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• După 18 ani...
(în urma alegeri
lor din Argentina)

• Panoramic
„Mafia" japone
ză

Pe toate fronturile „campaniei albe“ 

acțiune însuflețită pentru normalizare
• IN CAPITALĂ CA Șl ÎN CELELALTE ZONE ALE ȚĂRII SE ACȚIONEAZĂ ENERGIC, CU FORȚE « 

SPORITE, PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR NINSORII ABUNDENTE Șl ALE VISCOLULUI. «
• APROVIZIONAREA ÎNTREPRINDERILOR CU MATERII PRIME Șl MATERIALE SE AMELIOREAZĂ « 
TREPTAT. • IN CIUDA DIFICULTĂȚILOR CREATE, ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ SE DESFĂȘOARĂ « 
INTENS. • NUMEROASE ARTERE DE CIRCULAȚIE - DRUMURI, CĂI FERATE, GĂRI Șl TRIAJE K 

— AU FOST DEBLOCATE Șl REDATE TRAFICULUI. • SE DEPUN IN CONTINUARE EFORTURI « 
SUSȚINUTE PENTRU APROVIZIONAREA RITMICA A POPULAȚIEI CU PRODUSE ALIMENTARE.
• IN AMPLA CONCENTRARE DE FORȚE, TINERII, MOBILIZAȚI DE

SITUEAZĂ, CA ÎNTOTDEAUNA, IN PRIMELE
ORGANIZAȚIILE U.T.C., SE

RINDURI.

1400DE ELECTRICIENI asigură
ALIMENTAREA NORMALĂ
CU ENERGIE ELECTRICA

In fata hărții sistemului e- 
nergetic național, tovarășul in
giner Gheorghe Stoica, adjunct 
al ministrului energiei electri
ce, ne prezintă situația la zi.

— Ca urmare a faptului că 
amploarea fenomenelor meteo
rologice înregistrate in aceste 

I zile a depășit parametri in ge
nere prevăzuți pentru liniile e- 
lectrice aeriene, unele dintre a- 
cestea au cedat.' E vorba în pri
mul rînd de conductorii linii
lor de medie tensiune care, din 
cauza vitezei vîntului și a gro
simii stratului de chiciură, s-au 
rupt. De luni pînâ azi au căzut 
circa 160 linii aeriene de medie 
tensiune. Dintre acestea au mai 
rămas avariate încă 28 de linii 
la care lucrează echipele de in
tervenție. Zonele cele mai afec
tate au fost Brăila, Chișcani, 
Tulcea, Ialomița, Ilfov, Constan

ța și Galați-, Liniile de înaltă 
tensiune nu au fost afectate de 
condițiile meteorologice de ex
cepție care le suprasolicită a- 
cum. Aceasta permite ca în toa
te zonele industriale activitatea 
productivă să nu sufere pertur- 
batii din cauza alimentării cu 
energie electrică. A căzut doar 
linia de 110 kv. Hîrșova — Tul
cea. Avaria a fost rezolvată 
însă intr-un timp record, 3 ore 
și 44 de minute, dar ceea ce tre
buie remarcat este faptul că și 
în acest caz s-a asigurat totuși 
prin grupuri locale jumătate din 
energia electrică necesară o- 
biectivelor industriale impor
tante.

— Ce ne puteți spune despre 
centralele si stațiile electrice ?

— încă din primele ore ale 
zilei de luni la toate centra
lele termice și hidroenergetice

au fost organizate- echipe spe
ciale care asigură degajarea 
căilor de acces, alimentarea nor
mală cu apă și combustibil. Tot
odată, au fost organizate : și 
gărzi permanente pentru supra
vegherea tehnică a barajelor, 
degajarea căilor și evitarea inun
dațiilor din centrale, stații și 
posturi de transformare. Astăzi 
de altfel au fost luate o serie 
de noi măsuri privind realiza
rea sarcinilor ce ne revin din 
Ilotărîrea Comandamentului 
Central pentru înlăturarea ur
mărilor căderilor masive de ză
padă și ale viscolului.

In prezent peste Ț400 de e- 
lectricieni, maiștri și ingineri 
sint mobilizați în echipe de in
tervenție. De-a lungul liniilor 
acționează echipe mobile pe ca
mioane grele prevăzute cu cîte 
trei diferențiale.

IA UZINELE

„semănătoarea■ <■ >•„. ■ * ’ ” - '
Prin eforturi 

neobișnuite i

DIFICULTĂȚILE SÎNT,

TREPTAT, ÎNLĂTURATE
Convorbirea cu tovarășul Ghe

orghe Pirvu, secretarul comite
tului de partid de la U.M.A.S. 
s-a desfășurat într-un cadru 
mai puțin obișnuit. Ne aflăm 
in vastul depozit de laminate al 
uzinei unde, în pînza deasă a ful
gilor, un grup de muncitori și 
personal T.A. acționau cu lopeți 

^a deszăpezirea diferitelor repere 
de laminate.

— In cazul nostru acțiunea a 
început practic luni dimineața. 
Atunci conducerea operativă a u- 
zinei a stabilit o serie de măsuri 
vizînd in special asigurarea con
tinuității și ritmicității procesu- 

' lui d= producție.
— în ce au constat aceste mă

suri si care a fost eficiența lor ?
— Măsurile pot fi împărțite în 

două categorii. Din prima fac 
parte acelea privind activitatea 
uzinei cum ar fi degajarea căilor 
de acces și a depozitelor atit .de 
materiale cît și producție finită, 
aprovizionarea ritmică cu mate
rialele necesare a fiecărui sector 
pentru asigurarea continuității 
procesului de producție. Din cea 
de a doua categorie de acțiuni aș 
aminti participarea' a peste 100 
de muncitori, în special tineri, 
după orele de program la monta
rea plugurilor si repararea utila
jelor de la I.S.B. Totodată, a fost 
degajată prin forte proprii linia 
de tramvai, rigolele si trotuarele 
pe ambele părți ale Splaiului In
dependenței între podurile Ciu
rel si Grozăvești.

— In cazul Uzinei „Semănătoa
rea“, pentru că vorbeați de con
tinuitatea procesului de produc
ție, cum s-a acționat în cazul în
târzierilor prelungite sau chiar a 
absentelor datorate în bună parte 
cond’tiilor cam vitrege de trans
port ?

_  Numărul navetiștilor în 
cazul uzinei noastre este destul 
de mare si desigur că unii din 
ei nu s-au putut prezenta la 
timp la lucru. Conducerea uzi
nei. comitetul de partid, secre- , 
ta-”. organGatiilo" de nartid, co- ] 
mitetele U.T.C. au desfășurat in

aceste zile o activitate politică 
intensă, discutindu-se cu fiecare 
muncitor, tehnician și inginer, 
prezentindu-li-.se situația creată. 
Rezultatul a fost cel așteotat. 
Nici un bucureștean, să-i numim 
așa, nu și-a părăsit locul de 
muncă pînă nu 1-a venit schim-

M. STRIMBEI

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 

pe ziaristul american Strobe Talbott
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
joi după-amiază, pe ziaristul

american Strobe Talbott, co
respondentul pentru Europa de 
Est. a revistei „Time“.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu-

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului american.

ECOURI DUPĂ 0 ADUNARE DE PRIMIRE IN U. T. C

NU NUMAI SEMNĂTURA

— Nu, n-o recunosc. In orga
nizație am cerut să intru, dar 
asta nu e semnătura mea.

— Trebuia să semnez ceva ? 
Nu știu nimic. Mi-or fi semnat 
alții cererea. Oricum, mă bucur 
că acum sînt utecis-t.

Cu Gheorghe C. Gheorghe și 
Jean P. Cărnută stătusem mult 
de vorbă. Și unul și altul lu
crează în secția cazangerie Inox

La podnt Șerban Vodă, activitate febrilă la rampa de descărcare a zăpezii.

Mobilizați de organizațiile U.T.C.
TINERII CAPITALEI 

ACȚIONEAZĂ ENERGIC, 
CU HOTĂRIRE

* * M
• ■
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Studenții mediciniști în acțiune.
Fotografii : O. PLECAN

Ieri au fost mobilizați în 
„campania albă“ circa 160 000 
de bucureșteni de toate vîrste- 
le. Cei mai mulți — fapt îmbu
curător — au acționat din pro
prie inițiativă. Efectul muncii 
lor s-a făcut simțit în gradul 
de normalizare al activității. 
Mijloacele de transport în co
mun au acționat în condiții mai 
bune, deși cu oarecari întîrzieri. 
Numărul salariaților care au în- 
tîrziaț la program, din cauza 
dificultăților create pe arterele 
de acces, a fost și el în scădere 
sensibilă. Nu au fost situații cri
tice nici în aprovizionarea în
treprinderilor cu materiale și 
materii prime, a locuitorilor cu 
alimente,, apă, combustibil, e- 
nergie electrică etc. A fost des
chis accesul pe arterele impor
tante, afectate în urma viscolu
lui (Ion Șulea. Theodor Speran- 
ția, Leontin Sălăjan, spre Fa
brica de oxigen Cățelu, Șoseaua 
Fundeni — pînă la linia de cale 
ferată. Mihai Bravu, Mogoșoaia, 
spre Òtopeni, Buftea și altele). 
Ieri s-a lucrat continuu pe stră
zile Lujerului, Compozitorilor, 
pe inelul de circulație al auto
buzului 105, str. Constantin Da
vid, Cotroceni pe „legăturile“ 
microraioanelor 5, 6 și 7 din

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RÂSPUNDERI

Intre climatul de seră
• •

și aerul proaspăt al vieții
să discutăm și cu— Trebuie 

părinții...
— Știu ce 

trebuie să stau în casă 
învăț. Toată ziua nu fac alt
ceva...

— Vrem să organizăm o seară 
pentru tineret, ne adresăm mai 
tîrziu tatălui. O invităm și pe 
fiica dumneavoastră, să ne dea 
o mină de ajutor.

— N-o las ! replică el cate
goric.

— De ce ?
— Să stea acasă și să învețe, 
încercăm să-l lămurim pe 

părinte că nu se poate să în
veți tot timpul, fără să te re
creezi nici un pic, că nu se în- 
tîmnlă nimic dacă fata sa își va 
regăsi colegii în ambianța tine-

o să vă spună... că 
și să

la căminul cultural, 
luat televizor, îi

rească de
— I-am 

ajunge I
„Nici în

de școală — ne relata în scri
soarea ei I.B. din comuna Pia
tra, județul Teleorman, căci des
pre ea este vorba — n-am fost 
în rînd cu ceilalți. Eu nu aveam 
voie la spectacole, la 
ca să nu mai vorbesc 
dans. Am terminat 
și n-am fost la un 
Am 20 de ani și nu 
dă voie să ies măcar pînă 
șosea, prieteni nu am voie să-mi 
fac, să merg la film, de aseme
nea“.

Toate astea s-au accentuat și 
mai mult în urma examenului

timpul celor 12 ani

film, 
de 

liceul 
dans, 

mi se 
la

de admitere la facultate, în vara 
lui 1971, cînd I. B. s-a întors 
acasă cu gustul amar al nereu
șitei.

— Zilnic mi se spune de zeci 
de ori că n-am luat examenul, 
că sînt o proastă și un parazit 
pentru familie. Cred că nu mi-a 
rămas nimic nepătat de înjură
turi : ochi, inimă, mîini, i 
suflet, limbă. Am suportat 
am putut, acum însă simt 
nu mai pot.

Atitudinea părinților lui 
nu este un caz singular. Destui 
tineri din comuna Piatra rămîn 
în afara activităților organiza
ției U.T.C., chiar și în timpul 
școlii, din aceeași greșită optică

gură, 
t cit 

că

I.B.

părinților, care vor ca odras-ai--------- .
lele lor să strălucească numai 
la învățătură Tovarășul Marin 
Vișan, profesor la Iicgu.1 din co
mună, ne oferea exemplul a doi 
elevi, frați, care nu au putut fi 
antrenați la nici o activitate 
de-a lungul întregii perioade de 
școlarizare.

Paradoxal, asemenea părinți, 
care vor să-și vadă copiii „oa
meni mari“, nu manifestă inte
res în colaborare cu școala 
Cred că dacă i-au trimis la 
școală, ea, școala singură, este

V. RÄVESCU

(Continuaie in pag. a LI-a)

Drumul Taberei, pe Pop.a Nan 
— unde s-a produs și o' surpa
re a unei guri de canal.

Pretutindeni am întîlnit ieri 
mulți tineri alăturați acestui e- 
fort general. I-am remarcat în 
primul rînd pe cei 200 de ostasi, 
care au acționat în cartierul Ti
tan, sau pe cei 100 din zona 
Gării „Militari“ și în alte punc
te dificile, care nu și-au măsu
rat timpul de lucru nici cu ora, 
nici după oboseală, ci cu rezol
varea situației respective. Apre
cierea s-ar potrivi tot atît de 
bine și tinerilor de la Trustul 
de lucrări speciale. Așa cum ne 
informa directorul general al 
acestei unități, tovarășul Dan 
Călin, uteciștii. în frunte cu se
cretarul organizației lor, Căpra
rii Ruse, au organizat lucrul în 
trei schimburi și. după ce au 
degajat zona din preajma Trus
tului. s-au deplasat pe strada 
Theodor Speranția, eliberînd o 
foarte largă porțiune la conflu
ența acesteia cu Șoseaua Vltan, 
unde se intervenise insuficient.

Eficientă s-a dovedit și acțiu
nea hotărîtă a celor peste 100 
de salariați de la „Automecanî- 
ca“ pe Strada Mircea Vodă, a 
elevilor ucenici de la TimDuri 
Noi De Dudești, ori a colegilor 
lor de la Cooperativa Instala
torul pe strada Securii, ca și a 
studenților în Piața Romană, 
Piața Operetei, Universității, 
Bulevardul Doctor Petru Groza, 
pn Splaiul Unirii și Indepen
denței, a celor 200 de salariați 
și ucenici de la „Electromagne
tica“ pe Calea Rahovei. a elevi
lor Liceului Tudor Vladimires- 
cu și ai Grupului școlar mate
riale de construcții care au des
congestionat o zonă de mare u- 
tilitate în preajma Fabricii de 
lapte și autogării Militari. E- 
xemplele se pot înmulți, fiecare 
am fost și sîntem martori, ac
ționăm în virtutea aceluiași 
scop.

Numeroși cetățeni au contri
buit la degajarea aleilor și 
străzilor în cartierele unde lo
cuiesc. Pe Constantin Ieremia și 
Avram Popa (venit la rude, din 
Hunedoara) i-am surprins cu- 
rățind locul în stația I.T.B. 
Drumul Taberei 35. în acest sens 
este demnă de reținut, și o re
comandăm, inițiativa oameni
lor muncii din sectorul II, care 
mobilizați în scurte mitinguri 
la sfîrșitul programului antre
nează la rîndul lor, acasă, în 
cartiere, pe ceilalți locatari. La 
fel de oportun se dovedește a 
fi și exemplul unor cetățeni 
care curăță zăpada de pe aco
perișuri în timpul nopții, cînd 
operațiunea nu prezintă pericol 
pentru trecători.

R. VASXLE

LIPSEA • ••
la Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești. Veniți din vara anului 
trecut în uzină, ei au urmat 
cursurile de calificare la locul 
de muncă și acum sint cazangii, 
învățaseră bine, munciseră con
știincios, se integraseră repede în 
viața colectivului și pentru a 
se realiza și mal deplin ca mun
citori, ceruseră intr-adevăr or
ganizației U.T.C. să-i primească 
in rîndurile sale. Organizația 
i-a primit, jar acum și Gheorghe 
Gheorghe și Jean Cărnută sint 
uteciști. I-am întrebat cum s-au 
petrecut lucrurile și mi-au răs
puns că simplu, neașteptat de 
simplu. Pentru început răspun
sul nu m-a surprins. în fond, 
primirea în U.T.C. pentru tineri 
cu calități ca ale lor nu poate 
fi pusă la îndoială și am cre
zut că la lucrul acesta s-au re
ferit ei cînd au spus că a fost 
simplu. Numai că simplu a fost 
aici tot actul pregătirii și pri
mirii lor, atît de simplu îneît 
din tot ceea ce presupun aseme
nea împrejurări nu a rămas de- 
cît un... adevărat fals.

Care este acest fals? Numai 
faptul că cererea de primire în 
U.T.C. a fost semnată de alții

și nu de bei in cauză, de cel 
care au dorit din toată inima să 
intre în organizația U.T.C. ? 
Pemtru Gheorghe Gheorghe și 
Jean Cărnuță important este a- 
rum că organizația i-a primit 
in rîndurile sale. Ej nu știau, nu 
aveau de unde să știe că tre
buie să mai și semneze ceva, 
încrederea pe care și-au pus-o 
in organizație a fost mare, ca 
și încrederea în competența li
derilor organizației care avea 
să ii ja în discuție. Atunci, ar 
putea zice cineva, dacă esenția
lul ș-a realizat, de ce atita caz 
pentru o semnătură ? întreba
rea asta o ridicase și secretarul 
organizației despre care vor
bim. Gheorghe Hampu, susținut 
și de secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, Dumitru Tu
dor. „Nu i-am găsit cînd tre
buia să semneze“ (!?!). „Biro
cratism vreți, tovarășe ?“. au zis 
ei. Birocratism ? Dacă numai de 
asta ar fi vorba, de falsul pe un 
act politic angajant, incă nu ar 
fi nimic.

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

Ce s-a întîmplat 
cu lucrarea

științifică după ce 
à fost premiată?
• Colaborarea interdisciplinarâ poate deveni 
realitate • Tematica muncii științifice studen
țești devine accentuat aplicativă, dar producția 
aplică greu rezultatele studenților ® Se impune 
integrarea rapidă a tematicii cercurilor în con
tractele catedrelor.

Am revenit după aproape trei 
luni de la înehăierea Semina
rului național „Contribuții stu
dențești la creșterea producției 
vegetale și animale“ printre vii
torii agronomi, ce se pregătesc 
în București. Situația existen
tă la Institutul agronoThie „Ni
colae Bălcescu“ după primul 
semestru arată o participare 
mai largă a studenților la ac
tivitatea cercurilor științifice, o 
ritmicitate socrită în ședințele 
dedicate realizării temelor, ci
fre mai mari față de anii tre- 
cuți la toți indicatorii cercetă
rii studențești. Iată, de altfel, 
și cîteva argumente statistice • 
în acest an activează 57 de 
cercuri (cele mai multe la Fa
cultatea de medicină veterina
ră — 21), care și-au propus re
zolvarea a 469 de teme (aici Fa
cultatea de agronomie are cel 
mai mare număr — 179), de că-

tre 813 studenți, îndrumați de 
233 de cadre didactice șj 35 de 
specialiști m producție. 102 te
me la a căror rezolvare se lu
crează în prezent au caracter 
aplicativ sau se conturează ca 
posibile invenții sau inovații 
studențești.

„Această activitate, după 
cum _ afirma și prof. dr. doc. 
I. Bîia, are drept scop, mai in- 
tii, educarea prin muncă, de
prinderea metodologiei de cer
cetare, lărgirea orizontului in
formațional, o mai bună instru
ire profesională și, în cele din 
urmă, o eventuală contribuție 
la rezolvarea unOr probleme ale 
producției. Satisfacțiile bunelor 
rezultate obținute de studenti 
se traduc in premii, mențiuni,

C. STANCULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

CARTIERUL
de ȘTEFAN STOIAN

I
Ciți dintre noi n-au plecat de acasă ? Cîți dintre noi mai < 
devreme sau mai tîrziu chemați de tainice impulsuri nu am C 
spus adio casei părintești pornind spre facultăți sau spre < 
șantiere, plecînd de fapt către destinul nostru de tineri con- < 
structori ai propriei noastre vieți, de constructori ai unei noi < 
societăți mai bune ? <

Plecările acestea au fost răspunsul nostru la chemarea ' 
patriei, sincera și dezinteresata noastră adeziune la politica <| 
partidului, ele au însemnat și primul nostru examen de ma- \ 
turitate. Dar aceste plecări, aceste ieșiri în lume, au și nos- '| 
talgia lor. Duci permanent cu tine locul natal, duci cu tine 
copilăria și oamenii pe care i-ai cunoscut atunci. „Copiii cresc *| 
și unii se despart de cei ce le-au dat viață din iubire. / Ple- \ 
cările din tine-n alte lumi să nu le iei nicicind drept des- 
părțire", spune Labiș. Pentru mine locul natal înseamnă un \ 
cartier din marginea de București locuit de oameni simpli și *| 
cinstiți care privesc viața în față cu dirzenie și curaj. De cîteVl 
ori revin mai atent asupra acelui timp și acelor oameni regă- 
sesc mereu aceeași imagine : trei străzi paralele dintr-un j 
cartier cu locuințe cam de același fel, locuințe ieftine pe j 
care iedera se cațără în devălmășie și unde vara, după S 
ploaie, salcimii și teii și oțetarii umplu aerul cu miresme 
îmbătătoare. La colțul străzii Popa Nan zăresc mereu frizeria 
lui nea Fane și pe bătrînii pensionari care joacă table în S 
curtea lui Mitică sifonarul. Peste drum femeile continuă să j 
vină de la piață cu sacoșele pline. E mereu spre seară și S 
tramvaiele îl deranjează pe domnul Miron din lectura ziaru- S 
lui și îl alungă mereu spre bodega lui Marinică. S

Duminica trecută am fost din nou acasă, și, ca în atîtea 2 
rînduri, am înțeles că numai în mine au rămas acele locuri 
și acei oameni și că niciodată nu voi avea destul timp ca să

(Continuare în pag a lll-a> S
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^Scinteli
tineretului

DESPRE CE FOC ' 
E VORBA, TOVARĂȘE 

DIRECTOR ?!
In finalul discuției noastre, 

Florea Pirvu, directorul Liceu
lui din Melinești, a pus punctul 
pe i : „N-am vrut să scot focul 
cu mina mea 1“. Prin așa-zisul 
„foc“ trebuia să înțeldgem re
nunțarea la principiile general 
recunoscute fn educația tinere
tului, încălcarea flagrantă a le
gislației care, Încă din 1959, re
glementează normarea posturi
lor de pedagogi în școlile de 
cultură generală. Cu Decizia 
nr. 5/1964 a fost încadrată ca 
pedagog la acest liceu Ecate- 
rina Alexandru, fără studii co
respunzătoare (absolventă a 
școlii medii, în 1957, fără baca
laureat), fără aptitudini. Atunci 
s-a comis o ilegalitate, lucru 
grav. Dar foarte grav este și 
faptul că ani și ani, deși toți 
factorii erau convinși că nu co
respunde, Ecaterina Alexandru 
a fost menținută în această 
funcție. Cum Florea Pîrvu con
duce de 4 ani „destinele“ școlii, 
am încercat să discutăm cu 
dinsul acest aspect. Primim „a- 
sigurări“, că „.„tovarășa nu 
poate îndeplini această funcție, 
că n-are pregătirea necesară“, 
că „am recepționat calificativul 
„sub orice nivel" transmis 
către comitetul județean 
U.T.C....“ Și totuși...

Evident, se poate vorbi 
primul rind de o optică greșită. 
Tovarășul director este de pă
rere că pedagoga a rezistat (a- 
tiția ani) „pentru că n-a fost 
contestată“- O astfel de con
cluzie am găsit-o si într-un re
ferat trimis la 9 ianuarie Ins
pectoratului școlar județean. 
Dar c ne trebuia s-o conteste? 
Sau mai precis, de ce trebuia 
s-o conteste cineva de vreme ce 
nu Îndeplinește calitățile unui 
pedagog ? Se știa foarte bine că 
în urmă cu ani au existat unele 
reclamații cu privire la relațiile 
acesteia cu elevele, se cunoștea 
că aria de activitate cuprinde 
doar problemele-administrative, 
pe care, sinceri să fim, le’, pot 
executa elevele în.condiții mult 
mai bune. Ori de jcîțe ori s-a • 
pus problema înlocuirii, direc
torul s-a temut să „scoată focul" 
cu mîinile sale Ba, mai mult, 
a condiționat acest lucru de gă
sirea unui alț post în .școală. 
De ce tocmai ir. școală Doar 
n-are nici un fel de. calificare! 
Și tot cînd s-a ridicat problema 
înlocuirii s-a apelat la filantro
pie ; „are doi copii, are greuș 
tăți materiale“... Înainte de în
ceperea anului școlar,'s-a orga
nizat la nivel de județ, o -dis-1 
cuție-test cu pedagogii din toate' 
școlile. Comitetul județean al 
U.T.C. nu și-a dat avizul pentru 
Ecaterina Alexandru (nu are 
nici avizul Inspectoratului de 
altfel). A recomandați în schimb 
pe Mariana Momea, studentă în 
ultimul an, curs..’s(£'ra'I„ ia “Fa----
cultatea de filologie. în cei 4 
ani cit a funcționat la Liceul 
de imbunătățiri funciare (pos
tul s-a desființat mai apoi), a 
urmat toate cursurile- -de per
fecționare și le-a absplyiț,. cu 
calificative foafte bine, a re
alizat lucruri, despre care ți. se 
vorbește cu "plăcere. ...S-a pre
zentat deci... la. Melirrești. Ei, 
bine, din acea clipă-a intrat în 
funcțiune telefonul !’ Și Cită nu 
poate el rezolva ! De' prin cele 
mai diverse locuri s-au formu
lat cereri de intervenții, 
nit chiar soțul pedagogei la ju
dețeană U.T;C. Și după 7 zile 
Mariana a trebuit să-și ia va
liza și să plece. A fost — cum 
se spune în același referat — 
„contestată" De cine ? De “ 
terina Alexandru 1

Paradoxal, dar lucrurile 
s-au oprit aici. Mariana a 
la școala de la Barca, dar în 
scurt timp s-a renunțat la acest 
post, din motive de organizare. 
Alte drumuri; alte visuri spul
berate. In cele din urmă s-a 
găsit o „răiolvare“. dacă se 
poate numi așa; Pedagoga să 
rămină pe post. Iar Mariana 
Momea să' preia pînă la 30 iunie 
a c. orele de educație fizică. Ne 
simțim obligați să spunem cî
teva cuvinte și despre modul în 
care îndrumătoarea cu proble
mele de -tineret - participă la 
soluționarea aspectelor ce se 
înscriu in . sfera procesului ins- 
tructiv-educativ Practic, nici 
dînsa, (prof. Georgeta Cîrlan), 
n-a vrut să sc i ită-f'ic+il,-..„>x-n- 

@ @ ®

tru „că locuiește în gazdă la... 
pedagogă. Și atunci lucrurile 
s-au rezolvat cu... telefonul. 
Credem că inspectoratul școlar 
județean va interveni ferm, mă
car acum, pentru a impune res
pectarea întocmai a legislației 
în vigoare.

O SCRISOARE — 
UN RĂSPUNS

Petcu C. Marin, București : 
Ca să obțineți schimbarea do
miciliului nepotului dv. în mu
nicipiul București, este necesar 
ca potrivit art. 1 din Decretul 
307/1971 să prezentați organului 
de miliție în raza căruia își 
stabilește domiciliul următoare
le acte : adeverință eliberată de 
Uzina „Policolor“ care să ateste 
că nepotul dv. posedă aproba
rea numerică a Consiliului de 
Miniștri și aDrobarea nominală 
a ministerului de resort; acte 
din care să rezulte că are spa
țiul asigurat în București po
trivit art. 18 din Legea 5/1971,

imposibilitatea continuării că
sătoriei, ținînd seama și de du
rata acesteia, precum și de in
teresele copiilor minori“.

Codul familiei nu 
motivele temeinice 
duce la desfacerea 
în practica judiciară au 
considerate, de exemplu, moti
ve temeinice : infidelitatea unu
ia dintre soți sub forma adulte
rului, părăsirea nejustificată de 
către unul din soți a domiciliu
lui comun, boala gravă cronică 
și contagioasă a unuia dintre 
soți, refuzul nejustificat al u- 
nuia din soți de a locui împre
ună cu celălalt soț.

Conform dispozițiilor din Co
dul de procedură civilă, cere
rea de divorț, împreună cu în
scrisurile doveditoare, se va 
prezenta personal de către so
țul reclamant președintelui in- 

. stanței de pe raza de domiciliu 
al soțului pîrît. Cu această o- 
cazje președintele instanței, da
că se stăt-uie în introducerea 
acțiunii de divorț, va stabili, 
în raport cu venitul net lunar 
al reclamantului, taxa de tim
bru, între limitele de 3 000—
6 000 lei — pentru acțiunea de 
divorț.

Dumitrana 
jud. Argeș

de 
al

în

A ve-

Eca-

nu 
mers

(ll’rnriie din imu ,i] ’

în publicarea lucrărilor, în va
lorificarea prin lucrări de di
plomă, și cam aici se oprește 
circuitul acestor satisfacții. 
Producția este -prea absorbită 
de propriile obiective pentru a 
încerca aplicarea acestor rezul
tate, verificarea sau numai ex
perimentarea lor. Mâi sînt și 
obstacole obiective : — experi
mentele durează mult, iar bu
getul de timp redus ai studen
tului nu permite un asemenea 
experiment. condițiile materi
ale nu sint întotdeauna la în- 
demină. Dacă s-ar aplica nu
mai 10 la sută din soluțiile pro
puse s-ar 
ducție un 
La rindul 
noliu, ne 
cazuri de 
studențești, insă nu in 
studenției ci după ce 
și-au luat licența și au 
la locurile de muncă, 
celași timp, există și 
tăți încă nctranspuse în practi
că de cointeresarea materială 
a studenților, de îmbunătățire 
a bazei materiale pentru ca 
cercetarea să beneficieze de
plin de materialele și substan
țele acordate prin deviz cadre
lor. Producția poate ajuta mai 
mult și 
credere 
denților 
cesc cu 
niu“.

„Contractul este mijlocul cel 
mai eficace de micșorare a nu
mărului de cercetări făcute de 
dragul cercetării, ne spunea si 
acad. Grisore Obrejanu. însă, 
orice rezultat nou impune mo-

realiza, insă, in pro- 
evident salt calitativ", 
său, prof. dr. M. Ma- 
ntenționa mai multe 
aplicare a cercetării 

timpul 
autorii 

ajuns 
„în a- 

posibili-

printr-o mai mare în- 
ce se poate acorda stu- 
care intr-adevăr mun- 
pasiune în acest dome-

definește 
care pot 
căsătoriei, 

fost

Dumitru, Suseni.

care au vechime 
în aceeași unitate

1. Angajați! 
neîntreruptă _ 
beneficiază de Un spor care se 
calculează la salariul tarifar în 
următoarele procente : 3 la sută 
pentru vechime neîntreruptă în
tre 5 și 10 ani : 5 la sută pentru 
vechime neîntreruptă de la 10 la 
15 ani ; 7 la sută centru vechi
me neîntreruptă de la 15 la 20 
ani ; 10 la sută pentru vechime 
neîntreruptă peste 20 de ani.

2. Conform articolului 10, a- 
lineatul 2 din Decretul nr. 285/ 
1960 privind acordarea alocați
ei de stat pentru copii, „anga- 
jații care au beneficiat de alo
cația de stat pentru copii și că
rora li s-a desfăcut contractul 
de muncă în condițiile art. 16 >, 
art 20 lit. a, b, d. h, i, j, ori art. 
20 alineatul ultim din Codul 
muncii, au dreptul să primeas
că alocația de stat pentru copii 
de la aceeași organizație socia
listă de stăt, în continuare pînă 
la reîncadrarea lor în muncă, 
însă nu mai mult de 3 luni de 
la data desfacerii contractului 
de muncă“.

Codul muncii din 8 iunie 
1950, la care -se referă textul 
citat, a.fos-t abrogat cu data de 
1 martie 1973. dar, întrucît J" 
vi s-a desfăcut contractul 
muncă încebînd cu data de 
ianuarie 1973, pe baza art. 
lit. b., din vechiul cod benefici- 
atj de dispoziția art. 10, al. 2 
din Decretul 285/1960, Dacă în
să nu 
copi] 
unde 
form 
1960. 
de stat pentru corii neincasate 
pot fi acordate retroactiv pen
tru cel mult 12 luni de la data 
cînd au fost pretinse“.

După expirarea perioadei de 
3 luni (începind cu 1 ianuarie 

„ -- „ — „ , 1973), dacă nu vă reangajați a-
deoarelce. aveți un salariu ipină locația poate fi primită de că-
la 1 500--iei, doi copii și locuiți 
în mediu] rural.

Constantin Rusu, Petroșani : 
Nu-se pot frecventa in același 
timp două facultăți. Absolvenții 
institutelor de învătămînt supe
rior pot fi înscriși, fără concurs 
de admitere, la a doua facul
tate, curs fără frecvență, după 
un stagiu în. producție de trei 
ani, efectuat la locul de muncă 
stabilit prin repartizare.

Ioan Somoldoc. București: Nu 
ați figurat De listele candidați - 
lor la cursurile de subineineri, 
deoarece în decembrie 1972 nu 
s-au organizat cursuri la secția 
de automobile. La concursul de 
admitere din iul.e 1973 la In
stitutul politehnic București și 
Universitatea din Brașov vor fi 
cursuri și la secția automobile, 
la care veți putea candida.

Dragomir Toma. București : 
Rețineți răspunsul dat tovară
șului PotcU.

Georgeta Cucu, Focșani: V-ați 
semnat 'cu nume fictiv și de 
aceea încadrarea dv. în produc
ție s-a rezolvat mai anevoios. 
Ministerul Muncii ne-a comu
nicat că în prezent vă calificați 
muncitoare confecționeră la Fa
brica de confecții din Focșani. 
Scrieți-ne cum sînteți îndru
mată în profesiunea aleasă, ce 
rezultate'! obțineți.

Gheorghe I. Dumbravă, corn. 
Otopenl : Alocația .v.i “se achită 
corespunzător Legislației în vi 
goare (Decretul 285/1960, repu
blicat în Buletinul oficial nr. 
100/21 august 1971) : 100 lei pen
tru primul copil, rangul I, șl 
110 pentru al dfiilea, rangul II,

LIDIA POPESCU

CURIER JURIDIC
Purcel Vasile, Aleșd, jud. Bi

hor ; Chișcaru Dumitru, Poiana 
Vorona. jud. Botoșani : Codul 

, .familiei ștațulează in articolul 
1. că : „în Republica Socialistă 
România,. statul ocrotește căsă
toria și familia ; el sprijină, 
■prin măsuri economice și soci
ale, dezvoltarea si consolidarea 

"familiei“. în societatea noastră 
socialistă, problema căsătoriei 
și a familiei depășește sfera in
teresului personal, statul fiind 
direct interesat în apărarea in
tereselor familiei. Dar, apăra
rea căsătoriei nu înseamnă 
ipenținerea ei cu orice preț, și 
de aceea statul, a reglementat 
modul în care poate fi admis . 
divorțul. După ce in articolul 
37 din Codul familiei se arată 
modurile obișnuite de încetare 
a căsătoriei (moartea unuia din
tre soți sau declararea judecă
torească a morții unuia dintre 
ei) și se învederează faptul că 
divorțul este un mijloc de des
facere a căsătoriei în cazuri 
excepționale, în articolul 38 se 
arată condițiile de admitere a 
acțiunii de divorț, prevăzîndu- 
,se că : „Instanța judecătorească 
nu poate desface căsătoria prin 
divorț decît atunci cind. dato
rită unor motive temeinice, ra
porturile dintre soți sînt atît 
de grav și iremediabil vătămate 
îneît continuarea căsătoriei este 
vădit imposibilă pentru cel ca
re cere desfacerea ei. Instanța 
va aprecia, cu deosebită grijă, 
temeinicia cererii de divorț și

dificări de cheltuieli și rezulta
tele sînt aplicate efectiv nu
mai în stațiuni experimentale. 
Baza materială fiind costisitoa- 

verificarea unor rezultate 
și experimente durînd in mul
te cazuri ani și chiar zeci de 
ani este greu de apreciat va
lorificarea imediată a contri
buției studențești. Datoria noas
tră este să sădim în conștiința 
viitorilor specialiști curajul 
muncii științifice și al aplică
rii rezultatelor valoroase“.

O formă activă de aplicare a 
cercetării de către studenți es
te participarea la contractele 
catedrelor. La fitotehnie, de e- 
xemplu. valorificarea se conti
nuă după licență și prin lucrări 
de doctorat a căror bază de cer
cetare a fost realizată încă de 
la cercul științific. Tovarășul 
prof. dr. doc. Gh. Bâlteanu ne 
arăta și noua structură a lucră
rii de stat menită să cointere
seze producția la aplicarea u- 
nor rezultate prin oferirea u- 
nor variante de optimizare a 
culturilor, prin demonstrația 
critică a unei situații din teren, 
în practică.

Din convorbirile purtate cu 
studenți cercetători rezultă ne
cesitatea unui dialog mai efi
cient cu beneficiarii. Iată, de 
pildă, opinia lui Ștefan Gîlcă, 
anul III. Facultatea de îmbună
tățiri funciare : „Cred că mai 
bine ar fi fost ca unitățile de 
profil să ne solicite rezolvarea 
unor teme in condițiile specifi
ce, să ne ajute în documentare, 
să colaboreze cu noi. Deși în
treaga activitate a'noastră con
tribuie efectiv la creșterea gra
dului de pregătire practică și 
teoretică, ne simțim puțin frus-

re.

dv. 
de

1
20

ati primit alocația pentru 
vă puteți adresa unității 
ați lucrat, deoarece con- 
art. 17 din Decretul 285/ 
..Drepturile de alocație

tre sotie, dună îndeplinirea for
malităților cerute de lege.

Smedescu Nicolae, Oradea : 
Obligația de întreținere fată de 
copii există pînă lă împlinirea 
■vîrstei de 18 ani, iar dacă copi
lul se află în continuare la stu
dii si dă dovadă 'de silință la 
■învățătură, obținînd rezultate 
bune, rină la terminarea stu
diilor. dar nu mai mult de vîr- 
sta de 25 de ani.

VIOREL CIOBANI'

de MAGDA

Interpreții

A existat o vreme în care ac
torul nostru de film a fost silit 
să îmbrace haina ponosită a unui 
factor de compensație, de rela
tivă echilibrare a șubrezeniei u- 
nei pelicule (de cîte ori nu am 
auzit în dreapta și în stingă : 
„dacă nu erau actorii..."); din 
parcurgerea acelei etape s-tț năs
cut și. un adevărat tic profesio
nal al nostru,\ al criticilor, acela 
de a lansa repetate întrebări ul
timative : unde sînt rolurile dem
ne de talentul marilor noștri in- 
terpreți ? Nu spun că năduful 
cronicarilor (ca și al publicului, 
de altfel), nu era îndreptățit, ba 
din contra, dar uneori uitam pă
durea de dragul copacilor, pier
deam din vedere esențialul: nu
mai o cinematografie hotărită 
să-și reconsidere structurile, să 
descopere noi resurse de vitali
tate poate asigura și o maximă 
valorificare a interpreților. Acto
rii nu se hrănesc cu miere și 
ambrozie, nici cu consolări, în
curajări și promisiuni, ci cu a- 
devărurile de viață ale eroilor în
truchipați. Anul cinematografic 
ce a trecut poate fi socotit, prin
tre altele, și un „an al interpreți
lor“, pentru că în 1972 au ieșit 
în lume „Puterea și Adevărul",
„Felix și Otilia", „Nunta de pia
tră“, ,',Drum în penumbră", „Cu 
mîinile curate“, „Explozia" și al
tele. A fost, neîndoielnic, anul

lui Mircea Albulescu și Amza 
Felea, al Margaretei Pogonat și 
al lui Cornel Coman, al lui 
Gheorghe Dinlcă și Ion Besoiu, 
al Leopoldinei Bălănuță, al lui 
I.azăr Vrabie și Toma Caragiu 
și nu numai al lor.

Grija autentică față de desti
nul actorilor nu este un act de 
caritate și nici de strict calcul 
comercial, ea reflectă starea de 
sănătate și gradul de responsa

sub formă de cadou, unor nevi
novate persoane feminine, alese 
după criterii evident extraartis- 
lice. Nu avem de gînd să des
picăm în patru firul teoriei pro
fesioniștilor și neprofesioniștilor, 
pentru că o astfel de teorie nici 
nu există de fapt. Totul este lim
pede ca bună ziua : cinemato
graful vrea talente, este de da
toria cineaștilor să semneze cer
tificatul de garanție indiferent 
că își întîlnește interpretul în pli
nă stradă, in troleibuz, la teatru, 
la un concurs de frumusețe, de 
înot sau de croitorie. Nimeni nu 
se opune arțăgos și cu fantezia 
ținută in hățuri unui nume nou,

PĂDUREA
I COPACII

MIHÄILESCU

Din mîinile Irinei Andrașciuc prinde contur covorul cu frumoa
se motive bihorene Foto. ST. WEISS

(Urmare din

NUMAI SEMNĂTURA

vag. 1}

Inainte de a veni 
trecut pe la Comitetul munici
pal Ploiești al U.T.C. întreba
sem unde au avut loc recent 
primiri în U.T.C. și după ce s-a 
amintit printre altele și de U- 
zina de utilaj chimic chiar s-a 
accentuat : „Nu s-or fi făcut la 
această uzină primirile chiar 
model, oricum, ele sînt statu
tare, conform instrucțiunilor, a- 
dică așa cum trebuie. Veți găsi 
acolo 
rașii 
nate, 
lingă 
date 
mire 
scris 
al tînărului utecist“ pe care tre
buie să-1 rostească ce] 
adunarea i-a dat votul 
credere.

După aceste precizări, 
deci o garanție în plus că la 
Uzina de utilaj chimic voi în- 
tîlni tineri care să-mi vorbeas
că și de semnificația politică a 
primirii lor în U.T.C., ca și de

in uzină am

și niște fluturași“. Flutu- 
sînt două coperți carto- 
frumos tipărite, în care pe 
textul cîntecelor recoman- 
pentru adunarea de, pri- 
în U.T.C., se mai află in
și „angajamentul solemn

căruia 
de în-

aveam

* LIPSEA...

eveni-

Derioada pregătitoare a acestui 
moment. Interesant mi se pă
șea de aflat și felul în care s-a 
reușit crearea cadrului emotiv 
al unui asemenea moment, fe
lul în care noilor uteciști le ră
măsese întipărit acest
ment, unic în viața lor. Ce am 
aflat însă aici este de-a dreptul 
incredibil. Tot ceea ce se spu
sese la comitetul municipal 
U.T.C. s-a dovedit in totală 
contradicție cu faptele. Gheor- 
ghe Gheorghe și Jean Cărnuță 
mi-au relatat, in prezența se
cretarului organizației lor, a 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină și a doi activiști de la 
comitetul municipal U.T.C., lu
cruri în fața cărora, trebuie să 
recunosc, roșeam eu-în lacul 
celor care vorbiseră de primirea 
în U.T.C. ca despre un act ma
jor In luna ianuarie am primit 
în U.T.C. 
repetaseră 
ori, dar să 
reușită. Și
turașii, îmi arătaseră și regis
trele, toate evidențele care a-

doar doi muncitori, 
ei de nenumărate 
știți că a fost o bună 
îmi arătaseră și fiu-

Iată cum arată modernul laborator de lingvistică al Liceului de cultură generală nr. 4 din Oradea. 
Foto^ST. WEISS

se
trați cind munca noastră se re
zumă doar ia rezolvări nu și Ia 
aplicarea acestora in teren. Per
sonal mă preocupă automatiza
rea unui sistem de irigații. Re
zolvarea este însă dificilă dato
rită lipsei de material și datorită 
faptului că aici este necesar să 
colaborăm cu colegi de la econo
mia producției și cu cei de la 
Facultatea de automatică. Dar 
cercetarea interdisciplinară de-

re de licență, care mi se 
un corolar normal al unei __
tribuții studențești. în practica 
pentru lucrarea de diplomă sîn- 
tem solicitați ca ingineri, nu 
și ca cercetători. Este drept, 
nu ar fi firesc ca toți studenții 
să se apuce in anul V de cer
cetarea unor teme, care, de 
altfel, in cîteva luni nici nu 
pot fi rezolvate. Dar se impu
ne ca în cadrul perioadelor de

pare 
con-

noi, am fost 
generale ce se 
întreprinderii, 
perspectivă ne .... ______
cesare cel puțin pentru lucrarea 
de stat. Nu ne sînt accesi
bile, deși peste puțin timp le 
vom cunoaște ca specialiști.

Am propus, dar nu s-a con
cretizat nimic, să ne definiti
văm chiar lucrările de stat cu 
studenți de la zootehnie, agro-

refuzat, 
includ in 
in planul 
sînt absolut ne-

Datele 
planul 

de

se

parent dovedeați o preocupare 
deosebită în acest sens. Numai 
faptele îi contraziceau.

— Păi, cum să fie cu primi
rea noastră ? a zis Jean Căr- 
nuță. Eu i-am spus secretaru
lui, în decembrie, că vreau să 
devin utecist și a spus că
poate. Pe 29 ianuarie m-a anun
țat să rămîn după terminarea 
schimbului. S-au 
vreo 10—12 inși
Inox are însă 26 
biroul maistrului, 
rășul Hampu, secretarul 
nizației, ceva dintr-o carte, dar 
ce, nu prea am auzit, că era 
mult zgomot, mi-a 
buie să lucrez mai 
s-au ridicat toate 
sus, semn că am

— Dumneata, Gheorghe Ghe
orghe, ce altceva mai reții ?

— Mai mult decît Cărnuță, 
nimic.

— Ai văzut cum arată un sta
tut, o cerere, pe care să ți-o fi 
citit cineva în adunare, s-a cîn- 
tat vreun cîntec, ai rostit vreun 
angajament ?

— Nu. Tot ce 
nuță așa a fost 
mîndoi am fost 
eași zi. Adunarea a ținut foarte 
puțin, 10—15 minute și 
cat.

Spune și dumneata, 
cititor, utecist simplu, 
cretar al vreunei organizații ori 
a] vreunui comitet U.T.C., acti
vist chiar, am zice mai ales ac
tivist, ce părere ai despre o a- 
semenea pregătire și primire în 
organizația noastră ? Sînt sau 
nu toate astea însemnele unui 
fals ? Gheorghe C. Gheorghe și 
Jean P. Cărnuță au dorit să 
devină uteciști datorită unor 
convingeri sănătoase și ei își 
merită cu prisosință calitatea, 
chiar dacă organizația le-a a- 
cordat-o intr-un mod formal, 
nestatutar chiar. Insă încrede
rea cu care ei s-au apropiat de 
organizația lor ar fi trebuit 
răsplătită prin aceeași încre
dere și printr-o muncă de pre
gătire care să facă intr-adevăr 
din această clipă un eveniment 
de neuitat.

strins atunci 
(organizația 

uteciști !!!) în 
a citit tova- 

orga-

zis că tre- 
bine și apoi 

mîinile în 
fost primit.

v-a spus Car
si la mine. A- 
primiți în ace-

am ple-

stimate 
sau se-

popularizarea mai eficace a so
licitărilor producției, renunța
rea la o parte din temele fun
damentale, care n-au perspecti
ve de finalizare (State Marin, 
vicepreședinte C.U.A.S.) : o in
tervenție mai hotărită a minis
terului tutelar atît pentru 
zolvarea neîncrederii 
cită mai 
potențialul 
iești, cît și

existentă 
cercetării 

pentru

di- 
care și 

față de 
studen- 

sintezele

CE M îniMPLRT CU LUCRAREA ?
marează greu. Cred că mai a- 
vem nevoie de un sistem infor
mațional menit să sintetizeze 
direct din producție problemele 
necesare și prin intermediul mi
nisterului de resort informația 
să ajungă în timp util Ia noi“.

La rindul său, Dumitru Miha
il, anul V, Facultatea de agro
nomie, ne spunea : „Tema la 
care am lucrat și pe care con
tinui s-o cercetez se integrea
ză în programul național de 
luptă împotriva poluării mediu
lui înconjurător. încă din anul 
II am început activitatea de 
cercetare la această temă de
oarece experimentările, studiu!, 
calculele solicită timp. Deși 
fectele pozitive ale acestei 
tivități sînt incontestabile 
rezultatele sînt aplicabile, 
solicită eforturi sporite în
recția pregătirii profesionale — 
nu totdeauna poți finaliza cum 
trebuie cercetarea intr-o lucra-

e- 
ac-

ne 
di-

practică din ultimii anî să fie 
făcută diferențierea între acei 
studenți care studiază o temă 
pentru a contribui efectiv la 
îmbunătățirea producției și cei 
care se pregătesc pentru ingi
nerie“.

Alteori însăși datele minime 
ale demarării unei cercetări a- 
plicative sint refuzate de even
tualul beneficiar. Amănuntele 
sinț menționate de Ion Alexa, 
de la Facultatea de economia 
agriculturii. „Am lucrat la „Op
timizarea pianului de aprovizi
onare Ia I.A.S. — Codlea — se
re“ mai mult de un an. Am 
constatat rapid efectul pozitiv 
al cercetării : îți oferă premi
sele unui studiu mai profund, 
o ăllă bază de dialog cu cadre
le didactice. Lucrarea a fost 
trimisă la beneficiar, care însă 
nu ne-a răspuns nimic. La so
licitările mele de a perfecționa 
lucrarea pe baza unor date mai

nomie, imbunătățiri funciare, 
horticultură, medicină veteri
nară pentru a oferi cercetării 
o bază de lucru interdiscipli
nară. Greci că nu o sesiu
ne sau un seminar națio
nal de cercetare studențească 
trebuie să constituie 
trimiterii în producție 
mai bune lucrări, ci 
poate fi făcută mai 
chiar de la sesiunea pe institut. 
Mai remarc o lipsă de interes 
a celor din producție 14 astfel 
de manifestări : de exemplu, la 
secțiunea noastră a Seminaru
lui național nu a fost prezent 
nici un reprezentant al Unități
lor ce ar fi putut fi direct in
teresate de rezultatele cercetă
rii studențești“.

Pentru o integrare mai bună 
în producție a cercetării stu
dențești am mai notat și alte 
cîteva sugestii ■ cuprinderea a- 
nului IV în prerepartizare.

prilejul 
a celor 

aceasta 
devreme.

problemelor solicitate de stu
denți, integrarea mai rapidă 
(este în curs de realizare) a 
cercetării studențești în planu
rile tematice ale catedrelor (a- 
sistent dr. Dumitru Curtea).

Normal, ne-am interesat la 
M.A.I.A.A., cit și la M.E.I. dacă 
există preocuparea ca, în mod 
organizat să se ajungă la valo
rificarea cercetării studențești 
în agronomie. Multe lucruri 
n-am putut afla despre acest 
lucru, problema neptinîndu-se 
încă. Absența unei asemenea 
propuneri a fost justificată la 
cele două ministere prin ine
xistența unui serviciu de îndru
mare a cercetării Studențești. 
Nu știm dacă ar fi nevoie să 
funcționeze un serviciu special, 
cert este altceva : că fiind vorba 
de ministerele tutelare, care 
contribuie la formarea viitoare
lor promoții de specialiști și 
vor beneficia de acestea, ele

bilitate al unei cinematografii. 
Iată de ce așa-numita problemă 
a distribuțiilor merită întoarsă 
pe toate părțile, ar trebui să nu 
se supere nimeni cînd o decre
tăm o zonă a unui dialog conti
nuu. Dacă, în general, actorii 
noștri cu state de vechime și 
prestigiu încep să scape de po
verile unor mauri care trebuie 
să-și facă datoria în orice condi
ții (cu excepția unor întîmplări 
nefericite, gen „Săgeata căpita
nului Ion"), dacă cumpăna tinde 
să se echilibreze în sectorul, 
să-i spunem așa, al personajelor 
mature, nu la fel stau lucrurile 
cu eroii tineri. Aici se mai bîi- 
bîte încă pe teritoriile întîmplă- 
rii și, să nu ne ascundem, ale 
arbitrariului. Mai dăinuie cre
dința că alegerea unui tînăr ac
tor ce se potrivește ca n~ 
perete cu personajul sau, iTivers, 
cocoțarea ilegală a unui erou de 
mucava în spatele unui interpret 
ele viitor nu este o eroare de ne
iertat, nu moare nimeni de asta 
și apoi, actorul cu pricina mai 
are tot timpul în față, se poa
te afirma mîine, se poate reabi
lita poimîine. Dintr-o astfel de 
libertate rău înțeleasă se trage 
chinul unui Vladimir Găitan în 
„Săgeata..." sau al lui Peter Paul- 
hoffer în „Sfînta Tereza și dia
volii". Dintr-o înțelegere și mai 
periculoasă a libertății de a da 
unui personaj chipul visat, s-a 
a/uns la adevărate gafe, mai ales' 
în ceea ce privește soarta eroi
nelor înmînată, nu de puține ori,

t&a în
ihvers

proaspăt; cinematograful lumii 
are o îndelungată și rodnică ex
periență în materie de descope
riri și lansări; și noi am avut 
momentele noastre de inspirație, 
dar nu ne putem îngădui încer
cări și aventuri vizibil sortite e- 
șecului. Nimic, nici o tresărire, 
nici un capăt de dialog nu ne 
convinge că tinere, precum Car
men Ghiman („Săgeata căpitanu
lui Ion'), Adriana Ionescu („Pă
durea pierdută"), Dana Crișan 
(„Aventuri la Marea Neagră“} 
vor putea vreodată să spună fi
resc „Ce dimineață frumoasă!“. 
Mă întreb cui folosește această 
febră după noutăți, atîta timp 
cît lipsește certitudinea unei vo- '' 
ca ții și, mai ales, atîta vreme 
cît, slavă domnului, numeroase 
actrițe tinere, de reală înzestrare, 
continuă de ani de zile să nu 
calce pe la Buftea.

O amatoare fîstîcită și stînje- 
nită poate zădărnici cheltuiala de 
efort și talent a partenerilor, a 
autorilor. Poate, cu aceeași ușu
rință, să întrețină nesăbuitul mit 
al vedetei devenite peste noapte. 
N-aș vrea să se înțeleagă din toa
te acestea că ajungînd la ama
torism am dat de hiba hibelor, 
de mama tuturor relelor.

Cred însă că o artă care se 
adresează atît de direct, răspi
cat și angajant publicului are 
datoria de a se scruta continuu 
pînă în pînzele albe. Să nu in
ventăm noi modalități de a uita 
pădurea de dragul copacilor.

CLIMATUL DE SERA
părinți, mărturisea 
director Iulian Mar- 
n-au trecut niciodată

(Urmare din vag. 1} 
obligată să răspundă de educa
ția lor.

— Sînt 
tovarășul 
dale, care
pe la școală. Am ajuns în situa
ția ca, pentru a-i convoca ta 
obișnuitele ședințe cu părinții, 
să le trimitem adresă.

Să ne mai mirăm atunci că, 
dintr-o atare concepție, conform 
căreia copilul trebuie să stea 
închis în casă și să învețe, în- 
cercînd cu tot dinadinsul poarta 
cetății „Almei mater“, mulți 
tineri ajung să-și rateze viito
rul ? Sau să stea tot timpul 
amenințați de spectrul nereuși
tei, în loc să încerce realizarea 
intr-un cadru mai favorabil lor? 
Mulți tineri, absolvenți ai li
ceelor, aflați în aceeași situație 
cu corespondenta noastră, ne-au 
făcut mărturisiri asemănătoare. 
Părinții, în loc să-i ajute să de
pășească un asemenea momen’, 
îi împing cu brutalitate, incon
știenți, minați de ambiții nejus
tificate, pe căi greșite.

Destui tineri, prin încercări 
nereușite, repetate, la aceeași 
facultate pierd ani de zile în 
inactivitate, ani dotați cu „in
vestiții" deosebite de către vîrs- 
ta pe care o posedă.

Cei care își dau seama de 
acest pericol, reușesc să-1 evit". 
Exemple la îndemînă, 
le oferim 
noastre din Piatra, sînt 
din comuna respectivă.

ce a încercat fără succes la 
Institutul de educație fizică și 
sport, Angela Mitrică s-a înca
drat la Brașov, calificîndu-se 
pentru noua Fabrică de rulmenți 
ce va intra curînd în producție 
la Alexandria. Cursuri asemă
nătoare, pentru Fabrica de pa
nouri, tablouri și pupitre elec
trice din orașul reședință a ju
dețului Teleorman, frecventează 
și Maria Mardale, Ioana și 
Alexandra Nătărău. Georgeta 
Mirca a optat pentru școala 
tehnică de telecomunicații. Și 
exemplele se pot adăuga.

Noile obiective, unele intrate 
în funcțiune, altele urmînd să-și 
deschidă în curînd porțile, soli
cită încă aportul tinerilor. Chiar 
în aceste zile—sîntem informați 
de la comitetul județean U.T.C. 
— se recrutează tineri, îndeosebi 
fete, în vederea calificării 
locul de producție a unei

________ , pe care 
și corespondentei 

chiar 
După

faciliteze dialogul 
didactic-produc- 
dincolo de la- 
— de neignorat 

științifice stu- 
o asemenea ac-

trebuie să 
student-cadru 
ție. Altminteri, 
tura formativă 
— a cercetării 
dențești, lipsim
tivitate de caracterul ei practic 
și-l facem pe student să-și piar
dă interesul pentru munca ști
ințifică.

„Acum, menționa în încheie
rea investigațiilor noastre, to
varășul profesor doctor H. Ră- 
ducănescu, prorector al Institu
tului agronomic, are loc analiza 
pe catedre a stadiului de reali
zare a lucrărilor științifice in
cit cele mai bune să fie reco
mandate pentru sesiunea pe in
stitut. Selectarea cercetărilor 
valoroase care să fie trimise 
producției pentru aplicare, a 
fost dificilă și în cazul lucrări
lor de la Seminarul național. 
Este greu să alegi și să-ți a- 
sumi răspunderea unor aseme
nea recomandări întrucît expe
rimentarea în cazul unor cerce
tări are nevoie de, verificări 
timp îndelungat, de investiții 
materiale, cu atît mai mult în 
specificul agronom!ei. Sîntem 
însă de acord că studenții cer
cetători trebuie să aibă senti
mentul utilității muncii pe care 
o desfășoară, și acesta îl poate 
avea cu deosebire în momen
tul în care i se verifică in 
practică lucrările realizate. Du
pă cum trebuie să fim de acord 
că putem acorda mai multă a- 
tenție cercetării interdisciplina
re și ideii de a cupla cercetarea 
cu lucrările de diplomă, așa cum 
au propus studenții.

la 
____ ___ ,_______ _ _______ noi 
serii pentru întreprinderea de 
aparataje și accesorii Alexan
dria. F.P.T.E., Textila-Roșinrii 
de Vede, Filatura Alexandrin, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele și altele. Cei 
interesați — inclusiv corespon
denta noastră din Piatra — se 
pot adresa organelor U.T.C. 
pentru informații mai amănun
țite. Opțiunea, in acest sens, nu 
exclude posibilitatea urmăririi în 
continuare a idealurilor propu
se. Dimpotrivă, ajută la reali
zarea unei personalități capabile 
să răspundă cerințelor sociale 
actuale.

Așadar, n-am putut afla 
și cîte lucrări științifice 
dențești valoroase, izvorîte 
necesitățile producției au 
utilizate in producție 
că, după toate datele, problema 
nu s-a pus acut ori s-au făcut 
pași foarte timizi pentru a im
pulsiona aplicarea acestor lu
crări. Am aflat/ insă cîteva so
luții, care, aplicate, ar putea 
facilita cercetările studențești, 
accesul direct la unitățile pro
ductive cum ar fi, de pildă, 
sporirea numărului de teme re
alizate cu tinerii din produc
ție, a numărului de studenți 
colaboratori la contractele ca
tedrelor, (acestea există. dar 
numai la două catedre), creș
terea numărului de îndrumă
tori ai cercurilor proveniți din 
producție. Asemenea aspec
te, încă deficitare la Institu
tul agronomic (la trei facultăți
— horticultură, medicină vete
rinară și economia agriculturii,
— există doar un îndrumător 
din producție, iar numărul lu
crărilor în colaborare cu tine
rii din unitățile agricole se ri
dică la... 4) trebuie să stea mai 
mult în atenția celor care se 
ocupă de această activitate. 
Rezolvarea lor nu acoperă, insă, 
datoria producției de a primi 
cu mai multă încredere soluții
le propuse de studenti prin lu
crările lor, in primul rind in- 
teresîndu-se de ele și cunoscin- 
du-le. Ce faci însă cînd la un 
seminar național de factura 
celui care a avut loc în toam
nă — soldat cu numeroase pre
mii acordate studenților — re
prezentanții producției au fost 
absenți ?

care 
stu- 
din 
fost 

pentru

9
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Pe toate fronturile „campaniei albe 
acțiune însuflețită pentru normalizare

TELEGRAMĂ
Prințtil SUVANNA FUMA, președintele Guvernului Provizoriu 

de Uniune Națională din Laos, a trimis tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru recentul 
mesaj ce mi l-ați adresat cu ocazia încetării focului.

Sperăm că Laosul, în condiții de pace, va putea să se con
sacre dezvoltării sale, iar în cadrul excelentelor relații dintre 
cele două țări ale noastre vor continua să se întărească legătu
rile de prietenie și cooperare care există deja.

DIFICULTĂȚILE SINT,
TREPTAT, ÎNLĂTURATE

a.

(Urmare din pag. f)

bul, iar în multe cazuri și a- 
tuncî au rămas lucrînd in sector 
sau la deszăpezit. în același 
timp luni au fost create și con
dițiile de cazare pentru navetiști 
aici în cadrul uzinei. A fost fo
losit orice spațiu disponibil, de 
asemenea cantina-restaurant a 
funcționat permanent ziua și 
noaptea, asigurînd o mîncare 
caldă celor care au rămas peste 
program sau chiar tot timpul.

— Sînteți unul dintre cei care 
nu au mai părăsit uzina de luni 
dimineață și ați participat la 
toate acțiunile întreprinse. Spu- 
neți-mi care a fost rezultatul 
acestor acțiuni, al acestor efor
turi ?

— Rezultatul ? îl puteți vedea. 
Procesul de producția, viața în
săși a uzinei nu a încetat nici 
o clipă, iar planul zilnic a fost 
îndeplinit. Unele secții, . turnă
toria sau prelucrări mecanice,, 
de exemplu, l-au și depășit.

între timp cîrligul podului 
rulant ce agățase laminatele 
deszăpezite s-a îndepărtat și cei 
de aici au trebuit să-și reia ac- 
tivitâțea. Secția de prelucrări 
solicită un nou reper de lami- 

, , .1

nate și acesta este căutat și scos 
de sub zăpadă.

Am continuat documentarea, 
fiind însoțit de Ștefan Oprea, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. Deși ceasul indica 
abia orele douăsprezece, schim- 
’bul II începuse să se prezinte 
la lucru. Cei mai mulți au pus 
mina pe lopeți și au trecut la 
degajarea aleilor interioare și 
a depozitelor. Sînt folosite mij
loace de transport sui generis : 
o tablă trasă de un tractor 
transportă spre secția de prelu
crare piesele abia turnate, un 
șir lung de vagoneți transportă 
melci la montat. Trecînd prin 
secțiile uzinei imi notez și cî- 
teva nume ale celor care în a- 
ceste zile, la locul lor de muncă, 
au dovedit prin fapte înțelege
rea majoră a datoriei. Lăcătu
șul Gheorghe Cojocaru din sec
ția prelucrări tablă a lucrat in 
uzină aproape 24* de ore, lăcă- 
tușii-montatori Florea Mihăiles- 
cu și Nicolae Păun au lucrat cîte 
două schimburi consecutive, e- 
lectricianul Ilie Aixeni, după 
terminarea orelor de program, a 
reparat utilajele pentru I.S.B., 
inginerul Traian Ghițulescu, șef

de sector, nu ă mai părăsit u- 
zina de iuni.

Cînd părăseam uzina am tre
cut pe lingă secția vopsitorie, 
ultima de altfel, în cadrul pro
cesului de producție. Pe ușile 
secției ieșea acum o nouă com
bină C. 12.

Uzina „Semănătoarea“, puter
nicul colectiv de aici, și în a- 
cest.e zile a făcut totul pentru
a-și onora angajamentul formu
lat de a realiza cincinalul îna
inte de termen.

SITUAȚIA
® Feroviară

CIRCULAȚIEI

— Au fost concentrați toți 
oamenii, toate utilajele de 
care dispunem pentru dega
jarea platformelor de încăr
care și descărcare a stații
lor, triajelor și depouriior, 
ne spune tovarășul Petre 
Năstase, director în cadrul 
Direcției Generale de miș
care, 
cial 
dele, Ciulnița, Fetești, sta
țiile " ~ ”
lei și a 
șești, Adjud, Tecuci, Ro
șiori, Piatra Olt, , Craiova, 
Caracal. în ceea ce privește 
traficul s-a acordat priori
tate trenurilor rapide și ac
celeratelor, curselor locale 
pentru transportarea sala
riaților. Numai în cursul zi
lei de 15 martie au fost re
puse în circulație 50 de tre
nuri accelerate și perso
nale.

— Dar transportul de măr
furi ?

— Șefii de stații au luat 
imediat legătura cu unități
le industriale, cu combina
tele, cu celelalte întreprin
deri pentru a se vedea ne
voile urgente de 
prime, combustibil și 
duse finite ce 
transportarea lor rapidă.

— Care sînt punctele încă 
dificile ?

— în prezent continuă ac
țiunile începute la care ne 
refeream, la personalul 
nostru adăugîndu-se încă 
din primele ore ale dimine
ții zeci de mii de oameni 
ai muncii, populația din lo
calitățile și cartierele apro
piate de calea ferată, ostași 
ai forțelor armate. Totodată

în zonele regionalelor 
București, Craiova, Constan
ța și Galați au fost trimise 
25 de trenuri speciale de in
tervenție dotate cu echipa
mentul tehnic adecvat pre
cum și 18 pluguri cu aburi 
și hidraulice.

® Rutieră
Acționăm în spe

la București-Triaj, Vi-

din centura Capita- 
Ploieștiului, Mără-

primite < 
generală a 
la ora

Traficul pe au-

materii 
pro- 

necesită

Știrile 
Direcția 
murilor
semnau : 
tostrada București — Pitești 
a fost restabilit. Rămîn încă 
nepracticabile pentru auto
vehicule următoarele șosele 
naționale : București — Buf
tea — Ploiești ; Ploiești — 
Mizil — Buzău ; Albești — 
Urziceni ; Urziceni — Buzău
— Rm. Sărat — Focșani — 
Adjud ; Urziceni — Slobozia
— Giurgeni ; Buzău — Fău- 
rei — Brăila — Galați ; Tă- 
bărăști — Pogoanele — Slo
bozia ; Bacău — Vaslui ; 
București — Lehliu — Călă
rași ; București — Oltenița ; 
București — Giurgiu ; Giur
giu — Ghimpați ; Giurgiu
— Zimnicea ; București — 
Alexandria — Roșiori de 
Vede ; Adjud — Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dei ; 
Brăila — Slobozia — Călă
rași ; Bărăganu — Țăndărei; 
Rm. Sărat — Brăila ; Măcin
— Isaccea — Tișița — Te
cuci : Șendreni — Tecuci : 
Galați — Oancea ; Călărași
— Oltenița : Oltenița — Da
la : Alexandria — Zimni
cea ; Zimnicea — Tr. Măgu
rele ; Tr. Măgurele — Co
rabia ; Ghimpați — Găești și 
Piatra-Neamț — Roman. în 
prezent acțiunea de degajare 
a drumurilor continuă.
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Aprovizionare ritmică,
Ain e

să 
cei

au 
or-

în ciuda oricăror dificultăți 
legate de transport, aprovizio
narea populației bucureștene cu 
alimente se realizează în mod 
ritm'c și în cantități suficiente. 
Au "*;primat aceste aprecieri 
zeci, sute de cetățeni din mul
te cartiere ale Capitalei cu care 
am stat de vorbă în raidul nos
tru de ieri și au parafat, 
zicem așa, părerea unanimă 
mai exigenți cumpărători 
gospodinele.

Desigur, aceste rezultate 
fost obținute prin măsuri
ganizatorice eficiente ca : res
pectarea graficelor de aprovi
zionare, eliberarea căilor de 
acces către toate depozitele 
mari de mărfuri alimentare, do
tarea suplimentară a servicii
lor de transporturi cu autoca
mioane cu dublă tracțiune, con
stituirea de parcuri permanen
te de mașini la silozurile de 
legume și fructe, asigurarea 
transportului ambalajelor de la 
magazine .matre unitățile pro
ductive și invers.

Dar, în aceeași măsură, bune 
aprecieri merită salariațil majo
rității magazinelor prăcum și 
cetățenii din împrejurimi pen
tru spiritul civic de care au 
dat dovadă în aceste condiții 
vitrege. Vom oferi, în acest 
sens, cîteva exemple : la maga
zinul general eu autoservire 
din B-dul 1 Mai 126 toți saia- 
riații au venit cu cîteva ore 
mai devreme pentru a deschide 
drum mașinilor cu mărfuri. Cu 
o seară înainte, șeful unității, 
Constantin Constantin, a rămas 
pînă după 1 noaptea ca să 
preia două camioane de lapte 
și produse din carne. Unele 
magazine de legume și fructe, 
printre care și cel din Șoseaua 
Căuzași' l, au devenit — din pro
pria inițiativă a personalului de 
deservire — magazine cu orar 
non-stop La complexul alimen
tar nr. 1 din Cartierul Berceni 
Sud, salariații, ajutați de cetă
țenii din blocurile inconjură- 
toare, au deblocat o alee lungă 
de 200 de metri pentru a putea 
pătrunde mașinile cu marfă. In 
același timp, chiar cînd ne a- 
flam acolo, s-a primit un tele-

fon : o mașină cu mărfuri peri
sabile s-a înzăpezit în B-dul 
Metalurgiei. Imediat, patru sa- 
lariați — inarmați cu toate cele 
necesare — s-au deplasat la 
fața locului Ieri după amiază 
am primit un 
rile au ajuns în timp util 
depozite.

Nu aceleași 
însă salariaților de la unitățile 
Agrocoop și Gostat — unități 
care își au magazinele de desfa
cere in același’loc. Nu au între
prins absolut nimic pentru a fa
cilita propria aprovizionare. 
Paradoxal, in ajutorul acestora 
veniseră 8 autobasculante de la 
I.C.S.I.M., dar salariații unită
ților amintite erau „duși cu 
hirtii pe la filială“.

Centrele de piine au funcțio
nat și ele în regim normal. 
Produse de panific'ație suficien
te, diverse și proaspete. Nici 
aici lucruri!»' nu s-au pus la 
punct fără importante eforturi. 
Numai un singur exemplu : 
Comandamentul de deszăpezire 
de la întreprinderea de moră- 
rit și panificației „23 August“ 
din Capitală, în frunte cu tov. 
director, inginerul Mirlă Ana, 
ă mobilizat muncitorii la acțiu
nea de înlăturare a căilor de 
acces spre rampele de încăr
care a produselor de panifica
ție destinate magazinelor ali
mentare. Procesul de producție 
s-a desfășurat in ritm normal, 
obținîndu-se în plus 10 tone 
de pîine pentru populația ace
lor sectoare pe care întreprin
derea le aprovizionează. De ase
menea. cele 50 de puncte vo
lante de desfacere a buteliilor 
de aragaz — puncte anunțate 
anterior în presă — au funcțio
nat după orarul stabilit, satis- 
făcînd toate necesitățile popu
lației.

Eforturile depuse 
tăți, de uni . 
nare, de cetățenii 
rezultate. Toți șefii 

că există
■ mărfuri pentru mul-
■ acum încolo.

telefon : mărfu-
în

laude se cuvin

apreciau i 
stocuri de 
te- zile de

■ depuse de autori- 
itățile de aprovizio- 

înșiși, dau 
de unități 
suficiente
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în Tirgoviște, la deszăpezirea 
străzilor, cartierelor și între
prinderilor au participat peste 
3 500 de tineri din școli, între
prinderi, instituții. In orașele 
Găești, Titu, peste 3 000 de ti
neri au participat la efectuarea 
șanțurilor de scurgere, desză
pezirea căilor de acces din în
treprinderi și instituții. In co
munele Gura Suții, Produlești, 
Odobești, Vișina, Lungulețu, 
Poiana, Răcari, Potlogi, Uliești, 
Selaru, Cornești și altele, peste 
5 000 de tineri au participat la 
efectuarea șanțurilor de scur
gere, a căilor de acces la sec
toarele zootehnice și bazele fu
rajere din cadrul C.A.P.-urilor, 
la deszăpezirea străzilor, 
tuțiilor, localităților.

« Teleorman

jnsti-

muncă patriotică, și au trecut 
la deszăpezirea arterelor prin
cipale de circulație, a căilor de 
acces, la unitățile de alimentație 
publică, depozite, la sectoarele 
zootehnice, la depozitele de fu
raje pentru animale, asigurînd 
desfășurarea activității în mod 
normal. Tinerii din satele jude
țului Buzău au participat la des
zăpezirea șoselelor naționale și 
a drumurilor intercomunale pe 
o distanță de 50 km. Au asigu
rat furajarea rațională a anima
lelor din sectoarele zootehnice. 
La această acțiune au partici
pat peste 15 000 de tineri, evi- 
dențiindu-se organizațiile comu
nale U.T.C. Glodeanu Sărat, 
Mărăcineni, Padina, Pogoanele, 
Mihăilești, Buda și altele. în 
municipiul Buzău au fost mobi
lizați la această acțiune peste

mas acolo numai cei 
dispensabili) și tot 
tehnic administrativ 
centrați de-a lungul 
tramvai și a șoselei 
Brăila pentru a împiedica 
zăpezirea și, implicit, 
completă a acestor < 
Situația va fi curînd ameliora
tă.

absolut in- 
personalul 
erau con- 
liniei de 

dinspre 
în- 

, izolarea 
combinate.

Șoselele au fost descongestio
nate și acum se circulă normal. 
Peste 20 000 de tineri au fost 
mobilizați „pe baricadele” zăpe
zii. La Alexandria în zona gă
rii, pe Platforma industrială 
„Fabrica de. rulmenți“, pe Șan
tierele de construcții și la Com
plexul avicol au lucrat ieri 
2 800 tineri. La Fabrica de pu
pitre și tablouri electrice și la 
întreprinderea de accesorii in- 
stalații-construcții lucrul s-a 
desfășurat normal. Muncitorii 
nu și-au părăsit mașinile ^șk u- 
tilajele. Același lucru la .Com
binatul chimic și Fabrica de 
conserve din Turnu Măgurele, 
în Videle la schela de extracție, 
Liceul industrial, industria lo
cală și S.M.A. au venit peste 
800 de tineri care au ajutat la 
deszăpezirea străzilor, descon
gestionarea parcurilor de extrac
ție. Ei au participat la redarea 
în funcțiune a 150 de sonde.

Comunele județului cunosc și 
ele o activitate intensă.. La 
Smîrdioasa 150 tineri au făcut 
cale liberă către complexul de 
porcine asigurînd apa și hrana 
animalelor. La Storobăneasa cei 
200 de tineri au avut ca prin
cipal obiectiv sectorul zootehnic, 
iar in comunele Talpa și Brîn- 
ceni s-a lucrat fără odihnă la 
apărarea serelor pentru legume 
timpurii și răsaduri, a solarii- 
lor asigurindu-se aerisirea, cu
rățenia.

6 000 de tineri. Au fost des
zăpezite un număr de peste 
20 de străzi acordîndu-se prio
ritate celor care duc în zona in
dustrială și către celelalte în
treprinderi.

• Ilfov
La Urziceni, aproximativ 1 000 

de uteciști au acționat pentru 
deblocarea șoselei București- 
Urziceni și Urziceni-Alexeni. La 
Oltenița 800 de tineri, 
de 50 de mașini, au 
căile de acces spre 
naval, Filatură, stația 
Strada Gării, centrul 
piață și hala. I 400 de 
la I.T.Â. București 
pentru deszăpezirea autogărilor 
I.T.A., pentru deszăpezirea au
tobuzelor rămase pe șoselele 
București-Giurgiu, București Ol
tenița. De asemenea au ajutat la 
deschiderea căilor de acces spre 
Combinatul de cauciuc Jilava 
și Danubiana. S-a redat circui
tului șoseaua B.ucurești-Balo- 
tești pînă la Consiliul popular. 
La C.A.P. Mihai Bravu 50 de 
utecișțj au acționat energic 
pentru deblocarea căilor de ac
ces la sectorul zootehnic. La 
C.A.P. Sinești organizația U.T.C. 
ă mobilizat 25 de tineri care au 
ajutat la, deblocarea 
acces spre sectorul

• Buzău

aiutati 
deblocat 

Șantierul 
C.F.R. și 
orașului, 
tineri de 

acționează

căilor de 
zootehnic.

din între-Organizațiile U.T.C.
prinderile industriale și din șco
lile din comune au mobilizat ti
nerii, constituiți în brigăzi

• Ialomița
în orașul Fetești 750 de tineri 

muncitori, elevi, militari ai For
țelor armate au acționat pentru 
deszăpezirea căilor de acces la 
Complexul porcin, I.A.S. Feteș
ti, ' Fabrica de conserve și pe 
străzile orașului. La Călărași 
peste 2’300 de tineri aii dislocat 
zăpada de P.e arterele orașului 
și din incinta Combinatului de 
celuloză $i hîrtie, a întreprinde
rilor prefabricate din beton. Fa
brica de confecții Elevii 
ror școlilor din județ au 
nat la dislocarea zăpezii 
jurul unităților școlare și 
lor de eicces în vederea 
perii cursurilor școlare.

La Slobozia, peste 1 500 
tineri au acționat la deszăpezi
rea Combinatului de îngrășă
minte azotoase, Filatura de 
bumbac, Fabrica de ulei, între
prinderea de valorificarea ce
realelor. la descongestionarea 
arterelor principale din oraș, 
incinta Spitalului și a Gării.

La Țăndărei, 400 de tineri au 
muncit la deblocarea 
București-Constanța și la 
ca de țiglă.

La nivelul comunelor 
nează 5 000 de tineri în sectoa
rele zootehnice pentru debloca
rea grajdurilor, parcurilor de 
furaje și asigurarea transportu
lui hranei animalelor.

La Filatura de bumbac 100 de 
tineri au rămas în continuare 
la locul de muncă, lucrînd cîte 
2—3 schimburi suplinind pe cei 
ce nu s-au putut depla^ la în
treprindere, astfel că procesul 
de producție a decurs norma'. 
Același lucru S-a întîmplat și 
la Fabrica de confecții din Că
lărași.

• Dolj
Timp de două zile în muni

cipiul Craiova au lucrat la des
zăpezire și înlăturarea efectelor 
viscolului peste 27 000 de tineri 
din școli și întreprinderi. Ei au 
fost prezenți acolo unde neca
zurile au fost mai mari : la în
treprinderile „Electroputere“, 
„7 Noiembrie“, Termocentrala 
Ișalnița, U.M.M.R., pe drumuri
le care duc spre magazine, de
pozite, spitale, la sere. Peste 
300 de utilaje au fost scoase pe 
trasee.

De cîteva ore Jiul a început 
să crească. Dimineața au fost 
stabilite urgent măsurile care 
se impun. In primul rind con
solidarea digului din punctul 
Popoveni pentru evitarea inun
dațiilor, a revărsării apelor pes
te plantații.

I

tutu- 
acțio- 

din 
a căi- 
înee-

de

șoselei 
Fabri-

acțio-

e Brăila
Una din bătăliile care se duc 

împotriva înzăpezirii in județul 
Brăila s-a desfășurat cu deose
bită intensitate în zona celor 
două mari combinate de la Chiș- 
cani. Situate la 13 km de Brăi
la, în calea vînturilor ce cutre
ieră Bărăganul, aceste unități 
economice și-au concentrat toa
te forțele în două direcții : spre 
înăuntru pentru o bună desfă
șurare a procesului de produc
ție, spre exțferi'or — pentru a 
menține drumurile în stare de 
funcționare spre Brăila și a 
căilor de acces pentru aprovi
zionarea cu materii prime. 
De luni navetiștii din schimbul 
doi al Combinatului de celu
loză și hîrtie nu au mai pu
tut pleca, iar ceilalți n-au mai 
putut veni. Totuși pînă la aceas
tă oră procesul de producție s-a 
desfășurat normal. Bineînțeles 
cu eforturi impresionante.

Ieri la prînz, peste 300
muncitori din sectoare (au ră-

® Bacău
Toți cetățenii județului iau 

parte la înlăturarea excesului de* 
zăpadă. între aceștia, 16 200 ti
neri de toate profesiile, - din 
orașele și satele afectate de 
viscol. Unii n-au închis ochii de 
foarte multă vreme, așa cum 
sînt Constantin Ciupercă și Va- 
sile Burcă, mecanici la S.M.A. 
Odobești, sau Geiu Solomon, in 
giner ia S.M.A. Traian. I-am 
întîlnit, după orele de program, 
lucrînd energic la deszăpezirea 
șoselei Bacău — Vaslui. Era 
frig, se muncea din greu, dar 
cu nădejde și spor. Tot aici au 
venit tineri din Secuieni, Tra
ian, Plopana. Fiecare se-ntrece 
pe sine, răspunzînd astfel Ho- 
tărîrii Comandamentului 
trai pentru înlăturarea t 
rilor căderilor masive de 
padă și ale viscolului.

Pe artera principală de circu
lație care leagă municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de Ad
jud lucrează tineri din Ure- 
chești, Coțofănești și Căiuți.

Mihai Cadar, secretar al Co
mitetului județean al U.T.C., își 
consultă agenda : în municipiul 
Bacău lucrează la ora actuală 
2 300 tineri ; la Buhuși 1 200 ; la 
Moinești-Comănești 2 100.

• Galați

cen- 
urmă- 

■ ză-
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în lupta împotriva nămeților, 
alături de oamenii muncii, se 
află și ostașii țării, care dau 
un sever examen de eroism, 
lată cîteva fapte.

începînd cu seara zilei de 
marți. 13 martie, detașamentele 
comandate de maiorul Constan
tin Măroiu și căpitanul Mihai! 
Raicu însumînd un efectiv de' 
300 militari, au m’uncit aproape 
fără întrerupere; Ziua și noap
tea, aducîndu-și o însemnată 
contribuție la deblocarea lini
ilor ferate din zona Gă'rii de 
nord București. ,

Viscolul pusese la grea în
cercare Combinatul avicol' Titu. 
Toate căile de acces fuseseră 
înzăpezite, iar rețeaua de ali
mentare cu energie electrică 
grav avariată. întregul ‘efectiv- 
de păsări era amenințat de în
gheț și inaniție. La solicitarea 
organelor locale- de partid;- la 
fața locului s-a deplasat, în- 
fruntînd troienele și viscolul, 
echipajul comandat de maistrul 
militar Marcel Dobraniște. Cu“' 
autoșenileta de mare . puter'e, 
militarii au transportat un ca
blu și specialiști,, la locul ava
riei, precum și hrana necesară 
pentru toate păsările ■ celor 11 
secții ale combinatului.' Perico
lul a fost astfel înlăturat.

Deosebit de promptă și utilă 
a fos,t intervenția ostașilor, Ta '■ 
sera C.A.P. Drăgănești și : la. 
ferma viticolă Nicorești....Evi-. 
dențieri ? Desigur, toți milita
rii. însemnăm țptuși numele ’ 
cîtorva : plutonier A. Gruia, 
elev-sergent Miluță Nică, Capo- ' 
ralii C. Tomoilă și C. Niță, 
soldații V. Mocanu și I. Tudor. •

O subliniere pentru plutonie- : 
rul Gh. Cîrciumaru.- Cînd ș-a , 
declanșat acțiunea pentru înlă
turarea urmărilor viscolului. și 
ale căderii masive de zăpadă; 
subofițerul se afla în convales
cență. Și-a întreupt concediul 
medical pentru a fi prezent, 
alături de subordonați, pe fron- > 
tul întroienirilor. în continuare 
destoinicii militari din detașa
mentele amintite Jși arată vred
nicia la degajarea de nămeți a 
arterelor rutiere spre Mărășești 
și Galați. înțelegînd adînța 
semnificație patriotică .a sarcinii 
încredințate în aceste momente 
armatei noastre populare de 
conducerea partidului și statu
lui, de Comandantul suprem ..ap. 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,:■ : ..p.riyrds-i 
este nevoie de brațul și iscu
sința lor ostașii țării își fac da
toria cu cinste, cu onoare și 
demnitate.

Lt. col. MIHAI NEGURA

Plecarea delegației Tineretului 
Liber German din Republica 
Democrată Germană condusă 
de tovarășul Gunther Jahn, 

prim-secretar al C.C. al F.D.J.
Joi a părăsit Capitala de

legația Tineretului Liber 
German (F.D.J.) din Repu
blica Democrată Germană, 
condusă de ’ tovarășul Gun
ther Jahn, prim-secretar al 
Consiliului Central, care a e- 
fectuat o. vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. -al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui, de membri ai secretaria
tului și activiști ai C.C. al 
U.T.’C. A fost prezent, de a- 
semenea, Dr. Hans Voss, 
ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la Bucu
rești.

★
în timpul șederii în Româ

nia, delegația F.DiJ.-a pur
tat discuții la C.C. al U.T.C., 
a4 ‘vizitat obiective economi
ce' și social-culturale din 
Municipiul București și ju
dețul Prahova, s-a întîlnit

cu tineri muncitori, elevi, 
studenți, cu membri ai acti
vului U.T.C.

Desfășurată într-o atmos
feră de prietenie, vizita a 
prilejuit un larg schimb de 
opinii și informații pe pro
bleme ale activității-celor 
două organizații, ale cola
borării bilaterale, precum și 
ale mișcării internaționale 
de tineret și studenți. Au 
fost abordate O seamă de 
aspecte privind pregătirea și 
desfășurarea celui de al X- 
lea „Festival mondial al ti
neretului și studenților pen
tru solidarităte antiimperia- 
listă, pace și prietenie“. A 
fost exprimată dorința reci
procă de a se acționa pe 
mai departe in vederea in
tensificării și diversificării 
legăturilor de colaborare 
-dintre tineretul din Repu
blica Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană, dintre U.T.C. și F.D.J.

Cu ocazia vizitei, delegația 
a fost primită la C.C. al 
P.C.R.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Republicii Socia-, 
liste România, George Macoves- 
țu, a primit, o. telegramă, de 
mulțumire din partea ministru
lui de stat. în Ministerul Afa
cerilor Externe al Pakistanului, 
Aziz Ahmed, pentru .mesajul de. 
felicitări transmis cu prilejul 
asumării acestei funcții.

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Stă- 
nescu; a fost eliberat- din func
ția de ministru de interne, ur- 
mînd a primi alte însărcinări.

Prin același decret, tovarășul 
Emil Bobu a fost numit în func
ția de ministru de interne.

P® linia de înaltă tensiune de 
Ia Borzești la Bărboși s-a pro
dus o avarie. Alimentarea cu 
energie electrică a orașului, a 
unor întreprinderi din Galați 
era în pericol. într-o mașină 
de intervenție condusă de Pe- 
trache Dumitrache au urcat 
maistrul Vasile Ivan și electri
cienii Dumitru Stoica și Dumi
tru Călici. Au pornit de-a lun
gul liniei de la un stîlp la al
tul peste arături, peste dealuri. 
Spre ziuă, la ora 4 dimineața, 
au localizat avaria. Echipele de 
remediere, adunate în miez 
noapte 
nit in 
același 
maiștri
un abonat și nici o 
re din Galați să nu simtă defi
citul de energie electrică.

Dovedind abnegație,, devota-/ 
ment și inițiativă,, ofițeri și 
subofițeri ai serviciilor de cir
culație și ai posturilor :.de mili
ție din județele afectate de că
derile masive de zăpadă șl qe 
viscol au acționat ade.sea .cu er 
roism, pentru salvarea celor 
înzăpeziți pentru deblocarea, 
căilor rutiere și salvarea bilnu.- 
rilor obștești. Printre' cei mulți, 
rămași poate anonimi, s-au evi
dențiat în mod deosebit, curaj.il . 
și hotărîrea cu care au. acționat, 
echipajele formate djn lt. mâj. ' 
Teodor Bedroș și plutonier Ion. 
Vlădescu, plutonierul Virgil 
Ionescu și sergent major Nico-. 
lae Colțescu, care, deși se, aflau 
în ppricol iminent de’, a ramine , 
înzăpeziți pe autostradă . Bîicu- 
rești-Pitești, au continuat sâ-și,.. 
execute misiunea, tțmp de pes
te 24 de ore, transpoftind .pes
te 400 persoane rămase, bjocațe' 
din cauza viscolului și luind 
măsuri pentru deszăpezirea au
tovehiculelor, care blocau 'șo
seaua. Maiorul Ion Morindău,, 
acționînd tot fără întrerupere, 
timp de 36 de ore, pe traseele 
București-AIexandria șl Bucu
rești-Giurgiu, a luat măsuri 
pentru deszăpezirea a péste 150 
autovehicule rămase blocate, 
din care multe transportau ani
male și produse alimentare, ne
cesare aprovizionării Capitale}.' 

echipajul 
subofițerii.

PRELUNGIREA DEZBATERII PUBLICE
A PROIECTELOR DE LEGE APROBATE

BE PLENABA C.C. Al P. C. R. 
din 28 îebruarie-2 martie 1973

Dezbaterea publică a proiectelor de lege aprobate de . 
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist.' 
Român din 28 februarie — 2 martie 1973 și publicate în , 
presă, se prelungește pînă la 25 martie 1973.

de 
Ia întreprindere, au por- 
aiutorul celor patru. In 
timp, alți electricieni și 
au luat măsuri ca nici

I
I

suri ca nici I 
întreprinde- I

de

' ’--J

...... ...

în județul Ialomița, 
auto alcătuit din _____ ,___
Marin Vîlcu și Ion Chiose au 
transportat 120 cetățeni rămași’ 
pe șosea și i-au cazat într-un 
sat. Tot ei au găsit o femeie 
gravidă ce se afla într-un trac
tor înzăpezit și au transportat-o 
la spital. Lt. colonel Nicolae 
Popa și plutonierul Ion Mate- 
escu de la miliția județului 
Prahova, se aflau pe traseu in 
patrulare. Surprinși de viscol, 
ei au continuat să acționeze, 
depistînd mai mulți copii 
se aflau imobilizați î.ntr-Un 
tobuz înzăpezit.

BULETIN METEOROLOGIC
In cursul zilei de joi, potrivit 

informărilor Institutului meteo
rologic, au continuat să cadă 
precipitații mai ales sub formă 
de ninsoare in Transilvania, 
Moldova și Dobrogea și sub for
mă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Muntenia. în sudul Cri- 
șanei și Banatului a continuat 
să plouă. Vintul a continuat să 
prezinte intensificări în estul 
Bărăganului, Dobrogei și estul 
Moldovei, unde, local, a visco
lit, zăpada. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 3 
grade la Joseni și plus 6 grade 
la Băilești, iar în timpul nopții 
între minus 10 și zero grade. 
La București temperatura a fost 
de plus 2 grade.
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CARTIERUL
(tlrmaie din pag. Z)

epuizeze acest subiect de mă voi apuca să-l scriu vreodată. 
Am dormit acolo, în camera care altădată mi se părea 
imensă și căreia azi, privind-o cu alți ochi, îi descopeream 
modesta înfățișare. Mă înșel azi, mă înșelam atunci ?

Peste noapte începu viscolul și eu, băiat de cartier, mu
tat recent la bloc in confort II am simțit furia de afară, altfel 
dșcît ați simțit-o poate dumneavoastră. Eu șitu cb înseamnă 
„apusul", vîntulețul acela călduț pe care-l aud, cum mișcă 
burlanul vecinului, . știu ce-nseamnă băltărețul. . și zefirul pe 
care bunica mea il simte la nivel organic: mă dor, încheie
turile și o să se schimbe vremea, vine primăvara.

Săptămina asta : trebuia să vină primăvara, dar într-o sin
gură. jumătate de noapte a nins mai mult' desît într-un an 
întreg. Ce rai nevisat pentru copiii cartierului care din zori 
au și început să ciripească printre nămeți de care mai tîrziu, 
peste ani, își vor aminti cum imi amintesc și eu acum de cei. 
din 1954.

Dis-de-dimrneață am auzit lopata vecinului meu care se 
lupta din greu să-șl scoată găinile din cotețul înzăpezit. Noi 
nu niai avem găini, căci mama, spirit practic, știe că 
pe piață se vind acum găini curățate gata. Nli mai 
avem găini, dar avem lemne și cărbuni. ca.re sint .în 
curte, și ip pivniță avem, butoiul., cu varză, așa ,ț-qm. 
pus mina și eu; pe lopată alături, de ceilalți oameni ai 
cartierului și am început să dau la zăpadă. S-a stabilit în 
aceste zile între noi o colegialitate ,cpre parcă ne lipșgq. 
Am ieșit cu toții la treabă fără să facem mofturi că sintem, 
și e normal să. fim, „colegi de lopată". In cîteva ore munca 
noastră a trebuit să fie reluată, ninsoarea cădea fără încetare 
și ea a continuat să cadă,, dar la noi in cartier oamenii luptă 
cu vitregia naturii. Pentru că prin cartier nu se înțelege numai 
un loc anume, ci și comunitatea sufletească a celor care o 
compun. O deplină înfrățire la rău și la bine, și această co
muniune este invincibilă.
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în , Muntenia, Dobrogea

începînd din dimineața 
Iei de vineri vremea se 
ameliora treptat în toate 
giunile țării. Cerul va 
schimbător, mai mult < 
perit 
și Moldova, unde precipitațiile, 
mai ales sub formă de ninsoa
re, vor deveni locale. în cele
lalte regiuni precipitațiile vor 
avea caracter izolat. Vîntul va 
continua să prezinte intensifi
cări în estul* țării, dar va slăbi 
treptat. în celelalte regiuni, 
vîntul va sufla slab pînă la po
trivit, 
vor oscila 
și 9 grade, 
estul țării, 
lei.

Temperaturile maxime 
între minus 1' grad 
Pe alocuri, în> sud- 
se va semnala po-

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE ȘAII, care se 
desfășoară în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare 
din Capitală, a continuat cu 

1 partidele rundei a 8-a.
In cea mai frumoasă parti

dă a rundei. Dumitru Ghiz- 
davu (cu piesele negre) l-a 
învins în 36 de mutări pe 
maestrul bulgar Spiridonov. 
Partoș a cîștigat la iugosla
vul Ostoici. iar Honfi (Un
garia) la Ghițescu. Partida 
dintre marele maestru so
vietic Mark Taimanov și T. 
Stanciu s-a încheiat remiză 
după 40 de mutări. Celelalte 
trei partide : Gheorghiu— 
Ungureanu, Stoica—Rukavi- 
na (Iugoslavia) și Knaak

(R.I). Germană) — Fichtl 
(Cehoslovacia) s-au între
rupt.

In clasament conduc Du
mitru Ghizdavu (România) 
și Mark Taimanov (U.R.S.S.)
— cu cîte 5,5 puncte fiecare, 
urmați de Partoș (România)
— 5 puncte.

Astăzi, cu începere de la 
ora 16, se desfășoară runda

• ÎN PENULTIMA ZI a 
turneului internațional femi
nin de handbal, care se des
fășoară Ia Iași, echipa 
I.E.F.S. București a învins 
cu 20—10 (10—7) formația U- 
niversitatea Iași. Intr-un alt 
joc, Vif Sofia a întrecut cu 
scorul de 13—8 (7—3) echipa 
Rulmentul Brașov.

:.de
curaj.il


România se pronunță pentru
un program concret de oprire

a cursei înarmărilor
INTERVENTIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN COMITETUL PENTRU 

DEZARMARE
La Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările Con

ferinței Comitetului pentru dezarmare.

In cadrul celei de-a 592-a 
ședințe plenare, desfășurată la 
15 martie, reprezentantul Me
xicului, ambasadorul Alfonso 
Garcia Robles, a prezentat tex
tul unui memorandum elabo
rat de delegațiile Birmaniei, K- 
giptului, Etiopiei, Iugoslaviei, 
Marocului, Mexicului, Nigeriei 
și Suediei cu prilejul. împlini- .. 
rii a 12 ani de activitate a Con
ferinței ' Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare. Actuala si.- ... 
tuație politică internațională, 
subliniază documentul, este fa-, 
vorabilă obținerii de rezultate 
concrete în domeniul măsurilor 
de dezarmare. Memorandumul 
exprimă, în același1 timp, „pre
ocuparea crescîndâ față de lip
sa unor progrese concrete in 
soluționarea principalelor, pro
bleme ale dezarmării aflate în 
atenția comitetului“.

în cadrul ședinței au mal 
luat cuvîntul șefii'delegațiilor 
Mongoliei și Marocului.

A luat apoi'cuvîntul șeful de
legației române, ambasadorul 
Constantin Ene, reprezentantul 
permanent al României pe lin
gă Oficiul O.N.U. — Geneva, 
care a prezentat poziția țării 
noastre față de arzătoarele .pro
bleme ale dezarmării și sarci
nile care revin Comitetului în 
acest domeniu.

Retrospectiva tratativelor de 
dezarmare — a arătat vorbito
rul — pune. în. evidență faptul 
de necontestat că, deși în Co
mitet și în afara lui au fost 
realizate unele acorduri parția
le, a căror semnificație a fost 
nu o dată evocată, rezultatele 
obținute sint departe de a răs
punde necesităților și posibili
tăților existente. Ele nu oferă 
răspunsuri marilor probleme ale 
dezarmării, cerințelor tot mai. 
insistente ale popoarelor care 
suportă, de fapt, povara cursei 
înarmărilor ,și consecințele sale 
graVe. ■ ’ .

Guvernul român consideră că ' 
în noua etapă a lucrărilor sale, 
organismul de negocieri trebuie 
să treacă de la faza discuțiilor 
genera’e, lipsite de eficiență, la 
abordarea problerheldr priorita
re ale dezarmării, să elaboreze 
și să transpună în viață un 
program concret pentru oprirea 
cursei înarmărilor, a produce
rii de armament și, îndeosebi, 
de armament nuclear, a. tuturor 
mijloacelor de nimicire în masă.

în acest scop, delegația româ
nă a readus în fața Comitetului 
de la Geneva ansamblul de mă
suri privind încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării, formulate de ■ Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român din iulie anul 
trecut.

Republica Socialistă România, 
alături de numeroase alte, țări, 
susține cu hoțărîre că dezar
marea nucleară trebuie să ocu
pe în cadrul tratativelor de de
zarmare cea mai înaltă priori
tate. De cea mai mare actuali
tate. a remarcat ambasadorul 
român, este interzicerea folosi
rii armelor nucleare. Scoaterea, 
în afară legii a armelor nuclea
re se poate realiza pe calea u- 
nei înțelegeri cu forță obliga
torie și valoare universală, ca 
angajament comun al statelor 
sau ca declarații separate, prin 
care statele posesoare de arme 
nucleare să-și asume obligația 
solemnă că nu vor recurge la. 
folosirea armelor nucleare șa'.l 
la amenințarea cu folosirea lor 
împotriva nimănui și în nici o, 
împrejurare. în aceiași timp, o 
cerință legitimă a țărilor nep.o- 
sesoare de arme nucleare este 
aceea de a primi garanții fer- . 
me de securitate că niciodată și 
în nici o împrejurare nu vor fi 
vîctime ale unui atac cu arme 
nucleare și nici amenințate cu 
asemenea arme.

în directă legătură cu nefolo- 
sirea armelor nucleare este pro- 
blema creării de zone de pace- 
și denuclearizate în diferite re- ■. 
giuni ale lumii, însoțite de an
gajamentul solemn al: statelor 
posesoare de .arme .nucleare de 
a nu folosi aceste arme împo
triva statelor din asemenea zone 
și a nu amenința cu. folosirea 
lor, precum . și de a respecta 
statutul convenit între țările si
tuate în regiunile respective;

România se pronunță, de ase- . 
menea. în favoarea reluării tra
tativelor pentru elaborarea unui 
tratat de dezarmare generală.

Se impune, în același timp, a 
subliniat ambasadorul român, 
adoptarea de măsuri parțiale de 
dezangajare militară și de de
zarmare, care să contribuie la 
întărirea securității tuturor ță
rilor, la sporirea încrederii in
tre state si la realizarea unor 

I

progrese pe calea dezarmării 
generale.

Reprezentantul român a rele
vat apoi faptul că, dezangaja
rea militară și dezarmarea în 
Europa constituie o problemă 
fundamentală a înfăptuirii secu
rității europene. Firește, reali
zarea dezarmării este un proces 
complex,, care cere din partea 
tuturor statelor eforturi serioa
se și îndelungate. România con
sideră, de aceea binevenită în
făptuirea, la început, și a unor 
măsuri parțiale, cum ar fi re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state, lichida
rea bazelor militare aflate pe 
teritoriul altor țări, reducerea 
tuturor trupelor, renunțarea la 
manevre militare și la demon
strații de forță la granițele al
tor state, diminuarea treptată a 
bugetelor militare și încetarea 
cursei înarmărilor, desființarea 
blocurilor militare, crearea de 
zone denuclearizate în diferite • 
regiuni ale Europei.

în încheiere, ambasadorul ro
mân a susținut propunerile vi- 
zînd democratizarea comitetului, 
supunerea activității lui unui 
control efectiv al opiniei publi
ce mondiale, trecerea la ela
borarea unor programe concre
te de dezarmare, care să fie a- 
duse.la cunoștința tuturor po
poarelor și transpuse in viață, 
în conformitate cu interesele 
vitale ale întregii omeniri.

Consultările 
de la 

Helsinki
Consultările multilaterale 

pentru pregătirea Conferinței 
general-europene în proble
mele securității și cooperării 
au continuat, joi, în cadrul 
grupului de lucru constituit 
de reprezentanții celor 34 de 
state participante. Ședința 
s-a desfășurat sub președin
ția reprezentantului Canadei, 
în centrul dezbaterilor situ- 
îndu-se problematica dezan
gajării militare și dezarmării, 
ca factori meniți să promo
veze încrederea în relațiile 
interstatale, o pace durabilă 
pe continentul nostru.

DUPA 18 ANI...
• Victoria „justițialistă/z din Argentina • Noul președinte: Hector Campora

• Perspectivele politicii de „conciliere națională"

Lungi caravane de automobile înzestrate cu megafoane puter
nice preluau și repetau același anunț ; oameni dansau, cintau, se 
îmbrățișau. Urnele argentic,iene au selectat dintre nouă preten- 
denți la funcția supremă pe Hector Campdrd - candidatul Fron
tului Justițialist de Eliberare (Frejuli). Deși nu a obținut 51 de 
procente, adică majoritatea absolută, Cqmpora a întrunit de două 
ori mai multe sufragii decit următorul clasat, Ricardo Balbin 
(candidatul partidului radical) așa incit prevederea constituțio
nală in legătură cu organizarea unui al doilea tur de scrutin n-a 
mai fost invocată de președintele în exercițiu, generalul Alejan
dro Lanusse. La 25 mai urmează ca prerogativele prezidențiale 
să-i fie remise lui -'Hector Campora. Participarea masivă la' vot, 
cea mai largă din istoria țării, a diverse categorii de argentinieni, 
printre care foarte mulți tineri între 18 și 28 de ani care au 
votat.pentru prima dată, (intrucît alegeri n-au mai fost organizate , 
din 1966), a transformat intîlnirea cu urnele in cel mai important i 
eveniment al vieții politice argentiniene din ultimii ani.

ste interesant de 
observat cadrul po
litic, social și eco
nomic în care s-au 
desfășurat alegerile 
și care au determi

nat orientarea perOnistă a unor 
mase largi de argentinieni. 
După părerea multor comenta
tori, votul pentru Campora re
flecta faptul că milioane de ar
gentinieni nu au uitat politica 
dc „justiție socială“ asociată cu 
îngrădirea relativă a profituri
lor claselor avute și cu favori
zarea sectoarelor populare ale 
economiei, promovată intr-o pe
rioadă a guvernării fostului 
președinte Juan Peron. Chiar 
după scurgerea timpului. Fron
tul justițialist-peronist și-a 
păstrat in linii mari populari
tatea. Programul său de justiție 
socială, independență economică 
și suveranitate politică a găsit

ecou în masa alegătorilor ne
mulțumiți de creșterea costului 
vieții și a șomajului. Promisiu
nile justițialiștilor vizează dez
voltarea economiei naționale, 
instituirea controlului asupra 
comerțului exterior, al opera
țiunilor de schimb si al gestiu
nilor băncilor străine. îngră
direa influenței capitalului 
străin asupra economiei. Prin 
aceasta, ele corespund aspirați
ilor de progres și prosperitate, 
independență și suveranitate 
deplină ale poporului argenti
nian.

Hector Campora a 
precizeze în prima sa
ță de presă că se va strădui să 
acționeze pentru ca Juan Peron 
să revină în Argentina, în timp, 
pentru a asista la preluarea pu
terilor prezidențiale, că va în
cerca să meargă la Madrid pen
tru a-1 intilni acolo. Pe de altă

ținut să 
con ferin-

parte, generalul Peron declara 
presei la Madrid că se consi
deră un fel de „patriarh“ al 
justițialisraului. la cei 70 de ani 
ai săi. „Noi, argentinienii, avem 
cu toții o misiune comună de 
îndeplinit și trebuie să o ducem 
la capăt intr-un adevărat spi
rit patriotic“ — declara Juan 
Peron.

„Justițialismul" a apărut Ia 17 
octombrie 1945 cind sub balcoa
nele sediului guvernului, mai 
multe vilii de salariați de la in
stalațiile; frigorifice din Avella- 
nedo — cartier industrial din 
Bucnos Aiies — au cerut gu
vernului militar eliberarea lui 
Peron, care se distinsese prin 
eforturile sale în slujba celor 
mâi puțin favorizați. Ei au ob
ținut eliberarea lui Peron și au 
transformat partidul său într-o 
puternică forță politică în țară. 
Justițiălismul — curent politic 
eterogen — a cunoscut lungi 
penoade de încercări, marcate, 
uneori, de inconsecvențe și di
ficultăți interne. El a izbutit, 
totuși, să conserve o puternică 
influență în masele 
chiar după ce Peron a 
tituit în 1955.

Abia în martie 1971 
venirea la putere a generalului 
Alejandro Lanusse, „Frejuli“ a 
obținut aceleași drepturi de care 
se bucurau celelalte formațiuni 
politice. în această perioadă se 
afirmă pe plan politic persona
litatea lui Hector Campora.

Născut la 26 martie 1909 în 
provincia Buenos Aires. ca cel 
mai mic dintre șapte frați, 
Campora e diplomat în chirur-

populare 
fost des-

odată cu

VINERI, 16 MARTIE 1973
STRUCTURA CRISTALULUI : 

rulează la Central (orele 10; 12;
14; 16,15. 18,30. 20,30).

TINERII ; rulează la Doina <o- 
rele 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20).

ALFRED CEL MARE . rulează 
lâ 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 : 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; II; 
13,30; 16: 18,30: 21), Favorit (orele 
8.45; 11: 13 15: 15.30; 18; 20.30).

PE ARIPILE VtNTULUI : 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 la înfrățirea (orele 15.30; 
13: 20 15). Cosmos (orele 10: 15.30; 
18. 20.30).

ADIO. ARME I : rulează ta Fe
roviar (orele 9.39. 12,45: 16; 19.30),
Gloria (orele 9; 12.22;
Tomls (orele 9: 12,30: 1
Aurora (orele 9, 12,15; 16

NĂSCUT ’ ‘ 
Timpuri Noi

12.30: 16: 19.30). 
: 16: 19.30).

19.30).
LIBER : rulează la 
(orele 9—18 în con-

Tașkent.: Macheta viitorului centru al orașului

Prima sesiune a Consiliului
de Securitate pe continentul

latino-american
în sala Palatului legislativ din Capitala Republicii Panama au 

început, joi, în prezența secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, lucrările primei sesiuni a Consiliului de Securitate, 
care se desfășoară pe continentul latino-american. Participă 15 
țări membre ale Consiliului 
state.

și observatori din peste 30 de

află 
„Exa- 
men- 
inter- 
Ame-

Dezvoltarea cooperării
economice româno-egiptene

la
8-a

Joi seara, s-au încheiat 
Cairo lucrările celei de-a 
sesiuni a Comisiei guvernamen
tale mixte de cooperare econo
mică și tehnico-științifică româ- 
no-egipteană. In aceeași 
Gheorghe ’ 
ședințe al 
tri, șeful 
mentale 
Abdallah ....
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul economiei și comer
țului exterior al R.A. Egipt, au 
semnat protocolul sesiunii.

îii protocol se exprimă satis
facția pentru rezultatele pozi
tive obținute în transpunerea în 
practică a măsurilor convenite 
de către președintele Nicolae 
C.eaușescu și președintele An- 
war Sadat, cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie pe care 
șeful statului român a făcut-o 
in Republica Arabă Egipt, in 
aprilie 1972 și se subliniază ho
tărîrea ambelor părți de a ac
ționa și în continuare în vede
rea dezvoltării relațiilor econo
mice dintre cele două țări. 
Documentul .stabilește măsuri 
concrete pentru realizarea pre-

In
Ràduteseli, 
Consiliului de Miniș- 

aelegației guverna- 
române, și Mohamed 
Merzaban, vicepreșe-

<

Zi»
vicepre-

vederilor protocolului semnat 
în aprilie 1972 și a acorduri
lor de cooperare economică și 
tehnică între cele două țări. 
Părțile și-au exprimat hotărîrea 
de a acționa în continuare pen
tru sporirea schimburilor co
merciale, în conformitate cu 
cele convenite cu prilejul vizi
tei la nivel înalt. Ele au exa
minat, de asemerțea, stadiul 
acțiunilor de cooperare existen
te și au căzut de, acord asupra 
măsurilor ce urmează a fi în
treprinse in vederea accelerării 
și terminării lucrărilor de con
strucție a celor două importante 
obiective industriale — fabrica 
de' produse sodice de la Ale
xandria și. Complexul de prelu
crare a fosfaților de la Hamra- 
wein. Au fost trecute in revistă 
posibilitățile de realizare a 
altor proiecte industriale în 
domeniile petrochimiei, mate
rialelor de construcții, mineri
tului etc. Avînd în . vedere bu
nele rezultate obținute în asam
blarea de tractoare și autotu
risme de teren, s-au stabilit 
măsuri pentru extinderea co
operării în domeniul construc
țiilor de mașini.

La 15 martie 1973 a avut 
loc la Moscova schimbul in
strumentelor de ratificare a 
Convenției consulare între 
Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și a A- 
cordului privind construirea 
în comun a Nodului hidro
tehnic Stînca—Costești, dc 
pe rîul Prut, precum și sta
bilirea condițiilor de ex
ploatare a acestuia. Schimbul 
instrumentelor de ratificare 
a fost efectuat de Gheorghe 
Badrus. ambasadorul Româ
niei la Moscova, și N. N. Ro
dionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Pe agenda sesiunii se 
înscris punctul intitulat 
minarea măsurilor pentru 
tinerea și întărirea păcii 
naționale și securității în
rica Latină, în conformitate cu 
dispozițiile și principiile Car
tei'“. Această ordine de zi per
mite abordarea problemelor de 
interes comun pentru statele 
latino-americane, precum și u- 
nele chestiuni speciale cum este 
problema Canalului Panama.

Ședința inaugurală a fost 
deschisă prin cuvîntarea șefu
lui guvernului panamez, Ornar 
Torrijos Herrera, care a reafir
mat poziția țării sale în proble-

ma Canalului și a regiunii care 
îl mărginește și s-a declarat 
împotriva tuturor formelor de 
manifestare a neocolonialismu- 
lui în America Latină.

Republica Panama — a de
clarat generalul Ornat Torrijos 
Herrera — nu .poate accepta 
nici opresiunea economică, nici 
penetrația politică, economică 
sau culturală ale vreunei țări. 
După cum transmite agenția 
France Presse, Omar Torrijos 
Herrera a declarat că Republi
ca Panama nu a fost și nu poa
te deveni niciodată un stat a- 
sociat, o colonie sau un protec
torat al S.U.A.

Reuniune a Comisiei e- 
conomice mixte R. D 

Vietnam-S.U.A.
S-A

LA PARIS,
• JOI DUPA-AMIAZA. 

DESFĂȘURAT, 
prima reuniune a Comisiei eco
nomice mixte ~
S.U.A., creată în virtutea Acor
dului privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

R.D. Vietnam—

Ia 
in- 

____ _______ ________ cu 
prilejul aniversării a 125 de 
ani de la apariția Manifes
tului Comunist. Participă de
legații a 45 de partide co
muniste și muncitorești. De
legația 
Român 
varășul 
bru al 
al C.C.

La Berlin a început, 
15 martie, o conferință 
ternațională, convocată

Partidului Comunist 
este condusă de to- 
Leonte Răutu. mem- 
Comitetului Executiv 
al P.C.R., președinte 

al consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu“.

panoramic
„MAFIA“ JAPONEZĂ

din întrunirile electorale.Hector Campora la una

gie dentară al Universității din 
Cordoba și și-a exercitat pro
fesiunea pînă în 1944 cind se 
împrietenește cu Juan Peron. 
Este ales deputat, președinte al 
Camerei inferioare a Parlamen
tului din 1918 pînă în 1957 ; este 
arestat de mai multe ori. eva
dează în Chile unde rămîne 
pînă in 1959. Revine în Argen
tina, dar după puciul militar 
din 1966 i se interzice orice 
activitate politică pînă în 1971, 
cind devine delegat personal 
al lui Juan Peron ; lucrează în 
favoarea reîntoarcerii fostului 
președinte în țară, eveniment 
care se produce la 17 noiembrie 
1972, pentru ca peste cîteva 
zile. Campora să fie desemnat 
candidat al „Frejuli“ Ia alege
rile prezidențiale.

Generalul Alejandro Lanusse 
s-a angajat în numele juntei 
militare pe care o conduce să 
respecte opțiunea electoratului 
pentru asigurarea cadrului po
litic și juridic necesar transfe-

rării puterii pentru prima dată 
din 1966 în mîinile unui guvern 
civil. Maj mult decit o simplă 
transferare de putere, ascensiu
nea justițialiștilor coincide cu 
alegerea unor noi guvernatori 
în provincii, cu restructurarea 
componenței Parlamentului, cu 
desemnarea unor noi primari.

Peroniștii s-au pronunțat 
pentru o politică de „conciliere 
națională“. Campora afirma în 
fața corespondenților de presă 
că nu vor exista persecuții de 
presă în timpul mandatultii său. 
Partidul Comunist din Argenti
na. spunea el, printre altele, va 
putea să-și desfășoare activita
tea ca țoale celelalte partide 
legale. Justițiaiiștii intenționea
ză să invite în noul guvern re
prezentanți ai tuturor forțelor 
politice, probabil și ai armatei, 
ceea ce va 
deosebit în 
tiriiană.

Japonia a intrat, 
pare-se, „la ora“ 
Statelor Unite și a 
Europei occidentale 
în materie de crimă 
organizată. Proble
ma care preocupă 
actualmente în cel 
mai înalt grad poli
ția niponă și pe care 
agenția KYODO o 
definește „creșterea 
accelerată și prolife
rarea organizațiilor 
criminale de tip ma
fiot“ este un feno
men relativ nou pen
tru Țara Soarelui 
Răsare. Potrivit da
telor de care dispun 
organele polițienești. 
£cl puțin 124 000 de 
gangsteri,'- acționînd 
în cîteva sute de 
„rețele specializate“ 
criminale se ocupă 
cu operațiuni ilicite 
extrem de rentabile 
ca : patronarea jocu
rilor de noroc, tra
ficul de droguri, 
șantajul de tip rac
kett asupra unor în
tregi sectoare co
merciale și financia
re. Cit de mare este 
„cifra afacerilor“ 
mafiote se poate de
duce și din două ci
fre publicate de Di
recția poliției crimi
nale din Tokio : in 
cursul anului trecut 
brigăzile speciale ale 
poliției au sechestrat 
în urma raziilor în 
tripourile clandes
tine patronate 
gangsteri sume 
se ridică la 12.5 
lioane dolari; 
cursul aceluiași 
au fost confiscate 
droguri de contra
bandă în valoare de 
28 milioane dolari.

Asemenea „colegi-

de 
ce 

mi-
în 
an

însemna un moment 
viața politică argen-

DOINA TOPOR

tinuare). La ora 20,15 Program 
de documentare.

NUNTA DE PIATRA : rulează «a 
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; ....... ................. ‘
11.15: 
dern 
18.30; _......

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII : 
lează la Buzești (orele 15,30: 
20.15)

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Gri vita (orele 9; 11,15: 13,30; 
16: 18.15; 20.30), Flamura (orele 
11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30).

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

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
ta Volsa (orele 10: 12.30: 15,30; 18; 
20.30) Miorița (orele 10; 12,30: 15: 
17.30- 20).

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

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL ; rulează la Dacia (orele 9: 
11.15: 13,30: 16: 18,15; 20,30).

GRĂSUNĂ : rulează la Vitan (o- 
rele 16; 18; 20).

20,30), Melodia (orele 
13.30: 16; 18,30. 20,45), 

(orele 8.45: 11: 13,30;
20.45).

ru-
18;

9;

la

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

EXPLOZIA : rulează la 
(orele .15,30; 18; 20.15).

CUPA GLORIEI : rulează 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

MOARTEA REGELUI NEGRU 1 
rulează la Ferentari (orele 16: 
18; 20).

MAREA EVADARE : rulează, la 
Drumul Sării (orele 15.30

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : t —---- — —
(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 
15,30; 19).

POLITIA MULȚUMEȘTE : 
ză la Lira (orele 15.30: 18:

CAPCANA PENTRU ( 
RAL i rulează ta Cotroceni 
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), STIGMATUL

rrritri......

OBKSS
........................   HI ■ .. ................ .

la RÂULUI (ora 16,30). 
TRISTEȚE (orele 18,45

BONJOUR 
: 20,45), ru-

Arta lează la Cinemateca , ,Union“.

t la

PROGRAMUL I
19).

. PENTRU
rulează la Giulești

(orele

: rulea- .
: 20,15).
GENE- 

(ora

9,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 45-a. 9,30 O viață pentru o idee : 
C. I. Parhon (I). 10,00 Telex. 10,05 
Publicitate. 10,10 Biblioteca pentru 
toți. 10,55 Istoria filmului sonor. 
Cind comedia era încă rege. 12,30 
Moment folcloric cu Ana Toma. 
12,40 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul. 13,00 Telejurnal. 
16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Curs 
de limba engleză. Lecția a 44-a. 
18,00 Telex. 18,05 Tragerea Prono- 
expres. 18,15 Atenție la... neaten
ție. Emisiune de Corneliu Rusu, 
18,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,50 Teleconfe- 
rință de presă. Sarcinile ce revin 
agriculturii din documentele Ple
narei C.C. al P.C.R., în dezbaterea 
președinților din cooperativele a- 
gricole de producție, aflațl la

cursurile de perfecționare a pre
gătirii la Academia „Ștefan 
Gheorghiu“. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregu
lui popor. 20.00 Cintecul săptămi- 
nii : „Un țărm de liniște“ de 
Vasile Vasilache. 20,05 Prim plan ' 
îng. Ion Alexandru Berindan — 
șeful filialei din Cluj a Institutu
lui de Cercetări și Proiectări E- 
chipamente Termoenergetice. 20,35 
Moment folcloric.. Cîntă orchestra 
condusă de Constantin Pavelescu. 
20,45 Film artistic : „Vîrstele omu
lui“. producție a studioului cine
matografic „București“. 22,00 .,24 
de ore“. 22.30 Teleglob : R.S.F. 
Iugoslavia. Itinerar montan — re
portaj de Manuela Gheorghiu. 

22.50 Interpretul preferat : Norina 
Alexiu.
PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18.05 Telectnemateea 
pentru copii : „Căpitanul“ — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice din R. p. Bulgaria. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal 20.00 
Avanpremieră. 20.05 Publicitate. 
20,10 Ansambluri folclorice. Noi 
înregistrări de muzică populară cu 
Ansamblul „Ciocîrlia“. 20,40 Revis
ta economică TV. 21,10 Omul și 
muzica lui. Beethoven. de la onus 
1 pînă în preajma opusului 100. 
Din creația compozitorului Inter- 
nretează : Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu si Cătălin Ilea. 
22.00 Telerama. 22,30 Cărți și idei.

lor" lor americani și 
vest-europeni, ma- 
fioții niponi încearcă 
actualmente să se 
infiltreze în lumea 
oamenilor de afaceri 
și să pună bazele u- 
nor societăți care să 
Ie ofere firmă „le
gală“ pentru diver
sele lor nianinulații 
ilicite. Organele spe
cializate din capitala 
japoneză au depistat

bracă unele aspecte 
diferite, specifice in 
Japonia, în raport cu 
Statele
Europa occidentală. 
Răpirile și seches
trările de persoane, 
de pildă, nu sint cu
noscute. Furtunile 
calificate sint relativ 
reduse ca număr și 
în ceea ce privește 
omucidirile avînd 
ca mobil jaful. Japo-

Unite sau

S 124 OOO gangsteri și sute de

„rețele specializate“ O „Super-

trustul“ crimei 9 Rivalii se unesc

de pe acum patru 
asemenea „firme 
fantomă“ patronate 
de mafioți, printre 
care și o așa-numi- 
tă „societate de asis
tență socială pentru 
recuperarea persoa
nelor inadaptabile“. 
Această din urmă 
organizație „filan
tropică“ — de pildă 
— dirijată de unul 
din șefii „crimei or
ganizate“ din Japo
nia, Kaguo Taoka, 
se ocună, în fapt, cu 
contrabandă pe sca
ră largă, numărind 
cîteva mii de gang
steri și avînd filiale
le în principalele 
porturi și toate ma
rile orașe.

Ca și alte aspecte 
ale vieții sociale, 
criminalitatea îm-

nia deține cel mai 
redus procent dintre 
toate țările capitalis
te industrializate. 
Străzile și parcurile 
Tokioului. ca și ale 
tuturor marilor ora
șe japoneze, sint în 
general sigure în 
timpul nopții (spre 
deosebire de „jun
glele de asfalt“ din 
metropolele ameri
cane, de exemplu). 
Dar, dincolo de a- 
ceste aspecte speci
fice. răufăcătorii or
ganizați amenință să 
instaureze o atmos
feră de tensiune și 
chiar de teroare în 
multe centre ale Ja
poniei.

Poliția niponă e cu 
alit mai îngrijorată, 
cu 
de

cît în momentul 
față există indi-

cii că cele mai im
portante rețele de 
tip mafiot, bandele 
conduse de Yama- 
guchi Gumi și, res
pectiv, Inagawa Kai 
au hotărit să fuzio
neze formînd un fel 
de super-trust al cri
mei, specializat in 
rackett și traficul cu 
droguri. Potrivit de
clarațiilor lui Kazuo 
Hirabaya, suprain- 
tendentul poliției din 
Tokio, mai bine 
30 la sută din cei 
circa 11 000 
gangsteri arestați 
pentru diferite de
licte în perioada 
1962—1972 aparțineau 
bandei Yamaguchi 
Gumi. în cursul a- 
nului trecut înfrun
tarea dintre bande
le, pe atunci rivale, 
Yamaguchi și Ina- 
gawa a dus la 37 de 
ciocniri soldate cu 11 
morți. „Scopul fu
ziunii acestor bande 
— preciza suprain- 
lendentul poliției din 
capitala japoneză — 
este, fără îndoială, 
de a opune organelor 
polițienești 
unit și, în 
timp, să-și 
sfera de 
ilicite mai 
domeniul societăților 
imobiliare și al ba
rurilor de noapte“, 
în fața unei aseme
nea evoluții poliția 
niponă a trecut la 
măsurile de rigoare. 
Pentru prima 
în cadrul 
naționale 
la Tokio 
ființat un _______
ment arfti-mafia“.

de

de

un front 
acelasi 

extindă 
activități 
ales in

oara.
Direcției 

a poliției, 
a fost în- 
,,comanda-

E. R.

în timp ce englezii 
obstinat, 1 să circule „pe 
ga" pe fosele, deplasările 
pe trotuare sint mult mai puțin 
previzibile. Sătulă de a fi me
reu victimă a „haosului" din 
circulația pietonilor, tînăra din 
fotografie a înscris pe umbrela 
sa un avertisment : „Țineți stin

gă, vă rog !“.

continuă, 
,pe stili' 
*' ! lor

Sugestii pentru
accidentelor de

prevenirea
circulație

Zilele acestea se desfășoară în orașul japonez Kyoto Con
ferința internațională privind securitatea automobilului. Sint 
prezentate aici diferite propuneri pentru asigurarea secu
rității circulației rutiere și evitarea accidentelor de auto
mobile. Reprezentantul Franței la această conferință, Michel 
Fribourg, director al Institutului de cercetări din domeniul 
transportului a lansat propunerea de a se instala o „cutie 
neagră" Ia bordul unui important număr de vehicule, ceea 
ce ar permite cunoașterea mai exactă a motivelor eventua
lelor accidente. După cum se știe, aceste „cutii negre“ (pre
zente și la bordul avioanelor) au drept scop înregistrarea a 
tot ceea ce se petrece la bord, Iiind construite în așa fel in
cit să reziste in orice condiții. Pe baza concluziilor desprinse 
din cercetarea cauzelor mai multor accidente, s-ar putea de
termina apoi o serie de măsuri preventive. Reprezentantul 
Franței a indicat drept măsura cea mai sigură de apărare 
a pasagerilor unui automobil folosirea centurii de siguranță.

Participanții britanici au recomandat folosirea, in cazul 
experimentelor cu mașini de securitate, a unor manechine 
pentru a studia consecințele accidentului asupra șoferului 
sau a celorlalți pasageri. Pînă în prezent, asemenea vehi
cule experimentale au fost construite în S.U.A., Japonia și 
Italia. La actuala conferință internațională de la Kyoto, s-a 
prezentat un „Wolkswagen" inspirat din modelul „K—70“, 
care cîntărește de două ori mai mult decit modelul normal 
și un „Mercedes“ avînd o lungime cu un metru mai mare 
decit a celui mai mare model al acestei mărci de automobil.

Constructorii au prezentat ca principal avantaj a! auto
mobilelor respective, faptul că pot rezista unei ciocniri cu 
un zid de beton, avînd o viteză de 70 km. pe oră. Dar, se 
arată de către experți, vehiculele de securitate construite 
pînă acum sint adevărate mașini blindate și s-ar putea a- 
firma că ele sint mai periculoase decit celelalte. Ideal ar 
fi, pentru demonstrarea calităților cu care sint înzestrate, 
să se ciocnească numai... între ele.

R. ȚEPEȘ
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