită a- 
preciere.

*

*

la Wounded Knee
De aproape trei săptămîni, 

mai exact din ziua de 27 
februarie. mica localitate 
Wounded Knee (Dakota de 
Sud) este ocupată de un 
grup de indieni, descendenți 
ai tribului Sioux Oglala. 
Demonstrația lor a început 
în mod pașnic și avea drept 
scop să atragă atenția gu
vernului asupra revendică
rilor pe care le-au prezentat 
în repetate rînduri, fără 
vreun rezultat însă, Birou-

care în loc să le apere drep
turile, s-ar fi transformat 
într-un organism ostil lor.

în timpul care a trecut de 
la 27 februarie i 
purtate tratative, a 
cheiat un acord de 
a‘ focului, din nou 
loc cîteva incidente 
la 11 martie, cei 
membri ai forțelor 
au părăsit localitatea Woun
ded Knee. I n purtător de 
cuvînt al Departamentului

au fost 
; fost în-
■ încetare 

au avut
■ pînă ce. 
i 309 de

federale

Marele urs - unul din conducătorii indienilor - înarmat 
cu o pușcă, gata să apere interesele tribului său.

»

ț

REZULTATELE ALEGERILOR DIN ARGENTINA
Președintele Argentinei, A- 

lejandro Lanusse, a anunțat 
luni seara, într-un mesaj ra
diotelevizat adresat națiunii, 
că numărul de voturi obținu
te pînă în prezent de Fron
tul Justițialist de Eliberare 
(5 982 100) nu asigură încă 
majoritatea absolută acestui 
partid, dar că, este atît de a- 
proape de ea îneît nu ar fi 
temerar să se considere că 
Frontul Justițialist a triumfat 
în alegerile prezidențiale.

După ce a dat asigurări că 
voința electoratului va fi cu 
scrupulozitate îndeplinită de 
forțele armate care guver
nează țara în prezent, pre
ședintele Lanusse a adăugat : 
„Guvernul va lua imediat 
contact cu Hectar Campora 
și Vicente Solano Lima, can
didați! Frontului Justițialist 
de Eliberare, pentru a ana
liza situația și a pune la dis
poziția lor toate mijloacele 
de care dispune".

La bursa din Frankfurt, agitație, înaintea actualei „vacanțe" for
țate : Ce va fi după „mica reevaluare ?...

Altfel spus, întregul eșafodaj mo
netar și comercial inter-occidental 
stabilit în perioada imediat post
belică e pus sub semnul întrebă
rii. Este vorba, în esență, de 
schimbările masive survenite în 
ponderea principalilor protago
niști ai scenei economice occi
dentale. Europa occidentală a 
făcut „mușchi“ economici iar Ja
ponia „bate“ partenerii ameri
cani în sectoare importante pe 
propria lor piață. Dificultățile 
din raporturile economice în așa- 
numitul „triunghi“ al celor mai 
importante puteri economice oc
cidentale — Statele Unite, Piața 
comună și Japonia — sînt vizibi
le atit în presiunile pe care Wa
shingtonul le face asupra vest- 
europenilor și japonezilor pentru 
obținerea de concesii comerciale, 
cît și în tergiversarea tratative
lor dintre Japonia și Piața comu
nă. „Dincolo de caracterul tehnic 
al discuțiilor asupra avantajelor 
pe care le comportă paritatea 
fixă sau flexibilitatea sau cursul 
flotant al monedelor — notează

FRANCE PRESSE — referindu- 
se la actualele negocieri moneta
re — se ascunde adevărata pro
blemă care are un caracter po
litic și care este de fapt efortul 
Americii de a-și menține hege
monia în concertul economiilor 
occidentale. Mai precis, S.U.A. 
urmăresc să-și oblige partenerii 
industrializați — într-un moment 
cînd este din ce în ce mai greu 
să se realizeze beneficii de pe 
urma materiilor prime ale țări
lor în curs de dezvoltare în spe
cial petrolul și cuprul, să fi
nanțeze un nivel de trai net su
perior celui din celelalte țări“. 
Fără a simplifica lucrurile, pri- 
vindu-le doar dintr-o asemenea 
optică vest-europeană, esența ră- 
mîne: dincolo de înfruntările pe 
frontul monetar se conturează 
aspecte economice mai largi ca 
și aspecte politice generate de 
interesele nu rareori divergente 
ale principalelor puteri econo
mice occidentale.

EM. RUCĂR

• Ministrul de interne al 
Siriei, Aii Zaza, a anunțat, 
la postul de radio Damasc, 
că referendumul asupra Con
stituției permanente a țării, 
care a avut loc la 12 martie, 
s-a încheiat prin aprobarea 
largă a prevederilor acesteia. 
El a menționat că, din cei 
2 085 261 de cetățeni care s-au 
prezentat la vot, 2 035 215, a- 
dică un procent de 97,6 la 
sută, s-au pronunțat în fa
voarea noii Constituții. îm
potrivă . au votat 46 825 de 
participanți la scrutin, adică 
un procent de 2,25 la ' sută, 
iar un număr de 3 221 de bu
letine au fost anulate. Parti
ciparea electorală a fost de 
38,9 ]a sută, dintr-un total 
de 2 345 625 de cetățeni În
scriși pe listele de vot.

• LA AMBASADA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA din Roma a avut loc, 
marți, o conferință de presă 
în legătură cu organizarea, în. 
cursul acestui an, la București, 
a două importante expoziții ale 
Camerei de comerț a României 
— „Estimo-’73“ (6—13 mai) .și 
„Etava-’73“ (14—21 octombrie).

• Abba Eban 
la Viena

Tn cursul vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Austria, 
ministrul israelian al afaceri
lor externe, Abba Eban, a fost 
primit de președintele Franz 
Jonas. Abba Eban a avut, de 
asemenea, convorbiri cu omolo
gul său austriac, Rudolf Kir- 
chschlaeger.
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Iui federal pentru proble
mele indienilor. Intre timp, 
in apropiere 
Knee și-au 
detașamente 
federale, militari ai 
naționale, polițiști, elicopte
re și mașini blindate. Pentru 
evitarea oricăror incidente, 
căpeteniile indienilor au eli
berat imediat ostaticii luați 
în mod simbolic și și-au 
anunțat din nou revendică
rile, cerînd respectarea pre
vederilor tratatelor încheia
te în secolul trecut între 
șefii tribului Sioux și auto
ritățile federale, plata unor 
despăgubiri pentru terenu
rile expropriate în vederea 
construirii de șosele, ame
liorarea sistemului de învă- 
țămint și asistența medicală 
din rezervații, 
dreptului 
vina și 
activității 
pentru problemele indienilor,

de Wounded 
făcut apariția 
ale trupelor 

gărzii

restabilirea 
indienilor de a 

pescui, cercetarea 
Biroului federal

Justiției de la Washington a 
declarat că măsura privind 
retragerea trupelor a fost 
luată deoarece negocierile 
intre reprezentanții indieni
lor și ai autorităților fede
rale au ajuns la punctul 
cînd se poate vorbi de o so
luționare pașnică a diferen
delor. Hotărîrea guvernului 
de a ridica încercuirea lo
calității în care se baricada
seră indienii a fost primită 
cu bucurie de indienii tri
bului Sioux și considerată H 
„victorie morală" a lor.

Deoarece autoritățile gu
vernamentale au promis 
deschiderea unei anchete în 
legătură cu abuzurile admi
nistrației, grupul celor 200 de 
indieni a hotărit să rămînă 
la Wounded Knee, pentru a 
urmări îndeaproape cum se 
vor desfășura lucrările an
chetei.

RODICA ȚEPEȘ

După Concorde
Airbus...

Pe lingă faptul că este ca și „Concorde“ un rezultat al 
cooperării vest-europene, proiectul supersonicului de mare 
capacitate, pentru distanțe scurte „Airbus A 300 B" pare să 
mai aibă un punct de asemănare cu „confratele“ său franco- 
britanic. Un punct de asemănare care nu poate stimi decît 
îngrijorare în rîndurile managerilor proiectului respectiv. 
Intr-adevăr, pe adresa constructorilor lui „Airbus A 300 B“ 
au început să sosească (asemeni cazului „Concorde“) desis- 
tări sau rezerve politicos formulate în legătură cu opțiuni 
anterioare de achiziționare. Deocamdată, după cîte s-a pu
tut afla, șapte din cele 16 societăți de transporturi aeriene 

care au făcut opțiuni de principiu pentru un număr de 
aparate „Airbus“ și-au reconsiderat poziția anterioară. Se 
poate observa că, așa cum remarcă săptămânalul hamburghez 
DER SPIEGEL, „Airbus pleacă încă și mai handicapat de
cît Concorde în cursa pentru supraviețuire“. Handicapul, 
considerabil, îl constituie concurența extrem de amenință
toare a concernelor aviatice americane. Firma Mc Donnei 
Douglas Corporation prospectează activ piața mondială o- 
l'erind versiunea sa de avion de transport de mare capa
citate pentru distanțe scurte (de fapt, o variantă, modificată, 
a marelui avion reactor D.C. 10). Avionul pe care Mc Don
nei Douglas intenționează să-1 lanseze reia 95 la sută din 
părțile componente ale lui D.C. 10, deja în exploatare. So
luție care prezintă două avantaje capitale : ajungerea ra
pidă din urmă a lui „Airbus A 300 11“ la lansarea pe piață 
și, ceea ce este extrem de important, posibilitatea de a 
oferi noua variantă „D.C.“ la un preț cu circa 20 la sută 
mai redus decît prețul estimativ fixat pentru reactorul de 

cursă scurtă vest-european. Avantaje care dau palpitații 
în birourile constructorilor lui „Airbus A 300 B“. Cu atît 
mai mult cu cît, de pe acum, experți ai unor mari societăți 
de transporturi aeriene, printre care K.L.M.. Svnssair, 
S.A.S. — inclusiv societatea franceză U.T.A. — au fost tri
miși la I.ong Beach, in California, la sediul central al lui 
Mc Donnei Douglas Corporation pentru a studia posibili
tățile cumpărării variantei „D.C.“.

COMBABAtiBA CV CACAO
La Ibadan, supra

numit și „capitala 
de cacao“ (pentru 
că aici este centrul 
prin care se comer
cializează 98 la 
■sută din producția 
de cacao a Nige
riei), guvernatorul 
militar, generalul 
Oluuiole Rotimi a 
declarat că au fost 
luate măsuri ri
guroase pentru îm
piedicarea contra
bandei în stil mare 
cu 
care 
turi deloc neglija
bile țării. Potrivit 
dezvăluirilor guver
natorului, anual în
tre 20 000 și 30 000 
tone de cacao nige
riana (din totalul 
producției medii de 
circa 200 000 tone) 
au fost scoase din 
țară prin diverse 
filiere de contra-

bandă în ultimii 
cinci ani. Statul ni
gerian a fost, astfel, 
păgubit de mari 
sume de bani, pre
țioase pentru buge
tul național. Fermi
tatea cu care acțio
nează autoritățile 
de la Ibadan este 
cu atit mai de tn-

i ac- 
pre- 

țurile la cacao pe 
piața mondială au 
tendințe de crește
re. Ceea ce înseam
nă că și tentațiile 
organizatorilor re
țelelor de contra
bandă sînt mai 
mari.

PE SCURT«PE SCURT« PE SCURT«PE SCURT « PE SCURT

țeles, cu cit. în 
tuala perioadă ;

acest produs 
aduce vent-

țărti. Potrivit
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Depozit de cacao al contrabandiștilor, 
descoperit la Ibadan : între 20 000 

30 000 de tone pe an...

l scKirt«i celor
I 750 OOO tineri

Numărul italienilor plecați in afara hotarelor patriei 
în căutare de lucru se ridică în momentul de față 
5 200 900. Cifra aceasta figurează în ultima statistică oficială 
cu privire la „situația emigrării rniinii de lucru“ publicată 
la Roma săptămîna trecută. Aceeași dare de seamă statis
tică furnizează date cu privire la diferitele categorii antre
nate în acest veritabil exod fără voie (exod a cărei cauză 
esențială o constituie șomajul persistent mai ales în regiu
nile meridionale, slab dezvoltate economic ale Italiei). A- 
trage atenția numărul foarte mare al femeilor care pleacă 
în căutare de lucru. Din cei 5 200 000 de emigranți fără voie, 
2 000 900 sînt femei. Este, de asemenea, ridicat, numărul ti
nerilor : 750 000 în categoria de vîrstă între 14—20 de ani 
și 1 900 009 în categoria de vîrstă între 20—30 de ani, ceea 
ce înseamnă, în fapt un total de 1 750 900 tineri. în sfîrșit, 
trebuie relevat că in niasa italienilor ce emigrează în cău
tare de lucru (în foarte multe cazuri familii întregi sînt 
nevoite să plece în încercarea de a-și asigura existența) 
se numără circa 900 000 de copii sub 13 ani.

P. NICOARA
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