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IN SECTORUL
ZOOTEHNIC ?

• Puternicul sector zootehnic al 
cooperativei agricole din Turia 
numără peste 6 000 de animale. 
Aici , la seci oral zootehnic, ală
turi de cooperatorii cu mulți ani 
de experiență în domeniul creș
terii animalelor lucrează și un 
însemnat număr- de-tineri. O 
parte dintre aceștfâ au -* după 
propria loi expresie — deja cîțiva 
ani bunicei de muncă la zooteh
nie Cifra acestor ani „bunicei" 
însemnîn^â patru sau cinci, așa 
cum au- spre exemplu Iosif Pe- 
trico, Sandor Kelemen sau An
dras Borbandi. Așadar, printre 
utectiștii de la sectorul zootehnic 
există și „veterani14. Numărul 
normelor realizate depinde și de 
vechime, adică de experiența 
acumulată, cmr, firește, nu tot
deauna. în cazul Iui Sandor 
Kelemen, da. El e cel mai „bă- 
trîn" în meserie dintre tinerii în
grijitori de animale. Poate toc
mai de aceea, precum și datorită 
unei hărnicii care — așa cum 
spune el — e înnăscută și moș
tenită de la părinți, el deține re
cordul normelor lucrate. Cifra 
e demnă de invidiat nu numai 
pentru cei noi, ci și pentru în
grijitorii cu mai vechi ștate de 
serviciu — 801 norme obținute 
numai în primele 11 luni ale a- 
cestui an. „Băiatul ăsta, spunea 
inginerul agronom Ludovic Peter, 
s-ar putea crede ca are talent. 
Iar dacă pentru meseria asta, du- . 
pă cum pretind unii, nu poate fi 
vorba de talent, atunci în cazul 
lui putem zice că are o mare, 
mare tragere de inima. Obține 
producții bune, respectă riguros 
programul de hrănire a anima
lelor, Ie îngrijește și le furajează 
foarte corect, exemplar".

E drept ca și alți uteoîștî mai 
vechi la zootehnie au un număr 
mare de norme (Petrico Iosif ca
re lucrează de 4 ani are 600), 
însă nici cei cu mai mică vechime 
nu se plasează cu rezultatele lor 
mult în urma... veteranilor, ba, 
dimpotrivă. Almas Szoes de 
pildă, care a fost recent reco-

mandat de organizația U.T.C. 
pentru a lucra la zootehnie, are 
în fișa de evidență a muncii no
tate 650 de norme. Alexandra 
Gligor care e și el relativ nou în 
această muncă are 600 de norme, 
iar lives Geza (doi ani vechime) 
are trecute în dreptul numelui 
său 650. Printre cei ce "merită 
lăude se mai numără și Biro 
Gizelâ și Zolde Bella.

Cînd tocmai stringeâm mîinile 
tineriloi mai sus numiți urîndu-le 
succes și pregătindu-ma să închid 
carnetul, Almas Szoes a reînno- 
dat firul conversației sugerînd un 
posibil punct do discuție. „în tot 
ce am vorbit pînă acum am tot 
pronunțat cuvîntul „meserie**, 
referindu-ne la meseria de cres
cător de animale. Și într-adevăr, 
pentru noi, cei de la Turia, nu 
mai e o îndeletnicire de care se

ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a IV-a)

CINCINAL
• La 17 decembrie, colectivele 

Ministerului Construcțiilor In
dustriale au îndeplinit planul a- 
nual de construcții-montaj, aSi- 
gurîndu-și astfel condiții favo
rabile ca pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie să realizeze lucrări 
suplimentare evaluate la peste 
300 milioane lei.

Ca urmare a activității susți
nute, desfășurate de zecile de 
mii de muncitori, tehnicieni, îh- 
gineri și economiști, care lu
crează în construcții, pînă in 
prezent au fost puse în funcți
une peste 450 de noi obiective 
și capacități productive în in
dustrie și agricultură, din care 
o parte înainte de termenele 
planificate. De asemenea, pla
nul de export a fost realizat 
încă de la data de 4 decembrie,

UN CITITOR PROPUNE
0 NOUA RUBRICĂ:

FESTIVALUL NATIONAL
AL ARTEI STUDENȚEȘTI

— ediția a 9-a —
în acest an universitar se va desfășura o amplă mani

festare artistică studențească care va reuni într-o tradițio
nală confruntare cele mai bune formații și ansambluri, cei 
mai buni soliști, cei mai reprezentativi creatori din dome
niul literaturii, muzicii, artelor plastice, cinematografului și 
fotografiei, cercetători ai folclorului românesc. în legătură cu 
acest eveniment, i-am solicitat tovarășului Stelian Corneliu 
Moțiu, secretar al Consiliului U.A.S.C.R., amănunte despre 
obiectivele și organizarea actualei ediții.

— Care sînt criteriile de par
ticipare Ia Festivalul național al 
artei studențești ?
'La'Festiva] vor participă 

cele mai bune formații din 
facultăți, institute și centre 
universitare, care s-au im
pus în viața culturală a 
centrului universitar prezentând 
căi puțin două spectacole in a- 
cest an. La nivelul fiecărui cen
tru se va realiza o selecție în 
vederea ■ participării. Membrii 
formațiilor și ansamblurilor, 
soliștii, in general toți partici- 
pănții vor fi selecționați numai 
dintre: studenții cu o bună pre
gătire profesională, care îsi în
deplinesc corespunzător obliga
țiile universitare. Pot participa, 
de asemenea. în limita unui 
procent de 10 la sută, elevi, ti
neri absolvenți, cadre di
dactice universitare. Studen-

ANUL IV
preliminindu-se o depășire 
sarcinilor anuale cu peste 3,5

a
___ _ —~_ ____ __ la 

sută. Se impune a fi subliniat 
faptul că realizările amintite 
au fost obținute în condițiile 
unei creșteri accentuate a indi
catorilor calitativi. Astfel, in 
primii trei ani ai cincinalului 
s-a înregistrat o creștere a pro
ductivității muncii de 32 la sută 
și o depășire a nivelului plani
ficat al beneficiilor pe anul 
1973 de circa 25 milioane lei. 
Cu acest prilej, a fost adresată 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.

• Oamenii muncii din între
prinderile industriale ale județu
lui Hunedoara au îndeplinit, îna
inte de termen, prevederile de

(Continuare în pag. a IV-a)

Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

TOVARĂȘUL STANE DOLANȚ

ții institutelor de artă pot 
face parte din ansambluri 
și Jormații in afara procen
tului de 10 la Sută cu con
diția să nu concureze la genur 
file pentru care se pregătesc să 
dfevihă specialiști.

— Pentru ce genuri va fi or
ganizat acest an Festivalul na
țional, care sînt locurile de des
fășurare și datele ?

— La această: ediție, vor avea 
loc următoarele manifestări : 
Festivalul național de folclor și 
Colocviul societății studenților 
folcloriști care vor fi găzduite 
(la Iași, între 5 și 7 aprilie 19741: 
Colocviul național de literatură 
(Brașov, 3—5 mai 1974) ; Festi
valul național al teatrului stu
dențesc. care va cuprinde și re
citalurile de poezie, montaje lite
rare etc. (Craiova, 12—14 aprilie). 
Festivalul național al brigăzilor 
artistice de agitație, al forma
țiilor studențești de estradă și 
de muzică ușoară (București. 
26—28 aprilie), Festivalul națio
nal al formațiilor corale, instru
mentale și vocale (Timișoara. 
19—21 aprilie) ; Festivalul na
țional al cinecluburilor studen
țești și Expoziția națională de 
artă fotografică (Tîrgu Mureș, 
19—21 aprilie) și Salonul stu
dențesc de artă (Cluj, 28 apri
lie - 5 mai 1974).

— Vă rugăm să menționați 
cîteva linii orientative ale te
maticii și genurilor care le vom 
întâlni în festival.

Formațiile studențești de tea
tru vor prezenta lucrări din 
dramaturgia contemporană ro
mânească, spectacole colaj și 
montaje de versuri inspirate de 
lupta comuniștilor pentru libera
ta te și dreptate socială. Teatrul 
studențenc prezent in festival 
va trebui să se afirme integral 

.ca teatru politic. Creația origi
nală studențească este uri 'cri
teriu de participare la festiva
lul de muzică, ușoară. Tematica 
filmelor și fotografiilor care se 
vor prezenta la Tg. Mureș va 
reflecți aspecte ale muncii po
porului nostru, problemele vie
ții și activității -studențești an
gajate în transpunerea în viață 
a hoțăririlor Congresului al X-. 
lea si ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R. La Brașov, pot parti
cipa studenți. indiferent decă 
au debutat editorial sau nu, 
cu lucrări inspirate din lupta 
clasei muncitoare, sub con
ducerea comuniștilor pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, din epopeea insu
recției naționale antifasciste ar
mate, din activitatea tineretu
lui pe șantierele^construcției so
cialismului, pentru făurirea 
unei vieți noi. La Coloc
viul național de literatură 
participanții vor prezenta poe
zie, proză, dramaturgie, critică 
literară și scenariu de film.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, a primit, la 17 decem
brie, pe tovarășul Stane Do- 
lanț, secretar ai Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii

Comuniștilor din Iugoslavia, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită priete
nească în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului

Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit ds 
Vlado Obradovici, șeful Sec
ției pentru relații și legături

(Continuare în pag. a V-a)

DELEGAȚIA UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Interviu consemnat de 
CALIN STANCULESCU

ȘEFUL DE ECHIPĂ
Comunistul Nagy Karol. Erou • 

al Muncii Socialiste este astăzi 
recunoscut ca cel mai bun me
canic auto al renumitei Uzine 
constructoare de autocamioane 
din Brașov- Meseria și-a însu
șit-o in uzină de la tatăl său, 
și el vestit mecanic auto. L-am 
găsit muncind împreună cu e- 
chipa pe care o conduce, alcă
tuită în cea mai mare parte din 
tineri printre care și Alexandru 
Nagy, fiul său. „Predarea șta
fetei", descifrarea unei meserii

atît de complexe în cadrul u-, 
nui laborator de încercări e ceva 
cu totul inedit. Aici e nevoie 
de muncitori cu înaltă califica
re și multă practică, e nevoie 
de inteligență tehnică. Nagy Ka
rol e un „profesor" excelent. 
El împărtășește celor din jur 
cu drag experiența dobîndită în 
anii de muncă. La cabinetul 
tehnic al uzinei numele comu
nistului Nagy Karol se află la 
loc de cinste. Inovațiile sale 
propuse și aplicate au o efi
ciență economică de 1 275 000 lei 
și privesc îmbunătățirea con
structivă și funcțională a pro
duselor din fabricația curentă. 
Ele reflectă nu doar pasiunea 
pentru tehnică a autorului, ci și 
o profundă cunoaștere a feno
menelor ce se întîmplă în tim
pul probelor sau în exploatare.

— Comunistul Nagy Karol, 
șeful nostru de echipă, ne spu
nea Cornel Copilu, nu e doar 
un muncitor care ne împărtă
șește cu răbdare ca de la cate
dră tainele aflate și descoperite 
de el. Sub îndrumarea sa, noi, 
cei tineri, învățăm șă devenim 
oameni, „e o meserie să fii 
om“, ne spune adesea !

Ion OltCanu, Gh.ebe Henz, An
ton Serețeanu,. Molnar Lajos, 

. Ion Drăgoi, Alexandru Muntea- 
nu, Vasile Țurcan sînt doar cî- 
țiva din cei care învață și mun
cesc alături de Nagy Karol. 
Aici, în laboratorul de încer
cări al uzinei de autocamioane,, 
un colectiv tînăr sub îndruma
rea unor muncitori destoinici, 
descifrează și rezolvă una din 
cele mai complexe probleme ale 
uzinei : diversificarea produc
ției de autocamioane, acțiune în 
cadrul căreia comunistul Nagy 
Karol și-a adus contribuția din 
plin. La toate acestea au mun
cit și tinerii din echipa condu
să de Nagy Karol, și nu o dată 
l-au înlocuit cu cinste atunci 
cînd mecanicul auto Nagy Karol, 
om cu bogată experiență, a fost 
trimis să prezinte autocamionul 
românesc construit la Brașov în 
diferite țări ale lumii. în în
trecerea utecistă ei obțin re
zultate care le fac cinste lor și 
comunistului Nagy Karol al că
rui exemplu il urmează.

Luni, 17 decembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit 
delegația Uniunii Centrale a

Cooperativelor Agricole din 
Republica Arabă Egipt, con
dusă de Ahmed Younes, 
membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste 
Arabe, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor

Agricole. Oaspeții au fost în
soțiți de Osman Assal, amba
sadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

La întrevedere au participat

(Continuare In pag. a V-a)

DIALECTICA ARTEI
Ne-am întilnit din nou la expoziția Avi- 

rom-ului, cam în dreptul cuștilor cu nutrii.
Atîtea denumiri frumoase, ciudate, „exoti

ce" ca să deosebești cam același tip de 
necesitați și instincte, oricît de variata ar fi 
înfățișarea și utilizarea viețuitoarelor care le 
au — își începu el prelegerea pe un ton doc
toral și, pozitiv. Același nume ascunde insă 
deseori forme de viață și manifestări contra
rii, aflate într-o violentă opoziție. Totul con
firmă justețea dialecticii, spuse înțeleptul meu 
prieten, spirit pozitiv și cu oroare de iluzii, 
lată, de pildă, să luăm inocenta anemonă. 
Ce-ți sugerează acest nume ?

Mă grăbesc să par, la rjndu-mi nu mai 
p.uțin doctoral, îricepînd o mică 
prelegere despre simbolismul 
floral pornind desigur de la A- 
nemonele lui Luchian. Ieșind cu 
greu dintr-o lume de întuneric, 
parcă smulgîndu-se ca niște 
mari lacrimi roșii, ele ne sugerează tra
gismul existenței umane. Frumusețea 
„pură" și inocentă este expresia unei tra
gedii. Sentimentul tragic nu alterează puri
tatea și frumusețea florii, dimpotrivă, o în
carcă de nu știu ce patetism reținut, chiar 
delicat. Nimic nu pare violent, crud ori în- 
spăimîntător în tragicele anemone. Iți suge
rează însă o comparație. Cînd ai timp - 
rupe din puținul tău timp dedicat în întregi
me științei - treci pe la Muzeu, în sala 
aceea de sus și compară Anomonele lui Lu
chian cu cele ale lui Petrașcu, din Ulcica 
cu anemone. Vei sesiza, desigur, diferența. 
La acesta din urmă accentul simbolic ’ nu 
mai cade pe floare, ci pe carte, sensul ideii 
plastice nu mai este „existențial* ci cultural 
și livresc. Inocența naturii este sacrificată în

favoarea ideii de artă. Sintem, deci, depar
te de Luchian, care...

înțeleptul meu prieten m-a întrerupt, nu 
fără o anume violență doctorală, trimițîndu- 
mă mustrător înapoi ia natură : în natură ca
zurile de inocență, trădată, fără a simboliza 
altceva decît legea vieții și supraviețuirii sînt 
preponderente. Inocența și complicata dumi- 
tale anemonă este după știința noastră a 
zoologilor o veninoasă actinie cu numeroase 
tentacule dotată cu celule veninoase care 
înhață și imobilizează prada. De unde scoți 
tragismul ? De altfel, chiar scriitorii dumitale, 
vezi istorisirile de vînătoare ale lui Mihail 
Sadoveanu, confirmă din plin violența și lip

sa inocenței în natură, de nu și 
la oameni. Pină și cel mai pîa- 
pînd fir de iarbă constituie o 
capcană, o adevărată agresiune 
contra omuiui care-i calcă ino
cent sau pur și simplu distrat 

teritoriile....
Dar asta - încerc eu să-l împac - nu de

monstrează decît că arta și artiștii se supun 
dialecticii. însă „iluziile" și tot ceea ce de
curge din luarea lor în serios nu fac decît 
să dovedească la rîndul lor superioritatea 
omului asupra naturii și asupra propriilor 
lui instincte care moștenesc natura, am a- 
dăugat cu sfială și timiditate.

Prietenul meu înțelept și cu spirit pozitiv 
o luă însă brusc din loc satisfăcut într-un 
mod oarecum violent că arta îl confirmă și se 
îndreptă iarăși spre Muzeul de istorie natu
rală. în vreme ce în sălile Muzeului de artă 
pașii celor care încă nu au rupt-o cu ilu
ziile răsună tot mai rar și din ce în ce mai 
sfios...

educația materialist-științifică 
se bucură de bune aprecieri din

reocupările pentru 
ale ziarului nostru __ __ .. _ _
partea tinerilor, a părinților și educatorilor lor. Su
plimentul „Omul epocii științifice", recent apărut, 
i-a determinat pe mulți cititori să ne trimită scri
sori, dintre care unul — pe nume Gh. Dima, din 
București — ne scrie între altele : „Intr-un ziar ca 

al dumneavoastră s-ar cuveni și ar fi util să apară în fie
care săptămînă cite un articol în care să se prevină atragerea 
spre misticism a tinerilor și să se combată influențele venite 
din partea religiei și obscurantismului". Printre argumentele pe 
caro le aduce corespondentul nostru este și acela că, în trecut, 
„cele mai multe publicații burgheze aveau în fiecare număr de 
sfîrșit sau început de săptămînă cite o pagină sau rubrică în 
care erau combătute deopotrivă necredința și comunismul". „Așa 
că — spune dinsul — azi nu v-ațî lua decît revanșa dreaptă și 
ați fi, totodată, în legitimă apărare...".

TRISTEȚEA
IGNORANȚEI

Desigur, nu despre vreo revanșă este vorba în preocupările 
noastre care vizează, mai întîi, răspunsul Ia întrebarea : ce fel 
de tineri creștem azi ? Fiindcă nu ne poate fi indiferent cit de 
mult sau cit de puțin beneficiază ei de tot ceea ce statul le 
puno la dispoziție prin școală, instituții de știință și cultură. 
Or, din păcate, între scrisorile primite Ia redacție, sînt și unele 
ai căror autori sînt de-o neștiință tulburătoare. Scara de valori 
pe care evoluează aceștia variază de la ignoranța pe care am 
numi-o de nivel medieval (după cum se va vedea dintr-o scri
soare publicată alăturat) și alta, o ignoranță așa-zis cultă, care 
face apel la știință pentru a o nega total.

Iată de ce, deschiderea unei rubrici săptămînale, pe care o 
vom intitula așa cum ne-a sugerat cititorul nostru — Antica- 
zanie — ni se pare absolut necesară, rugîndu-i în continuare pe 
cei ce urmăresc paginile ziarului, tineri sau vîrstnici, să-și spună 
părerea.

CAZANIE: Carte religioasa cuprinzind predici in care se 
comentează texte evanghelice (Mic dicț. enciclopedic).

Una dintre scrisorile aflate 
sub semnul anacronismului pe 
care le-am primit la redacție 
poartă semnătura Corneliei I. 
din Cluj, elevă în virstă de 16 
ani. în clasa a noua (ca virstă, 
dar nu și ca știință de carte), 
orbită de misticism, Cornelia 
este revoltată de suplimentul 
nostru care făcea demonstrația 
că nici acum, la aproape 2 000 
de ani de Ia nașterea lui Cris
tos, în care ea a fost învățată 
să creadă, mai mult de o jumă
tate din omenire n-a fost, con
vinsă de „adevărurile" Bibliei. 
Comentînd opiniile unui alt tî- 
năr, Floricel M„ ea îl întreabă: 
„Dacă nu crede că există Dum
nezeu, de ce s-au mai făcut 
preoți ?“ Logica ei naivă este,

cum se vede, de-a dreptul tris
tă. Aceasta încă n-ar fi nimic. 
Fiindcă, adresindu-se nouă, ce
lor din redacție, pentru că — 
zice ea, încercăm să-i facem pe 
oameni „să uite de religie, să 
creadă în Eminescu care a fost 
un poet pentru poezii de dra
goste și nu s-a ocupat (??) do 
religie", scrie : „Ați încercat să 
dați denumiri de scriitori, dar 
credeți că bunica mea sau 
mama mea, care are 55 de ani 
plini de religie, va crede în E- 
minescu, dacă eu elevă de 16 
ani, nu pot crede nici măcar 
teoremele de matematică și

(Continuare în pag. a Il-a)

C. STĂNESCU

ADINA VELEA
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In lunga sa existență de pes
te 120 de ani Institutul agrono
mic „ 
București 
meritat 
științifică 
superior 
deține în 
sută din 
tului 
nesc,

O nouă promoție de tineri își 
leagă aspirațiile de viitor de 
numele Institutului agronomic 
din Capitală. Din dorința de a-i 
informa din vreme pe virtualii 
candidați am apelat la bună
voința prof. dr. M. Oșlobeanu 
— prorector al institutului — 
pentru a preveni o parte din 
posibilele întrebări printr-o in
formare în acest domeniu.

— Varietatea mare a specia
lităților care deservesc agricul
tura reclamă diversificarea exa
menului de admitere. Dacă 
pentru cei ce vor să devină in
gineri agronomi și horticoli ac
centul cade pe botanică și chi
mie, formarea medicului veteri
nar și a inginerului zootehnist 
impune cunoștințe privind ana
tomia și fiziologia omului — ca 
la medicina umană ; specialita
tea inginer de îmbunătățiri fun
ciare se sprijină pe matematică 
și fizică, în timp ce candidați-; 
lor care vor să devină ingineri 
economiști li se vor cere cu
noștințe din cadrul discipline
lor economice, ca la A.S.E. 
După cum se poate vedea ad
miterea este o competiție exi
gentă care explică și justifică 
încadrarea institutelor agronomi
ce în categoria „institutelor" teh
nice".

— Candidați i proveniți din 
liceele de specialitate sînt avan
tajați sau dezavantajați de pro
grama concursului ?

_ Avem tot interesul să atra
gem absolvenți ai liceelor de 
profil. Totodată. concursul e 
concurs. Dar pentru a veni în 
sprijinul candidaților proveniți 
din liceele de specialitate pre
vederile actuale permit susți
nerea examenului la 1—2 disci
pline la alegere potrivit specifi
cului liceului.

In toate cazurile programa 
analitică a fiecărei discipline 
care face obiectul concursului 
de admitere este cea cuprinsă 
în manualele școlarej comisia 
de concurs formulează subiec
tele după manual și se orien
tează la întocmirea punctajelor 
în vederea acordării notelor 
într-un sistem unitar. în aces
te condiții, orice cunoștință în 
plus obținută în urma unei 
„dopări" nu strică, dar nici nu 
ajută. încă o informație de 
interes la acest capitol : în ve
derea examinării candidaților 
care aparțin minorităților naj 
ționale și doresc să susțină 
examenul în limba maternă co
misiile sînt completate cu ca
dre didactice cunașcăjoare a 
limbilor respective. în sf ieșit, 
cei ce optează pehtru profesiu
nile agriculturii urmează să co
respundă șl din.PXRi.ct de vede
re fizic să fie sănătoși. De a- 
ceea, înaintea concursului, vor 
fi supuși unui examen medical, 
care este eliminatoriu.

— Ce concluzii dețineți cu 
privire la modul în care s-au 
prezentat în sesiunea trecută a 
admiterii candidații — absol
venți ai liceelor de specialita- 
te ? întrebarea, sau mai exact 
răspunsul, ar putea ajuta la 
corectarea unor neajunsuri 
semnalate, folosindu-se mai 
Wne intervalul pînă la ediția 
1974 a concursului.

_ Toate prevederile Ia care 
m-am referit, aparent echita
bile, ascund o serie de 
greutăți reale pe care le au de 
învins absolvenții unor licee de 
specialitate. A$a, de pildă, mo
dul de predare a unor disci
pline fundamentale este une
ori relativ scăzut. La aceasta 
contribuie fie nivelul inferior 
de pregătire a cadrelor, fie 
baza materială mai „ slabă a 
procesului de învățământ. fie 
timpul mai scurt afectat pregă
tirii teoretice, fie toate îm
preună.

Nu sînt rare cazurile^ în care 
profesori mai de „modă veche" 
trec cu ușurință peste integra
le, diferențiale, sau geometrie 
descriptivă, foarte adesea pre
văzute în subiectele de examen 
de la Facultatea de îmbunătățiri 
funciare. Aceiași profesori nu 
sînt întotdeauna la curent 
cu cunoștințele moderne in
troduse în predarea fizicii, 
chimiei, sau biologiei, lăsind

.Nicolae Bălcescu" din 
și-a cucerit un bine 

prestigiu in lumea 
și in învățământul 
clin țara noastră. El 

prezent aproape 50 la 
ponderea învățămîn- 

superior agricol româ-

pregătireatot atâtea goluri în 
elevilor.

în concepția unor 
dactice și a unor 
de licee s-a instalat 
șită potrivit căreia 
de specialitate 
pe seama . „ _ _ _____
generale și nu pe fondul aces
teia. într-un asemenea context 
general. Ia examenul de admi
tere se constată unele lipsuri 
în cunoașterea și mînuirea lim
bii române, ceea ce dezavanta
jează pe anumiți candidați la 
susținerea probelor scrise.

De cele mai multe ori liceele 
de specialitate aînt prea strict 
proiectate în raport cu cerințele 
programei la examen.

Un mare neajuns îl constitu
ie, de asemenea, lipsa unei le
gături sistematice dintre învă- 
tămîntul superior, 
beneficiarul, 
mediu de 
furnizează 
ce urmează 
continuare.

— Ar fi interesant să vă 
aflăm punctul de vedere în le
gătură cu căile menite să ducă 
la egalizarea șanselor de reuși
tă la admitere între candidați! 
proveniți din liceele de specia
litate și cei care au absolvit 
liceele teoretice. Cum însă mo
bilul prezentei convorbiri este 
informarea viitorilor dv. candi
dați, vă rog să ne permiteți să 
revenim în alt context asupra 
acestei probleme. întrebarea e, 
ce întreprindeți în acest an 
pentru pregătirea tinerilor care 
doresc să vă devină studenți ?

— La concursul de admitere

cadre di- 
conduceri 

ideea gre- 
pregătirea 

trebuie făcută 
pregătirii teoretice

. care este 
și învățământul 

specialitate care 
materialul uman 

a fi prelucrat în

din anul precedent în institutul 
nostru s-a înregistrat, în medie, 
4.5 candidați pentru un loc va
cant, situație care arată un in
teres în continuă creștere pen
tru agricultură.

Aceasta ne generează noi 
preocupări in vederea atragerii 
la concursul de admitere a can- 
didaților din rîndurile absolven
ților învățământului mediu de 
specialitate. Preocuparea spo
rită rezultă din următoarele ac
țiuni mai importante ; a) în
drumăm 21 de licee de specia
litate, din zona de influență a 
institutului nostru care este al
cătuită din județele celor doua 
provincii — Muntenia și Dobro- 
gea ; cadrele noastre didac
tice nu-și limitează ajutorul 
doar la ultimul an de stu
diu ci, privind în perspecti
vă, intervin concomitent și la 
anii mici ; b) inițiem un curs 
de pregătire a candidaților ce 
va funcționa în fiecare dumi
nică, înoepind de la 14 ianua
rie ; c) popularizăm institutul 
prin intermediul cadrelor di
dactice care îndrumează și 
controlează practica în dife
rite centre din țară, partici
pă la examenul de bacalau
reat ; d) organizăm în institut, 
în preajma concursului de ad
mitere două centre de îndru
mare a candidaților ; e) trans
mitem, la cererea oricărui so
licitator, 
în scopul 
institutul 
mitere —

prospectele întocmite 
de a face cunoscut 
și concursul de ad- 
ediția 1974.

MARIETA V.

Mi-a deschis chiar Rodica. 
Iată în cîteva cuvinte 
despre ce este vorba.

Cu un an în urmă, Rodica P. 
se număra printre absolventele 
Liceului „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova. Media obținută la sfâr
șitul clasei a XH-a fusese 9,20 
iar cea de la bacalaureat 8,33 ; 
rezultate ce îndreptățeau în
scrierea acestei eleve în cate
goria absolvenților „buni".

A urmat apoi examenul de 
admitere la facultate ; o probă 
pe care Rodica n-a reușit s-o 
treacă. N-a fost dealtfel sin
gurul „caz" din 
nouă colege au 
suferit același 
eșec. Că n-a 
renunțat să se 
prezinte încă o 
dată la același 
examen o dove
dește masa de 
lucru • încărcată 
de fișe, manua
le, cărți de spe
cialitate și con
vingerea mărtu
risită că acest 
an petrecut a- 
casă, nu va fi 
irosit zadarnic.

Se pare Insă 
că un pro
gram zilnic, de 
studiu, îndeplinit cu con
știinciozitate, sprijinul și a- 
sentimentui părinților, nu reu
șesc să atenueze o senzație per
sistentă de solitudine.

Anul de „acasă" este rezervat 
exclusiv studiului. Cu îndemnul 
„învață, învață, cit mai mult, 
ca să poți reuși" se încheie de 
regulă întîlnirile ocazionale cu 
foștii colegi sau cu simple cu
noștințe.

Aurelia G., absolventă a Li
ceului „Frații Buzești", care se 
pregătește să susțină pentru a 
treia oară examenul de admi
tere la Facultatea de medici
nă, îmi spunea că acest an, pe-

clasă ; încă

Anul în care nu
me- 
anii

G. 
în
să

ești nici elev.
nici student...

Ca să le cunosc pe fetele de 
la II L a trebuit să merg în 
uzină. Le-am descoperit printre 
Strunguri foarte ușor : erau cele 
mai tinere, erau foarte drăgu
țe, își adunau părul bogat sub 
cochetele șepci gri pe care le 
poartă în timpul practicii și pe 
care scrie A.R.O. — elev.

Așadar, fetele de la II L sînt 
eleve la Școala profesională de 
pe lingă Uzina mecanică Mus
cel, producătoarea vestitelor 
mașini A.R.O. ; ele au contract 
cu uzina și după absolvire vor 
lucra aici ca strungari. încă 
ceva : de 20 de ani școala n-a 
mai „produs" strungărițe : fete
le de la II L aduc la suprafață 
o veche tradiție.

„Grea misiune — spune Nico- 
leta Crețu, secretara biroului 
U.T.C. al clasei. Și face un gest 
de parcă ar purta pe umeri o 
haină prea mare, pe care, deși 
o stînjenește în mișcări, nu 
vrea s-o dea deoparte. Chiar 
din anul I ne-am ambiționat, 
și știți cum e cînd se ambițio
nează fetele... !“.

Anul trecut au învățat cu a- 
tîta interes și dăruire încît, în 
final, clasa s-a situat în frun
tea școlii : nici un corigent, 
media generală de promovare 
peste 7. Au participat la con
cursurile școlare și nu oricum : 
Ileana Bojan a ajuns în faza 
finală a olimpiadei de română, 
Elena Ștefănescu, la concursul 

'pe meserii a obținut titlul de 
„cea mai bună strungăriță" pe 
țară. „Dar să lăsăm trecutul — 
propune Rodica Manole — și să 
vorbim de ceea ce e acum, cind 
Clasa noastră s-a înscris la 
concursul lansat de „Scînteia 
tineretului".

— Ne-am fixat un țel care nu 
e tocmai ușor de atins — in
tervine Ileana Bojan. Vom de
veni toate strungari. Ei și ? 
Asta o poate face oricine într-o 
școală ca a noastră. Noi vrem 
să nu ne întrerupem studiile 
aici, ci imediat să dăm dife
rențele pentru a urma cursurile 
serale ale liceului industriaL 
Așa vom ajunge muncitori cu 
înaltă calificare. Acesta este 
visul nostru. După aceea, poa
te, vom urma și Politehnica. 
„Vina" pentru că țintim atît 
de departe îi aparține tovarășu
lui diriginte. Și el* a urmat 
școala noastră profesională, a 
fost strungar, și-a făcut liceul 
și iată, acum nu numai că este 
inginer dar are și o muncă de 
mare răspundere în uzină...

Stăm de vorbă într-o încăpe
re mică, deasupra unei imense 
hale cu strunguri de tot felul. 
Zgomotul vine pînă la noi, pe 
fereastră se vede un cîmp îie- 
sfîrșit de mașini A.R.O. gata de 
drum, la telefonul din încăpe
re se dau comenzi scurte și 
clare, undeva pe aproape ță- 
căne monoton o mașină de scris, 
în acest cadru, care nu e un 
decor gratuit ci un adevărat 
izvor de gînduri pentru viitor, 
șase fete tinere și frumoase își 
deapănă visele.

La internat acționează Mi- 
haela Bumbănac, locțiitorul se
cretarului U.T.C. în birou.

— E nevoie, explică ea, nici 
nu știi cum îți fuge timpul, ba 
cu una, ba cu alta, cînd ajungi 
acasă. Ne-am organizat pe 
grupe, răspundem una de alta 
ca să ne facem temele, să lu
crăm exerciții în plus. 26 de 
fete, deci aproape toată clasa, 
ne-am înscris și la cercul de 
franceză, toate frecventăm cer
cul de matematică, deci avem 
de învățat, nu glumă. De cînd 
s-au angajat să concureze pentru 
cea mai bună clasă graficul no
telor a urcat vertiginos către 
cota sa maximă.

Bun, așa sînt ele ca eleve. 
Dar altfel, în ceasurile libere, 
cum le-am putea recunoaște ?

— Mărșăluind pe-aici, prirî 
împrejurimile orașului, spune 
Elena Ștefănescu. Duminică, de 
duminică plecăm în drumeție. 
Pe muntele Strîmtu, la Cabana 
Voinea, la Mateiaș. 10—15 km. 
de drum, prin pădure, prin sa
tele muscelene. Cînd facem po
pasul, ne pregătim mâncarea, 
facem sport, cântăm, dansăm...

— Sau mergem la muzeele din 
oraș, la spectacole. Foarte mul
te sîntem în formațiile artisti
ce ale școlii, pregătim reuniuni 
împreună cu alte clase... Rodi
ca Manole, nu numai responsa
bilă în birou cu activitatea cul- 
turăl-artistică, ci și o solistă 
care a repurtat serioase succese 
pe scena școlii, prezintă aproa
pe un raport: fete în brigada 
artistică, fete soliste de muzică 
ușoară și populară, altele care 
recită, clasa a pregătit monta
je literare...

...Lângă noi, tăcut, ne ascultă 
ing. loan Voicu, șeful serviciu
lui organizarea producției la 
U.M.M. și dirigintele clasei II L. 
Era acolo, îi simțeam prezența, 
dar fetele vorbeau despre el

trecut acasă, seamănă cu o lun
gă după-amiază școlară, în 
timpul căreia poți renunța la 
viitorul examen în lipsa unui co
lectiv care să te sprijine sau te 
poți complace în situația de per
manent candidat la admitere. 
Părinții nu admit ca fiica lor să 
lucreze pînă la un nou examen 
de admitere.

Mă gîndesc la Grigore Maria 
care a absolvit cu doi ani în 
urmă Liceul „Frații Buzești" 
din Craiova. încercînd s-o în
tâlnesc, n-am găsit-o nici acasă, 
nici la ultimul loc de muncă. 
Ceea ce am putut afla este că 

deși elevă 
diocră, în 
de școală 
Maria., s-a 
căpățînat
susțină de două 
ori examenul de 
admitere la Fa
cultatea de me
dicină, a schim
bat de cîteva ori 
locul de muncă 
și intenționează 
să repete aceas
tă experiență. 
Tovarășul pro
fesor Eugen Io- 
nescu, fostul di
riginte al anului 
IV C, și-a amin

tit că prevăzuse eșecul elevei 
sale încă din perioada bacalau
reatului însă...

Cum s-a procedat la Liceul 
»,N. Bălcescu"

„La scurt timp după absol
vire, ne-a spus tovarășul pro
fesor Andrei Nicolae, directorul 
liceului, luăm legătura cu 
foștii noștri elevi și cu familii
le lor. Păstram o evidență* amă
nunțită și încercăm pe cit po
sibil să intervenim în cazurile 
de nereușită. Am pledat de ne
numărate ori pentru încadrarea 
în cîmpul muncii a celor ce se 
fregăteau să stea un an acasă.

n acest sens am fost sprijiniți 
de conducerea Fabricii de con
fecții din Craiova unde s-au or
ganizat cursuri de calificare ra
pidă pentru absolvenții de li
ceu".

Și totuși 11 absolvenți ai Li
ceului „Nicolae Bălcescu" din 
anul școlar 1971/1972 și 17 din 
anul școlar 1972—1973 continuă 
să nu figureze în catalogul unei 
școli postliceale sau printre 
muncitorii din întreprinderi. Cu 
ce se ocupă acești tineri în mo
mentul de față ? Cine le cu
noaște proiectele de viitor ? 
Iată întrebări la care nu ni s-a 
putut răspunde chiar dacă arh 
insistat. Este drept că la mu
nicipiul Craiova au fost orga
nizate 23 de colective din com
ponența cărora au făcut parte 
reprezentanți ai comitetului 
municipal U.T.C., cadre didacti
ce, membri din Direcția forței 
de muncă, reprezentanți din 
întreprinderi. Aceste colective 
au Semnalat existența a 631 de 
tineri, absolvenți de liceu încă 
neîncadrați. Au fost îndrumați 
către Uzina „7 Noiembrie" 
I.R.A., Fabrica de confecții sau 
cea de filatură din Calafat. Dar 
și de această dată mai mult de 
jumătate din numărul fetelor au 
rămas „pe dinafară". Locurile 
de muncă, oferite în mare par
te nu creau posibilitatea de ca
lificare, iar multe dintre acestea 
se aflau la cîțiva kilometri de 
municipiu.

In urma anchetei de la Cra
iova am solicitat cîtorva stu
denți opiniile lor cu privire la 
anul „de acasă", ce a însemnat 
acesta pentru ei ; cum au reu
șit să depășească „izolarea can
didaților neadmiși" la examen.

„Am absolvit Liceul „Mihai 
Viteazul" din București — ne 
spune Viorica Ștefănescu, stu
dentă la Medicină. N-am 
fost admisă la „medicină" 
pentru cîteva zecimi de punct 
și lucrul acesta m-a dezamăgit 
la început. Apoi, am reluat pre
gătirea pentru facultate, căreia 
intenționam să-i dedic tot anul. 
Stăteam zile întregi printre 
cărți, planșe de anatomie, no
tițe și totuși mi se părea că 
nu este suficient ceea ce fac. 
Am hotărât să mă angajez ca 
laborant-chimistă și după o pe
rioadă am primit intr-adevăr 
această calificare. în același 
timp, pregătirea pentru exame
nul de admitere la medicină a 
cunoscut o nouă etapă. Eram 
nevoită să-mi raționalizez 
timpul să-1 echilibrez între 
două activități și lucrul acesta 
mă stimula.

Țin minte că cineva mă aver
tizase asupra unui nou eșec 
dacă voi continua să lucrez și 
să învăț în același timp. Totuși, 
la examen, am obținut media 
8,65,. iar la satisfacția mea au 
participat și cei cu ajutorul că
rora am obținut calificarea la 
locul de muncă".

ELENA RUBELI

cuvinte...

C.V., Buzău. Dumneata 
ai absolvit un liceu de spe
cialitate iar absolvenții a- 
cestor licee sau ai școlilor 
medii tehnice nu sînt ad
miși la concursul pentru 
școlile de specializare post- 
liceală, care, așa cum pre
vede îndrumătorul, sînt re
zervate bacalaureaților li
ceelor de cultură generală. 
Liceul pe care l-ai absolvit 
îți oferă o pregătire profe
sională. îți poți continua 
studiile la Facultatea de 
comerț exterior a Acade
miei de științe economice
— București, Piața Roma
nă nr. 6, telefon 11.06.10 — 
interior 202 — durata de 
studii 4 ani. Concursul se 
dă în două etape : prima
— eliminatorie — care pre
vede o limbă străină la a- 
legere : scris și oral (en
gleza, franceza, germana 
sau rusa). A doua etapă : 
matematică: scris și oral 
(algebră, trigonometrie), e- 
conomia politică sau ele
mente de comerț exterior 
la alegere numai scris.
. Ulisela Tăutu, — Roman : 
Este greu să publicăm în
treaga listă a numeroase-

lor școli postliceale. Deoa
rece văd că nu ai o prefe
rință, aș fi încercat eu să-ți 
propun o astfel de școală, 
dar nu mi-ai dat nici o in
formație despre activitatea 
școlară (ce materii te atrag 
mai mult) sau despre acti
vitatea extrașcolară (ce ac
tivități ți se par mai inte
resante).

Rotaru Ularian — și cei 
șapte colegi din Tg. Jiu : 
Depanarea aparatelor de 
radio și televiziune se în
vață la nivelul școlilor 
postliceale. Se cere deci să 
fiți bacalaureați. Dacă nu 
aveți răbdare să așteptați 
pînă atunci, vă recomand 
profesia de montator apa
ratură electronică pe care 
am găsit-o la Școala pro
fesională din Calea Raho- 
vei nr. 70 București, tele
fon 4114 41 (pe Ungă în
treprinderea Electromag
netica) și la Școala simi
lară din strada Dimitrie 
Pompei — Pipera, nr. 3-5 
telefon 33 70 64 (pe lingă 
întreprinderea Electronica 
București) și la școala ase
mănătoare din str. Ho Si 
Min nr. 4, București — te
lefon 31 12 04 (pe lingă în
treprinderea de mașini e- 
lectrice București). Chiar 
dacă nu este depanare șe 
apropie.

M.I. — Teleorman: Dacă 
nu este atît de gravă încît 
să vă împiedice să citiți nu 
constituie un impediment. 
In nici un caz, la examenul 
medical nu știu să fi fost 
considerată drept contrain- 
dicație. Nu esfâ deci cazul 
să renunțați la idealul dum
neavoastră. Dar cum dru
mul spre împlinirea aces
tui ideal trece peste mii de 
pagini citite, vă sfătuiesc 
să cereți sfatul unui medic 
de specialitate chiar dacă 
legea nu vă oprește să dați 
concurs.

Dinu Gabriela : Din pă
cate nu-ți pot da nici o in
formație despre profesiu
nea aleasă deoarece noi nu 
posedăm astfel de infor
mații. Adresează-te insti
tuției respective. Mi-aș în
gădui numai să observ, în 
particular, că emotivitatea 
și orgoliul mi se par total

contraindicate în profesiu
nea respectivă care cere, 
dimpotrivă, calm, modes
tie și înțelepciune.

Mandula Tabita — Brad 
— jud. Hunedoara: Minis
terul Educației și învăță
mântului ne-a comunicat 
că studiază problema bota
nicii in contextul con
cursului la facultatea de 
farmacie și va reveni cu 
amănunte. Cît despre cele
lalte întrebări (centre uni
versitare, materiile de exa
men etc.), se găsesc expuse 
în mod clar în broșura 
Admiterea în învățământul 
superior 1973 — care nu 
poate lipsi de la liceul 
dumneavoastră. Ar fi ne
potrivit să ocupăm spațiul 
ziarului copiind pagini în
tregi dintr-o lucrare deja 
tipărită și difuzată în în
treaga țară. De altfel, co
legii dumitale par a-și fi 
găsit drumul în viață 
fel că nu mai Ic este 
cesar ajutorul nostru.

R. Mihai — Sibiu: 
țin sugestia dumneavoastră 
și voi propune redacției să 
prezinte într-un articol la 
rubrica Profesia ta, Școala 
de specializare postliceală 
pentru cultură și artă din 
București, Șos. Străulești 
nr. 1, sector 1 — telefon 
18 57 59 — în cadrul căreia 
funcționează secția de bi
blioteconomie.

Florentina Paraschiv — 
Rădoiești-Deal jud. Teleor
man : Dragă Paraschiva, 
ascultă-mă pe mine, tot li
ceul pedagogic din Turnu 
Măgurele este mai potrivit. 
Tot ce mi-ai scris despre 
numeroasele talente cu ca
re ești înzestrată m-a în
credințat că posezi aptitu
dinile care se cer unui vii
tor învățător. Matematica, 
limba română, istoria pa
triei toate se învață la li
ceul pedagogic. Dragostea 
pentru muzică și poezie te 
fac foarte potrivită pentru 
această profesie, 
aceasta și eu, 
dumneata, 
încheiere" 
sfătui să 
pregătirea 
pedagogic.

ca și cum n-ar fi fost de față. 
„Tovarășul diriginte" le stimu
lează la învățătură și-și dorește 
să le aibă colege de inginerie 
pe multe dintre elevele de azi ; 
în excursii de la el au învățat 
să coacă cartofi și să frigă slă
nina la un foc de vreascuri ; 
destule dintre biletele pe uare 
le primesc fetele sînt „analiza
te" împreună și dilema „mă duc 
sau nu mă duc la întilnire", se 
rezolvă de la caz la caz, în 
funcție de „cine e băiatul ? a, 
da, îl știu, mi-a fost elev, e un 
strungar pe cinste...". .

Elevii au ieșit din schimbul 
de dimineață. Mai devreme de
cit * muncitorii, ei lucrează nu
mai 6* ore. Ieșitul din schimb 
are un ritual al lui, foarte fru
mos : se formează coloana de 
elevi, se face prezența, apoi fie
care își pontează fișa și abia 
după aceea trec de poarta uzi
nei, către școală. Nu mă des
part aici de fete : trebuie să le 
văd și ’ clasa și dormitorul, „și 
după aspectul lor trebuie să se 
observe că sîntem în concurs" 
— mă conving ele. Adevărat, 
se observă de la distanță. Cla
sa e curată (o duminică pe lună, 
sau mai devreme daca e cazul, 
se face parchetul, se șterg gea
murile, mă rog, curățenie ge
nerală .’), împodobită cu lozinci 
foarte mobilizatoare. O gazetă 
de perete reflectă la ’zi viața, 
clasei. Un alt panou menține 
treaz interesul pentru eveni

mentele politice. Și din loc în 
loc, ghivece cu flori încălzesc și 
întregesc ambianța.

...Și totuși, rigorile orarului 
școlar ne obligă să ne desnăr- 
țim.

— Avem șanse să cîștig'ani 
concursul ? — îmi forțează pe 
șoptite imparțialitatea una din
tre fete.

Nu apuc să răspund eu. Răs
punde tot una dintre ele : „dar 
este un concurs în care toți 
vom cîștiga. Nu vă dați 
seama ?".

MARIETA VIDRAȘCU

CĂTRE CLASELE parti
cipante LA CONCURS!

In curînd veți primi în
semnul de clasă participantă 
la concursul nostru : un afiș 
pe care sâ-I aveți în clasă 
ca semn distinctiv de co
lectiv angajat în întrecere. 
Vă rugăm, în caz că nu veți 
primi afișul în termen de 
cel mult zece zile, să ne 
scrieți, încît să putem co
recta omisiunile.

In „Pagina elevului" de 
mîine, ciți|i „Cinci repor
terii „arbitrii" la întrecerea 
penitru cea mai bună clasă", 
precum și o poștă a con
cursului care reamintește 
criteriile întrecerii.

CRONICA T.V.
COȘUL DE BASCHET>

Spunînd 
cum spui 

„mă retrag spre 
nu fără a te 

începi imediat 
pentru liceul

Mai ales în vacanțe, se 
tîmplă, poate, ca pașii să 
poarte pe unii spre biserici. Poa
te din plictiseală sau la îndem
nul nu îndeajuns de cumpătat al 
celor din „vîrsta a treia", căci 
unii dintre aceștia țin neapărat 
să-i imite în această direcție pe 
înaintașii lor sfătoși, deși, nu se 
mai potrivește. Respectați per
soanele în vîrsta, fiți îngăduitori 
cu bătrânii, așa cum plini de 
bunătate ne aplecăm să-i luăm 
în brațe pe cei mici, dar nu ui
tați că în materie de știință și 
religie, unii bătrîni nu mai pot 
*au nu vor să țină pasul cu 
voi. Nu intrați în biserici altfel 
decit ca intr-un muzeu al tre
cutului. înșiși preoții n-ar trebui 
să-și ia alt rol decit de ghizi ai 
unor piese de muzeu. Daca 
totuși nimeriți tocmai în acele 
momente cînd aceștia rostesc 
sentințele „mântuitoare**, fiți 
îndeajuns de pregătiți pentru a 
nu vă lăsa amăgiți. Predicatorii 
vă învață uneori și lucruri bune 
sau, mai precis, presară erorile 
religiei cu adevărurile moralei 
omenești, pe care voi Ze deprin
deți în mod obișnuit în familie,

în școală, în colectivele de mun
că, în armată.

Morala, buna-cuviință, omenia 
nu-s de proveniență divină și 
nici nu au apărut din milostivi
rea religiei; ele sînt- rodul voin
ței dîrze și sîrguinței înțelepte 
ale omului și ale colectivității. 
Religia, care a fost în trecutele 
vremi pînă și materie de exa
minare la bacalaureat, nu a pu
tut împiedica două războaie 
groaznice și nici arderi de oa
meni ca acelea de la Auschwitz 
și Maidaneck.

Plimbați-vă în aer curat, dis
cutați cuviincios, vorbiți și pur- 
tați-vă întotdeauna ca și cînd ați 
fi auziți Și văzuți de părinții și 
educatorii voștri. Comportați-vă 
astfel încît să '.nu vă fie rușine 
niciodată de faptele voastre. Nu 
încercați să vă faceți remarcați 
prin .comportări, gesturi, și po
doabe care dau expresie unor 
concepții mistice. Am văzut la 
televizor un jucător de fotbal 
făcîndu-și cruce pe furiș înainte 
de începerea jocului și totuși 
formația lui a pierdut meciul. 
Cunosc niște tinere purtătoare 
de medalioane religioase care nu 
au deloc mai mult noroc în via-

ță decit colegele lor care 
poartă astfel de podoabe. O tî- 
nără de vîrsta frumoasă a pio
nierilor rostea teatral, în ge
nunchi, crezul în biserica de 
lîngă Teatrul de operă, numai 
așa ca să fie și ea într-un fel 
oarecare vedetă...

Ca tineri, trebuie să aveți 
demnitatea de a nu participa 
decit la manifestările și sărbăto
rile populare de tradiție laică, 
care exprimă bucuria muncii, 
dragostea de viață și de plaiul 
românesc; la acele manifestări 
care valorifică tradițiile culturale 
progresiste sau care marchează 
puncte cruciale în viața colecti-- 
vă sau particulară (aniversarea 
zilei de naștere, majoratul, săr
bătorirea unor succese, reuniu
nile colegiale, aniversarea căsă
toriei etc.). Evitați pra zticile și 
obiceiurile de mistificare religi
oasă.

Purtați-vă ca tineri multilate- 
ial instruiți, ca niște .om miști 
demni și conștienți di marile 
răspunderi pe care le aveț! față 
de v-itorul comunist al patriei 
noastre.

TRISTEȚEA
(Urmare din pag. 1)

GH. DIMA
București

fizică care mi-e drag să le în
văț și să le fac ?“

Iată, așadar, că obscurantis
mul mistic îi acoperă acestei 
tinere pînă și adevărurile cele 
mai- simple, matematice. învă
țătura a spart în inima ei o 
breșă (îi e „drag" să rezolve 
teoreme), dar mintea îi rămîne 
încă opacă. De altfel, ceea ce 
spune mai departe e total lă
muritor :

„Omul a pășit în lună. Da, se • 
poate spune foarte ușor din 
gură, dar eu nu pot crede. Că

(Din revista iu
goslavă „MLA- 
DOST" — Ti

nerețea)

IGNORANȚEI
calce toțiluna nu e făcută să 

păcătoșii pe ea“.
Cîți ani au trecut 

ceastă mare victorie 
în cosmos ? Destui. . , .
undeva, la Cluj, într-o școală 
(!) un tinăr de 16 ani zice 
Dumnezeu „n-a făcut luna ca 
să calce toți păcătoșii pe ea“. 
„Nu cred!“.

Așa ca și altădată, vom spu
ne ' și aici : principiul nostru 
este de a respecta credințele 
fiecărui om. Este cineva care 
să se plîngă de faptul că a fost 
sau este persecutat pentru cre
dințele sale religioase ? Iar 
dacă o astfel de scrisoare ar fi

de la a- 
a omului 
Și totuși.

venit din partea unui bătrîn, 
am fi pus-o cuviincios deoparte. 
Dar ea poartă semnătura unei 
tinere, a unui om al viitorului. 
Față de acest om ne simțim da
tori și obligați să-i atragem 
atenția. Ei și celor din jurul 
său, școlii în primul rînd. Căci 
iată ce ne mai scrie : „Dacă 
credeți și spuneți că omul este 
făcut din maimuță, de ce dum
neavoastră nu semănați cu o 
'gorilă sau cimpanzeu ?

De ce acum se nasc copii și 
nu se transformă din maimuță ? 
De ce în timpul inundațiilor nu 
ați putut dvs. opri apele, de ce 
le-ați permis să iasă din matca 
lor, cine a făcut asta, Dumne
zeu, cine a oprit apele, tot 
Dumnezeu ? De ce nu ați făcut 
baraje, de ce nu ați comandat 
apelor, ploilor, de ce ? Pc-că 
nu ați putut. Pt. că numai 
Dumnezeu poate face acest 
lucru".

Suplimentul nostru consacrat 
omului epocii științifice i-a pus, 
se vede, Corneliei I. multe și 
răscolitoare întrebări: „Eu cred, 
spune ea, că dacă suplimentul 
acesta special pe care l-ați a- 
dăugat ziarului nu exista, cred 
că oamenii erau mai fericiți și 
nu umblau cu ziarul în buzu
nar".

Mai fericiți, adică, tot așa de 
netulburați prin ignoranță. Oa
meni fără știință, deci fără în
trebări. Merită să-i lăsăm pe 
tinerii noștri într-o asemenea 
stare ?

Un concurs care antrenează 
tineretul este întotdeauna 
fascinant, pentru cine este 
dispus să observe psihologii, 
caractere, moduri de mani
festare. în starea de con
curs, fețele sint nude, lăsind 
observatorului posibilitatea 
de a citi în ele ca într-o 
carte larg deschisă. Dacă mai 
adăugăm la asta coeficientul 
public — care în astfel de 
cazuri se confruntă cu acela 
de concurent — (sala este 
plină de suporteri), spectaco
lul în sine, dincolo de va
loarea lui, daca o are, me
rită văzut. Probabil că este 
adevărat, deci, că face să 
concurezi numai la tinerețe. 
Poate că dintre multele epi
tete cu care investim tine
rețea trebuie să fie și acela 
de „vîrsta concursului".
, Joi seara, la Galați, sala 
era un vacarm. Cu dezlăn
țuită veselie tinerii suporteri 
strigau fără să răgușească, o 
pădure de mîini se ridica 
dintr-un colț sau altul al să
lii, cînd punctul de aur încu
nuna vreun răspuns. Iar ei, 
concurenții, concentrați în a- 
cest vacarm, erau palizi sau 
dimpotrivă, agitați, sau, ou 
furtuni interioare prost as
cunse. de un calm de ghiață. 
Iată, acela este desigur un 
temperament coleric, celălalt 
— un tip cu autoritate, fata 
aceea suavă e tobă de carte, 
se putea ține o lecție de psi
hologie aplicată. Dincolo de 
caracterul lui larg, de ‘educa
ție și cultură în masă, „Con
cursul emblemelor" se vă
dește a fi deci o excelentă 
inițiativă și pentru că poate 
provoca o astfel de frumoasă 
încordare, o astfel de fru
moasă veselie. Pînă cînd a 
venit nefericita probă a „a- 
runcării la coș". Ea putea fi 
chiar o metaforă, ea putea 
sugera atingerea țintei, dar 
dincolo de orice, era proba 
sportivă pentru tinerii con- 
curenți. Dar s-au marcat nu
mai patru coșuri, din nu mai 
știu cite posibile, și cu sin
ceritate trebuie să recunoaș
teri că și acelea, din întâm
plare. Nu știu dacă am vă
zut o singură poziție corectă 
la aruncarea la coș, tinerii 
aceia atît de pricepuți în 
toate cele, păreau să nu aibă 
habar ce este acela un coș de 
baschet, erau stîngaci si n-a
veau nici grație, nici zbor, și 
parcă în viața lor nu avuse
seră niște banale ore de sport 
școlar. Sigur, nu e cazul să 
devenim cu toții campioni, 
dar dacă i-am asculta mai 
cu atenție pe latini — cu ce
lebrul lor dicton — n-ar fi 
rău deloc. Nu-mi pot de fel 
imagina o echipă doctă în 
istorie, geografie sau muzică, 
care să rămână cu totul o- 
pa.că în fața unui coș de 
baschet. S-ar părea deci că 
nu stăm prea grozav la ca
pitolul sportul de masă și 
cel școlar, și că ultimele in

dicații de partid în sensul a- 
cesta ar trebui puse mai ra
pid, și mai eficient în prac
tică.

Am mai urmărit la seara 
pentru tineret de joi un ex
celent reportaj datorat lui 
Vartan Arachelian, unul din
tre cele mai frumoase repor
taje pe care le-am văzut' în 
ulțiina vreme la această e- 
misiune și chiar și la altele. 
In primul rînd, ideea — la 
îndemână numai reporterilor 
T.V. — de a monta la un 
loc o peliculă veche de doi 
ani cu una filmată cu ace
eași oameni, acum, recent, 
este în sine tulburătoare, ca 
orice confruntare cu sine, 
ca orice posibilitate de a 
privi spre tine, și asta nu 
numai apelînd ia memorie și 
luciditate, dar chiar la ban
da de magnetofon, la banda 
de celuloid, chiar la propri
ile gesturi și chipuri și 
vîrste trecute. Grupul de ti
neri medici, care erau mai 
ieri studenți — și pe vremea 
aceea își discutau vocația și 
cariera, căutați și găsiți în 
miezul vocației și carierei 
este o idee frumoasă ca un 
poem. Cu atît mai mult cu 
cît w ‘aparatul de filmat nu 
iartă — și deci nu se prea 
poate minți în fața lui, nu 
se prea pot spune fraze care 
să sune gol — fără ca a- 
cest lucru să nu fie pe loc 
înregistrat și sesizat la prima 
ochire.

N-a fost cazul. Tinerii me
dici vorbeau cu simplitate și 
căldură și ceea ce spuneau 
exprima chiar gîndurile lor.- 
Vorbeau cu simplitate des
pre enorme greutăți — greu 
de bănuit poate din fotoliul 
comod și, la căldura calori
ferului — vorbeau despre a- 
postolatul meseriei lor fără 
emfază, ca de un lucru știut, 
presupus, acceptat și iubit 
încă de atunci, de la ceasul 
primului reportaj, când hala
tele de medic erau puse la 
orele practice, pentru exa
mene. Această simplitate și 
acest adevăr sînt o garanție, 
și nu prea vedem ce am mai 
putea adăuga, în afara fap
tului că arhiva T.V. ș-a îm
bogățit realmente cu un film 
prețios, care poate da mărtu
rie peste ani despre genera
ția noastră de tineret.

Am fi preferat ca seara 
pentru tineret să se oprească 
aici. TOP-ul agonizează, așa, 
în virtutea inerției, arbitra- 
riul bîntuie emisiunea de la 
cap la coadă, melodiile, atâ
tea cite sînt, își vădesc pre
caritatea de - la o etapă la 
alta și nu știu cu ce s-ar 
putea scoate inspirația com
pozitorilor noștri de muzică 
ușoară din lunga eclipsă în 
care a intrat și în care se 
vede treaba că se simte 
foarte bine...

SMARANDA JELESCU
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ECONOMIA DE COMBUSTIBIL Șl ENERGIE
AST AZI, INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI GRELE

ANCHETA NOASTRĂ

ÎN CĂUTAREA 
SURSELOR DE RISIPĂ

r ÎNTREPRINDEREA 
; ..TIMPURI NOI“ j
• FINA IN PREZENT S-AU ECONOMISIT 75 600 KWH Șl 90 T 

COMBUSTIBIL CONVENTIONAL. • EFICIENȚA MASURILOR 
LUATE ACUM : 40 550 KWH SI 2 400 METRI CUBI CISTIGAȚI IN 
FIECARE LUNA. • IN 1974 SE VOR ECONOMISI CEL PUȚIN 
684 600 KWH ENERGIE ELECTRICA Șl 790 TONE COMBUSTIBIL 
CONVENȚIONAL.

— Tocmai acum am încheiat 
a treia analiză amănunțită a con
sumurilor de energie și com
bustibil din acest an, ne spune 
ing. Vasile Călin, responsabilul 
energetic al întreprinderii. Sur
sele de risipă descoperite cu a- 
ceastă ocazie, soluțiile adoptate 
pentru înlăturarea lor, împreu
nă cu măsurile de reducere a 
consumurilor specifice vor duce 
la obținerea în 1974 a unei eco
nomii de energie electrică de 
aproape 6 ori mai mare decît 
în acest an. Este adevărat că 
în ultimi- ani consumul de e- 
nergie electrică și combustibil 
pe mia de lei producție globală 
a scăzut continuu, dar din ana
liza minuțioasă făcută acum 
ne-am dat seama că va putea 
fi redus și mai mult. Consumul 
de gaze naturale, de exemplu, 
poate fi micșorat considerabil 
prin utilizarea lor mai rațională 
la uscarea formelor și mai ales 
prin folosirea cuptoarelor de la 
atelierele de forjă și tratamente 
termice la întreaga capacitate. 
Tot acum s-a trecut la izolarea 
și etanșarea conductelor de apă 
caldă. în același timp, în 
cadrul lucrărilor de investiții se 
vor monta agregate energetice 
(cuptoare de forjă cu recupera
toare de căldură și cuptoare de 
tratamente termice cu atmosfe
ră controlată) prevăzute cu in
stalații de reglare automată, de 
contorizare a consumurilor e- 
nergetice.

Interesant nl s-a părut mo
dul de popularizare al măsuri
lor adoptate, felul în care sînt 
îndemnați salariații întreprin
derii să participe la materia
lizarea lor. Discutarea și expli
carea lor se face în fața unor 
grafice de consum a energiei 
electrice afișate în principalele 
secții. Inițiativa aparține orga
nizației de bază a P.C.R. de la 
prelucrări mecanice. La această 
secție tovarășul ing. Enache 
Croitoru a explicat, pg rînd, 
grupurilor de muncitori de pe 
liniile tehnologice importanța 
fiecărei măsuri în parte cit și 
căile prin care fiecare muncitor 
din secție poate contribui la eco
nomisirea energiei electrice. 
Dezbateri de acest fel au avut 
loc, pe urmă și la alte secții.

— în cadrul lor s-au prezen
tat în special măsurile a căror 
materializare depinde mai mult 
de conștiința oamenilor, ne 
spune Mihai Ioan, secretarul 
comitetului U.T.C. De munci
tor depinde în primul rînd da
că mașina e lăsată să meargă 
în gol sau nu, dacă o lasă în 
funcțiune sau o oprește de fie
care dată cînd e ocupat cu alt
ceva mai mult de un minut, 
încercăm deci prin toate mij
loacele să-i implicăm în a- 
ceastă acțiune de economisire 
a combustibililor șl energiei e- 
lectrice pe toți salariații între
prinderii, să facem adică, din

ea, o problemă curentă a tutu
ror. în cadrul acestor discuții 
oamenii au venit deseori cu 
propuneri concrete, cu soluții. 
Asta e un semn bun. Adică ii 
interesează. Dezbateri pe aceas
tă temă au loc acum și la ni
velul organizațiilor U.T.C. Pe 
parcursul lor se conturează tot 
mai mult obiectivele noastre, 
ale uteciștilor în cadrul efortu
rilor întreprinderii de a econo
misi cit mai mult combustibil, 
cit mai multă energie electrică.

In această perioadă, la nivelul centralelor in
dustriale, al institutelor de cercetări și proiectări 
precum și al intreprinderilor se desfășoară o 
amplă acțiune de depistare și punere in valoare 
a rezervelor de economisire a energiei electrice 
și combustibililor.

In cadrul prezentei anchete vrem să aflăm 
principalele direcții, măsurile prioritare adoptate 
in construcțiile de mașini grele - una din ramu

rile mari consumatoare de energie. Care sint 
măsurile imediate și de perspectivă luate la nive
lul intreprinderilor ? Cu ce inițiative sau acțiuni 
se inscriu tinerii, organizațiile U.T.C. in eforturile 
generale ale oamenilor muncii pentru economi
sirea energiei electrice și a combustibilului ?

Am căutat răspuns la aceste întrebări in două 
mari intreprinderi constructoare de mașini grele 
din Capitală ; „Vulcan" și „Timpuri noi".

MODERNIZAREA UTILAJELOR
Șl REDUCEREA

CONSUMURILOR TEHNOLOGICE
PRINCIPALELE MASURI AVUTE ÎN VEDERE LA NIVELUL 

MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI GRELE PENTRU :
• MARIREA RANDAMENTULUI DE EXPLOATARE AL MAȘINI

LOR Șl UTILAJELOR. • DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI DE UTILAJE 
HIDROENERGETICE Șl DE CAZANE BAZATE PE COMBUSTIBILI 
INFERIORI. • REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PE 
UNITATE DE PRODUS.

Construcția de mașini gre
le este una din ramurile 
mari consumatoare de ener
gie electrică și combustibil. 
Dar, practic, cele mai mari 
rezerve de reducere a consu
mului de energie de care

ÎNTREPRINDEREA 
„VULCAN"

• IN ACEST AN SE VOR ECONOMISI 310 000 KWH ENER
GIE ELECTRICA SI 1 073 T COMBUSTIBIL CONVENȚIONAL • CO
LECTIVUL ÎNTREPRINDERII SE ANGAJEAZĂ SA ECONOMISEASCĂ 
IN 1974 CEL PUȚIN 1 500 000 KWH ENERGIE ELECTRICA $l 500 
TONE COMBUSTIBIL CONVENȚIONAL. • IN ATENȚIA SPECIA
LIȘTILOR ; FABRICAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE CU RAN
DAMENT SPORIT Șl CONSUM REDUS DE COMBUSTIBIL.

Un bec lăsat să ardă inu
til, o mașină, mergînd în gol, 
poate apărea un „amănunt" ne
glijabil la scara unei unități de 
un atare gabarit. Dar con
secințele în timp ale neglijen
ței și risipei intr-un astfel de 
domeniu sînt totuși demne de 
luat în seamă. Iată cîteva exem
ple, popularizate în întreaga 
uzină pentru a servi drept su
biect de meditație salanaților : 
risipirea aerului comprimat ca 
urmare a sculelor defecte, fur- 
tunelor neetanșe, neoprirea ro
binetelor de la conductele de 
aer, duc într-o singură oră la 
un consum suplimentar de 2 700 
m.c. aer comprimat, echivalent 
cu 300 kw consumați fără rost.

— Este domeniul în care noi, 
organizațiile U.T.C., acționăm 
pe toate căile pentru elimina
rea risipei de energie, ne spune 
Ioan Costache, secretarul comi
tetului U.T.C. La nivelul fiecă
rei organizații s-au înființat 
grupe de control cu atribuții 
concrete în aeest sens. în ulti
mul raid făcut prin secții de o 
echipă formată din cîțiva mem
bri ai comitetului U.T.C., am 
constatat o serie de nereguli, 
mai ales în secțiile montaj ge
neral, turnătorie II și turnăto
rie HI. Lămpi și sobe improvi
zate cu flacără deschisă de ga
ze, becuri aprinse în birouri 
goale etc. Am făcut, de aseme
nea, un control amănunțit al 
conductelor de abur care mai 
răsuflau pe ici, pe colo. S-au 
luat măsuri imediate de înlătu- 
^Sre a tuturor formelor de ri
sipă sesizate de noi.

Amănunte despre aceste mă
suri, despre eficiența și impor-

tanța lor ne-a furnizat Gheorghe 
Deleanu, inginer principal ener
getic.

— în primul rînd s-a hotărît 
desființarea instalațiilor provizo
rii de încălzire cu gaze, trecerea 
de la corpuri de iluminat incan
descente la corpuri fluorescente 
și cu vapori de mercur, repara
rea cuptoarelor și vetrelor etc. 
Dar cele mai eficiente, sînt mă
surile tehnice, de perspectivă : 
extinderea, în uzină, a în
călzirii prin termoficare, sistem 
mult mai economicos decît în
călzirea cu abur ; reducerea 
consumului de energie la cup
toarele electrice prin micșorarea 
consumului pe fiecare șarjă ; 
raționalizarea consumurilor de 
energie electrică și termică prin 
stabilirea de programe diferen
țiate și funcționarea utilajelor 
la sarcini optime.

Dar întreprinderea „Vulcan" 
nu este doar consumatoare de 
energie electrică și combustibil 
ci și producătoare a unor utilaje 
termoenergetice. Ce măsuri s-au 
luat pentru îmbunătățirea ran
damentului de funcționare a a- 
cestor utilaje ?

— în viitor întreprinderea 
noastră va realiza cazane ter- 
mo-energetice cu randament 
sporit, ne spune Marin Șora 
secretarul comitetului de partid. 
In acest fel, vom contribui la 
realizarea, de către beneficiari 
a unor însemnate cantități de 
combustibil. în acest scop se va 
reproiecta și moderniza cazanul 
C.R. 5 al cărui randament în 
exploatare va crește de la 0,84 
la 0,90. Se va extinde gama de 
cazane de mare capacitate care 
utilizează combustibil solid — 
lignit brun și șisturi bituminoa
se.

dispune această ramură nu 
trebuiesc căutate în propriile 
consumuri tehnologice ci în 
ale altora. Mai precis, ran-’ 
damentul de funcționare al 
mașinilor se hotărăște în pe
rimetrul unităților de cerce
tare, proiectare și producție 
în care se realizează, dar se 
manifestă ca sursă de eco
nomii abia în unitățile de 
exploatare. Adică peste tot, 
în absolut toate ramurile e- 
conomiei naționale. In fața 
acestor rezerve, posibilitățile 
de economisire a energiei pe 
seama reducerii consumuri
lor tehnologice rămin, e- 
vident, pe locul doi. Ce mă
suri se au, deci, în vedere 
la nivel de minister pentru 
mărirea, în viitor, a randa
mentelor nominale a utila
jelor termo-energetice ? Am 
adresat această întrebare to
varășului inginer Ion Calbo- 
reanu, șeful serviciului prog
noză și norme do consum 
din cadrul M.I.C.M.G.

— Dacă s-ar îmbunătă
ți doar cu 1 la sută 
randamentul de funcțio
nare al motoarelor cu ar
dere interna fabricate de noi 
într-un an ar rezulta în ex
ploatare o economie anuală 
de energie de circa 70 mili
oane kWh. Iar dacă am reu
și să mărim în medie doar 
cu 3 procente randamentul 
reductoarelor de cuplu ar 
rezulta o economie de 400 
milioane Kwh anual. Am fo
losit ca referință nivelul 
producției anului 1975. Dar 
noi producem, de asemenea, 
turboagregate și hidroagre- 
gate, cazane, cuptoare, pom
pe, compresoare, utilaje teh
nologice pentru produse e- 
nergointensive. (ciment, me
talurgie etc) echipament 
hidraulic etc. Pentru fiecare 
din aceste categorii de uti
laje, se caută acum la nive
lul institutelor de cercetări și 
proiectări și desigur al uni
tăților producătoare soluții, 
căi de mărire a randamentu
lui lor de exploatare. O creș
tere doar cu un procent a 
randamentului nominal pen
tru oricare din aceste utilaje 
înseamnă, la nivelul econo
miei naționale un cîștig de 
sute de mii, dacă nu milioa
ne de kWh anual și, desi
gur. un spor de competitivi
tate pe piața externă a uti
lajelor respective. Această

problemă, își va găsi rezol
varea prin modernizarea pro
duselor existente și, în para
lel, prin asimilarea unor 
produse noi.

O altă sursă importantă de 
economii este, după cum am 
arătat, reducerea consumului 
tehnologic, adică a energiei 
consumate pentru produce
rea mașinilor și utilajelor. 
Care sînt principalele măsuri 
avute în vedere de minister 
pentru reducerea consumului 
de enrgie la nivelul între
prinderilor și pe unitate de 
produs ? Ne răspunde tova
rășul inginer Corneliu Ene, 
șeful serviciului mecanic șef 
din cadrul M.I.C.M.G.

— Atît ministerul cît și cen
tralele industriale, institutele 
de cercetări și proiectări, 
toate întreprinderile, reana- 
lizează modul cum se utili
zează energia. Măsurile ce se 
vor lua se referă în prin
cipal la : înlocuirea ca-
zanelor de aburi și apă 
caldă cu uzură avansată și 
randamente reduse, prin ca
zane noi, cu randamente 
ridicate și pe cît posibil cu 
combustibili inferiori. în a- 
cest sens I.C.P.E.T. a întoc
mit deja lista cazanelor ce se 
fabrică în țară cu indicarea 
parametrilor de funcționare 
și a randamentelor lor nomi
nale. Economii importante de 
energie se vor obține prin 
funcționarea după grafic a 
transformatoarelor electrice 
în stații și posturi de trans
formare, încărcarea optimă 
a cuptoarelor de forjă și re
glarea procesului de ardere 
precum și prin înlocuirea 
intensivă a aerului compri
mat cu aer ventilat. In a- 
ceastă perioadă Ia nivelul 
întreprinderilor și centralelor 
industriale se desfășoară o 
amplă acțiune de analizare 
a proceselor tehnologice în
vechite, mari consumatoare 
de energie, a început elabo
rarea programului de înlo
cuire treptată a lor.

în prezent se lucrează de 
asemenea la extinderea nor
mării consumului de com
bustibil și energie pentru pro
ducerea fluidelor energetice 
(aer comprimat, oxigen etc), 
precum și pentru tona de 
metal prelucrat în fiecare 
întreprindere. Acolo unde va 
fi posibil se vor stabili și 
normele de consum pe uni
tatea de produs.

Grupaj realizat de : 
IUSTIN MORARU

FOTOREPORTAJUL ZILEI
de L. LUSTIG și V. RANGA
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 Fotografiile, singure, sînt relevante pentru 

a înfățișa cititorului evenimentul trăit, dumi
nică, de către cele cîteva sute de adolescenți 
și copii. Și totuși, îngăduiți-ne să vi le expli
căm.

Să vă spunem că această duminică de de
cembrie va rămîne întipărită pentru totdeauna 
în memoria a peste 1 200 de pionieri și ute
ciști din școlile județului Ilfov. Nu era prima 
oară cînd asistau la ceremonialul aducerii 
drapelului patriei și al drapelelor celor două 
organizații. Cînd ascultau, emoționați, acea 
chemare pionierească la raport amintind me- 

( reu și mereu că cei care poartă cravata roșie 
ț sînt gata întotdeauna să meargă înainte, tot 
Îl înainte, pentru cauza partidului! Cînd orga

nizația unde-și fac copiii țării ucenicia comu
nistă încredințează celeilalte — organizației 
tinerilor revoluționari — adolescenți pregătiți 
să poarte carnetul roșu. Cînd la asemenea 
eveniment au oaspeți pe cei maturi veniți să 
le întețească bucuria.

Și totuși, totuși, azi, duminică, parcă a fost 
altfel. S-au adunat atît de mulți, într-un loc 
anume ales pentru cei care aveau să primeas
că carnetul roșu de utecist: la Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist Roman, a mișcă
rii muncitorești, democratice și revoluționare, 
în sala care evoca actul de la 23 August. Pen-

tru că ei, acești 400 de adolescenți care pri
meau, odată cu carnetul roșu, botezul vieții de 
tînăr comunist se consideră promoția de ute
ciști ai celei de a 80-a aniversări a Eliberării.

„Să porți cu cinste acest carnet, așa cum 
ai cinstit, timp de 6 ani, cu note bune și 
fapte demne, cravata de pionier!" Un îndemn, 
însoțit de o garoafă roșie, dar pentru această 
zi. Ca viața să le fie frumoasă și faptele la 
fel, ca florile.

Ei, cei 400 nu mai poartă la gît cravata 
roșie ci la piept, carnetul roșu. Au schimbat 
insemnele și ștafeta în acest cadru. Au 
schimbat ginduri emoționante, și-au povestit 
ce au făcut și ce vor trebui să realizeze în 
viitor. Și au decis, acolo, în plen, în sala evo
catoare de istorie comunistă, să adreseze celui 
mai iubit om, secretarului general al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu, gîndurile 
lor; „îngăduiți-ne, iubite conducător, să vă fă
găduim solemn că ne vom călăuzi permanent 
după prețioasele dv îndemnuri, că vom munci 
și învăța cu sîrguință pentru a deveni cadre 
de nădejde, tineri comuniști gata oricînd să 
slujească patria noastră scumpa". Acesta este 
legămîntul celor peste 1200 de pionieri și 
uteciști — legămîntul comun.

. .Evenimentul se află consemnat în cartea de 
aur a muzeului.

In ziua de 25 iulie 1968 Ia 
Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci se înregistra dosarul 
nr. 37 399 avînd ca obiect inven
ția „Procedeu de acționare pen
tru locomotive". Cei doi autori 
dr. ing. Theodor Baltac și ing 
Petre Ciortan — propuneau un 
procedeu original de acționare a 
osiilor motoare ale locomotive
lor cu transmisie hidraulică, 
care făcea posibilă utilizarea a- 
cestora atît ca locomotive Die
sel cît și ca locomotive electrice.

Necesitatea unor asmenea lo
comotive ? Extinderea electrifi
cării magistralelor feroviare a 
determinat administrațiile de 
'Cale ferată să folosească șî la 
.manevre locomotivele electri
ce. Aceasta ar însemna însă e- 
lectrificarea tuturor liniilor din 
triaje și stații, sau limitarea ma
nevrei pe un număr restrîns de 
KiniL Pentru a nu schimba lo
comotivele ar fi fost necesare 
iș.5-numitele locomotive „bimor- 
’e“ electro-diesel. Ce reprezintă, 
n traficul feroviar, o asemenea 
ocomotivă ? Este vorba de ve
hicule care pot lucra în regim 
îlectric sub catenară dar și în 
•egim autonom, pe liniile neelec- 
Tificate.

Dar locomotivele de acest fel, 
•ealizate pînă acum în mai 
nulte țări, prezintă inconveni
entul unei construcții compli
cate impusă de suprapunerea 
echipamentelor electrice peste 
?ele diesel-electrice. Pe de altă 
>arte. utilizarea transmisiei e- 
ectrice cu 4—6 motoare electrice 
iu are eficientă economică mare 
a locomotivele de mică putere. 
:um sînt cele utilizate la mane
vră sau la remorcarea unor tre- 
turi locale în sfîrșit. să amin- 
im si faptul că puterea dezvol- 
ată de locomotivă pe timpul 
țt funcționează cu energie elec- 
riră diferă de cea dezvoltată în 
egim autonom, aceasta din ur
lă fiind mult mai mică.
Invenția celor doi specialiști 

omâni înlătură toate aceste de- 
avantaje. Cum ? Pentru acțio- 
area transmisiei hidraulice a 
îcomotivelor se folosesc două 
îotoare ce funcționează alter
ați v. după necesități: un motor 
iiesel pentru acționarea în re- 
im de tracțiune autonomă și 
n motor electric, alimentat 
e la o rețea de contact, 
entru funcționarea pe li- 
iile electrificate. Spre deo

sebire de tipurile de locomotive 
existente, cea electro-diesel hi
draulică, brevetată de curînd, 
permite realizarea de puteri 
practic egale, atît în regimul au
tonom. cît și pe linie electrifi
cată- Ceea ce merită însă a fi 
reținut este faptul că cei doi in
ventatori au elaborat o soluție 
care nu necesită schimbarea 
greutății și gabaritelor unei lo
comotive pe patru osii. Studiile 
efectuate arată că prețul fabri
cației unei asemenea locomotive 
nu ar depăși 80 la sută din cos
tul unei locomotive nou asimi
late. Aceasta deoarece s-a avut 
In vedere folosirea unor piese si

cele mai reputate firme de spe
cialitate din lume.

Care este. în prezent, stadiul 
de aplicare al acestei invenții 
de interes național. Oricît ar 
părea de ciudat, la mai bine de 
5 ani de la înregistrarea propu
nerii de invenție la O.S.I.M., 
noul tip de locomotivă nu a a- 
tins nici măcar stadiul de 
experimentare în fază de 
prototip. Există o explicație 
a acestei situații ? încă din fe
bruarie 1969 Uzina „23 August" 
apreciază prin adresa nr. 6290 
că: ....propunerea de invenție
presupune asimilarea unui nou 
tip diversificat de locomotivă.

mă, avînd în vedere rețeua de 
cale ferată restrînsă, cît și dife
rența mare de putere dintre lo
comotivele electrice și diesel, 
ceea ce ar crea greutăți în ex
ploatare". Răspunsul pierde din 
vedere cel puțin două aspecte: 
la data respectivă exista deja 
aprobat un masiv plan de elec
trificări feroviare (motiv pentru 
care se achiziționase licența 
de fabricare a locomotivelor 
electrice magistrale). De aseme
nea, răspunsul vădește o exami
nare cel puțin superficială a 
faptelor: meritul invenției con
sta, față de realizările mondiale*

0 LOCOMOTIVA AȘTEAPTA 
CINCI ANI

LA SEMAFORUL INDIFERENȚEI
ansamble de la locomotivele a- 
flate deja în fabricație.

Ce ar însemna introducerea 
unui asemenea vehicul în parcul 
căilor noastre ferate ? CON
FORM STUDIILOR EFECTUA
TE, LA NIVELUL ANULUI 
1980, PRIN INTRODUCEREA 
CELOR 185 LOCOMOTIVE BI- 
MORFE NECESARE C.F.R.- 
ULUI. S-AR ELIBERA PEN
TRU ALTE NEVOI ALE ECO
NOMIEI NAȚIONALE, O CAN
TITATE DE 33 500 TONE MO
TORINA ANUAL. ACEASTA 
FARA A MAI VORBI DESPRF 
CELE 2 650 000 LEI ECONOMI
SIȚI LA CONSUMUL DE LU- 
BRIFIANȚI, SA MAI ADAU- 
GAM ȘI FAPTUL CA IN ACE
LAȘI TIMP LA NIVELUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE SE RE
DUC CHELTUIELILE DE CON- 
STRUCȚE CU 140 000 000 LEI.

Valorificarea acestei invenții 
înseamnă și mai mult: înseamnă 
posibilitatea de a concura pe 
Diata internațională alături de

Soluția propusă privind noul tip 
de locomotivă este interesantă..." 
La rîndul său, fostul Minister al 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini afirma prin adresa nr. 
663 735 din septembrie, același 
an că „costul asimilării unei lo
comotive cu acționare mixtă, 
conform propunerii de invenție, 
s-ar putea ridica la 75-80 Ia sută 
din costul unei locomotive nou 
asimilate... De asemenea, se a- 
preciază să fabricația ar putea 
deveni rentabilă Ia o producție 
de 40 bucăți pe an". în cazul 
unui răspuns afirmativ din par
tea Departamentului Căilor Fe
rate. M.I.C.M. se angaja să exe
cute noul tip de locomotivă.

înainte de a vedea care a fost 
reacția Departamentului C.F.R.. 
trebuie să precizăm că cele 40 
de locomotive bimorfe se înca
drau perfect în necesarul căilor 
noastre ferate. Or. la 17 iunie 
1969. Direcția generală a trac
țiunii C.F.R. afirma că „în pre
zent nu se pune această proble-

tocmai în realizarea unor puteri 
egale în regim electric și diesel.

La o nouă intervenție, Direc
ția generală a tracțiunii afirmă, 
în septembrie 1969, prin actul 
nr. 280/148 că „în prezent, la 
C.F.R. nu se pune problema con
struirii de locomotive electro- 
diesel", iar tipul propus „nu 
prezintă o noutate, astfel de lo
comotive fiind realizate de unele 
fabrici constructoare din străi
nătate de mai mulți ani". Este o 
afirmație ce demonstrează o 
dată în plus, superficialitatea 
aprecierilor direcției. Cu atît 
mal ’“tnult cu cît ea nu a fost 
sprijinită de nici un argument, 
de nici un citat bibliografic din 
literatura de specialitate exis
tentă la data respectivă. Do
vada ? Faptul că. după mai 
bine de 3 ani, O.S.I.M.-ul recu
noaște propunerea ca invenție 
cu prioritate mondială absolută.

Dar pînă aici, caruselul hîrtii- 
ior a continuat cu multe, foarte 
multe adrese. Spațiul nu ne 
permite să ne referim la toate.

Vom aminti doar că studiul teh- 
nico-economic elaborat de Insti
tutul de studii și cercetări 
transporturi, ca urmare a comen
zii Direcției tehnice din Ministe
rul Transporturilor din 17 all-a, 
1969 prevedea stabilirea unor 
consultări între autorii invenției 
și Direcția generală a tracțiunii. 
Consultări la care reprezentan
ții direcției, convocați prin a- 
dresele 3 639/19 martie 1971 și 9 
iunie 1971 nu s-au prezentat. 
Considerăm orice comentariu de 
prisos.

Abia la 28 iunie 1971, comisia 
pentru soluționarea contestații
lor din Ministerul Transportu
rilor și Telecontuciațiilor admite 
în sfîrșit că propunerea de in
venție este „o soluție tehnică 
de luat în considerare". Dar... 
ea mai solicită încă un studiu !! 
Timp de mai bine de doi ani 
problema rămîne în suspensie, 
în sfîrșit, la 8 iunie 1973 — la 
5 ani de la înregistrarea propu
nerii —- Consiliul'tehnico-științi- 
fic al Departamentului C.F.R. 
stabilește prin avizul nr. 131 re
feritor la necesarul de locomo
tive că „se vor introduce pînă 
în anul 1990 locomotive de ma
nevră hidraulice și electro-die
sel hidraulice bimorfe de 1250— 
1 500 C.P.". La rîndul său, două 
săptămîni mai tîrziu *,Secțiunea 
pentru transporturi și telecomu
nicații din Consiliul suprem al 
dezvoltării economice și sociale 
a României, avizează studiul 
privind Prognoza dezvoltării 
transporturilor în 1976—1990"

DUPĂ ACESTE AVIZĂRI AR 
FI FOST DE AȘTEPTAT CA 
DIRECȚIA TRACȚIUNE ȘI VA
GOANE DIN DEPARTAMEN
TUL C.F.R. SA SOLICITE 
M.I.C.M.G. ÎNCEPEREA CON
STRUCȚIEI DE LOCOMOTIVE 
BIMORFE. OR, IN POFIDA 
RECOMANDĂRILOR EXISTEN
TE ȘI A CADRULUI LEGAL 
CREAT, DIRECȚIA TRACȚIU
NE IȘI PRELUNGEȘTE TĂCE
REA NEJUSTIFICATA, IAR 
LOCOMOTIVA CONTINUA SA 
AȘTEPTE LA SEMAFORUL 
INDIFERENȚEI.

IOAN VO1CU 
PETP.E JUNIE

Să porți cu cinste acest carnet!

„Ingăduifi-ne, iubite con
ducător, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă făgăduim so
lemn că vom fi demni de titlul 
de utecist..

Ei sînt cei 13 uteciști, cei mai buni dintre cei care au primit carnetul roșu, avînd cinstea 
să semneze în Cartea de onoare a Muzeului în numele promoției lor de uteciști.

Sutele de încă purtători ai cravatei roșii au devenit vtzitatori ai Muzeului, năzuind să 
urmeze drumul colegilor mai mari, atunci cînd vor împlini 14 ani: să devină uteciști.
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SPRE CUNOȘTINȚE TEMEINICE 
® Ce cîștigă învățămîntul politic U.T.C. prin desfășurarea lui în adunarea 

generală
Desfășurîndu-se în adunare, 

calitativ, învățămîntul politic 
cîștigă și prin aceea că în a- 
cest cadru tinerii sînt mai’ o- 
bișnuiți să discute. în vechea 
formă ei vedeau în învățămin- 
tul politic mai mult o lecție di
dactică. Lectorul le vorbea, iar 
ei asistau ca niște elevi silitori. 
Acum sînt mai activi, se în
scriu mai ușor la cuvînt pen
tru că tema învățămîntului nu 
o mai consideră o lecție de 
școală* ci un Un punct din or
dinea de zi a adunării lor. As
pect ce ține de psihologia o- 
mului, cum spunea Dumitru 
Straton, secretar de organizație 
la Uzina „Progresul" din Brăi
la, cu urmări și asupra înțele
gerii mai exacte a unor noțiuni 
pe care pînă anul trecut le re
țineau — dacă le rețineau — 
doar abstract. Acum, tot ce 
discută ei leagă indirect și de 
realitatea întreprinderii lor, se 
raportează permanent la pre
ocupările lor, așa cum fac de 
obicei în adunările generale.

Calitatea învățămîntului poli
tic U.T.C. nu este influențată 
însă doar de ținerea lui în a- 
dunarea generală. Spuneam la 
început că prima concluzie sub
liniată de secretari ai organi
zațiilor și propagandiști se re
ferea Ia creșterea numerică a 
cursanților. O reluăm amintind 
că, și în cazul luat în discuție, 
o bună parte a cantității devi« 
ne calitate. Este vorba de con
tribuția seraliștilor și a mem
brilor de partid atrași acum la 
învățămîntul politic al organi
zației U.T.C. Așa cum sublinia 
Florea Miloșescu, locțiitorul se 
cretarului U.T.C. de la „Electro
magnetica44, primii, prin natura 
programei lor de învățămînt 
sînt, desigur, mai în atmosfera 
studiului, mai familiarizați cu 
aspectele teoretice ale politicii 
partidului și statului nostru, vin 
în dezbaterile învățămîntului 
politic cu un hivel de pregătire 
superior, antrenînd și pe alții, 
explicînd cu mai multă compe
tență o problemă sau alta pusă 
în discuție. La rîndul lor, mem
brii de partid aduc în adunare 
o maturitate a gîndiril, o edu
cație politică formată de orga
nizația de partid. Și unii și al 
ții ridică în acest fel nivelul 
calitativ al dezbaterilor, antre- 
nindu-î pe toți tinerii la discu
ții mai vii și mai principiale.

Un Singur aspect care pare 
să dea de gîndit în conti-

Cînd s-a hotărît ea învăță- 
mîntul politic U.T.C. să se des
fășoare o dată la două luni, în 
adunarea generală, primul as
pect sesizat a fost cîștigul de 
timp, ceea ce, trebuie să recu
noaștem, nu e puțin lucru. După 
aceea, pină să se deschidă, unii 
și-au pus poate și întrebarea 
dacă nu cumva actuala formă 
îl va situa la remorca adunării 
generale, transformîndu-1 într-o 
activitate secundară a acesteia 
și, deci, dacă nu se creează pe
ricolul unei activități „de cam
panie", care să atragă atenția 
factorilor responsabili doar o 
data la două luni. De atunci au 
trecut cîteva luni bune, învă
țămîntul politic U.T.C. s-a des
chis și concluziile nu sînt de
loc lipsite de interes.

Prima, subliniată de secretari 
ai organizațiilor și propagan
diști, ține de aspectul cantitativ 
al învățămîntului politic U.T.C. i 
numeric, participarea tinerilor 
este incomparabil mai mare de
cît în anii trecuți. Cîștigul a- 
cesta, cantitativ, pentru că așa 
cum vom vedea este realmente 
un cîștig la fel de important ca 
și cel de timp, nu trebuie însă 
trecut în întregime pe seama 
faptului că învățămîntul politic 
se ține în adunarea generală. 
Recomandarea C.C. al U.T.C. ca 
ia învățămîntul politic să fie ti
trași toți tinerii între 14 și 30 da 
ani, indiferent că sînt sau nu 
uteciști, să participe și elevii 
seraliștl, precum și uteciștii 
care au și calitatea de membru 
de partid putea spori numărul 
cursanților și în formula veche, 
cînd se desfășura lunar și îh 
afara adunării generale. Adaosul 
de cîștig al actualei formule vine 
de Ia ceea ce propagandistul 
Dan Tiron de la Uzina „Electro
magnetica44 numea respectul 
față de o obligație elementară 
și permanentă — participarea 
la adunarea generală. însuși 
faptul că birourile organizații
lor U.T.C. acordă mai multă a- 
tenție mobilizării pentru adu
nare, aduce în același timp iii 
sală mai mulți uteciști care vor 
participa șî la învățămîntul po
litic. în plus, mobilizarea pen
tru adunare, pe baza unui con
vocator care anunță și ordinea 
ei de zl, comunică în mod au
tomat și tema lecției, motiv în 
plus ca tinerii să se pregătească 
pentru dezbateri. In felul acesta 
se înregistrează de fapt un 
prim cîștig calitativ.

Și întreprinderii i se cere să-și

respecte contractele cu tinerii!
în primăvara anului trecut un 

afiș, pus la vedere în incinta 
I.C.H. Constanța, anunța tuturor 
celor interesați că se va ține un 
concurs pentru admiterea în 
școlile tehnice de maiștri de 
drumuri și poduri (cu sediul în 
Cluj) și construcții civile (cu 
sediul în București). Sigur, nu
mărul celor dornici să-și conti
nue studiile, să-și ridice califi
carea profesională pentru a de
veni maiștri pe șantierele în
treprinderii a fost destul de 
mare. Serviciul specializat a 
primit cererile, le-a analizat și, 
în funcție de comportarea la 
locul de muncă a fiecărui soli
citant. de nivelul calificării pro
fesionale și rezultatele obținute 
în producție a hotărît care din
tre cei ce au depus cereri se pot 
prezenta la concursul de admi
tere. Evident. înainte de toate 
acestea a funcționat un criteriu 
esențial : nevoia de cadre cu o 
astfel de pregătire, numărul 
posturilor de maiștri libere la 
ora aceea sau liberabile pînă la 
data la care tinerii maiștri ur
mau să obțină diploma de 
maistru și .ordinul de reparti
zare respectiv. Altfel, ce nevoie 
ar fi fost do anunțul amintit, 
ce nevoie ar fi fost să scoți din 
producție un număr de oameni, 
ce nevoie ar fi fost să le plă
tești școlarizarea din fondurile 
întreprinderii ? In sfîrșit. care 
ar fi fost rostul încheierii unor 
contracte care stipulează că a- 
ceștia din urmă se obligă să 
presteze funcția de maistru 
timp de cinci ani la întreprin
derea care i-a școlarizat ? Ce 
altceva decît faptul că între
prinderea — în cazul nostru 
I.C.H. Constanța —- avea o acu
tă nevoie de maiștri, nevoie pe 
care, pentru a o suplini. im
punea toate aceste eforturi ma
teriale. care altfel ar fi putut 
fi utilizate pentru acoperirea 
altor și altor cerințe ?

Dar iată că întreg acest edifi
ciu logic și firesc se dovedește 
un simplu paleativ în fața rea
lităților pe care Ie constatăm, 
după trecerea unui an și jumă
tate, la I.C.H. Constanța.

Să luăm, de pildă, cazul tînă- 
rului Simion Boboș. revelator 
pentru evoluția lucrurilor, cu 
mențiunea că nu e vorba de 
un caz izolat. Deci S.B.. absol
vent al unei școli profesionale 
de construcții, angajat ca zidar 
la I.C.H. Constanța din 1964, ci
tește anunțul, face cerere, trece 
examenul de admitere și se în
scrie la Școala tehnică de 
maiștri drumuri și poduri din 
Cluj, încheie contract cu în
treprinderea, care se angaja 
să-i plătească școlarizarea și 
să-i asigure un nost de maistru 
după absolvire. La rîndul său. 
tînărul se obligă să învețe, să-și 
însușească temeinic meseria, să 
lucreze pe postul de maistru la 
I.C.H. Constanta, timp de cinci 
ani. în caz contrar, prevede 
contractul, va trebui să restituie 
cheltuielile de școlarizare. Pen
tru întreprindere formularul 
respectiv nu prevede expres 
nici o sancțiune în cazul în care 
nu-șî va respecta obligațiile 
contractuale. Este poate o scă
pare sau neglijență din partea 
celor ce au conceput aceste for
mulare. Sau, mai degrabă, bă
nuim noi, nu a fost introdusă o 

astfel de clauză presupunîndu- 
se că nu e necesară, dat fiind 
faptul că întreprinderile au ne
voie de cadrele pe care le șco
larizează din moment ce ele 
fac o investiție.

Dar din nou logica (firească) 
trebuie să cedeze în fața unei 
evidențe care ni se pare, de 
data aceasta, nefirească. Simion 
Boboș termină 
școala de maiș
tri „pe banii 
întreprinderii" și 
se prezintă cu 
diploma și or
dinul de repar
tiție la I.C.H. 
Constanța pen-

a-și începe
„Maistru?, i se răs- 

imediat ac-tru 
tivitatea. 
punde însă la întreprindere. 
N-avem nevoie de maiștri ! 
Veți lucra tot ca zidar44. „Orice 
refuz, orice împotrivire se va 
întoarce tot împotriva dumi- 
tale. Ai semnat un contract, 
dacă nu-1 respecți, vei fi obligat 
să plătești școlarizarea**. în fața 
acestei întrebări care, va recu
noaște oricine, nu poți să rămîi 
decît năuc, Simion Boboș, pro-
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Morel trecu granița Ungariei aproape de ora prînzului, pînă 
la Budapesta mai rămăseseră o sută de kilometri și ceva, cînd 
Nythan îi dădu deodată de știre din difuzorul aparatului său :

— Ți s-a agățat, am impresia, o mașină de coadă. Contro
lează-te.

Asta mai lipsea ! Cuplă emisia :
Aî doar impresia ?

Vorbeau codificat, după un cifru care compunea fraze clare, 
închegate, ca o convorbire între doi radiofoniști amatori ce ieși
seră în eter.

— Impresia, deocamdată. A mers o vreme în spatele meu. 
M-a depășit, acum păstrează o viteză constantă cu a ta.

— Cine-i în mașină ?
— Două țipe.
— Depășește-le și Ia primul refugiu fă-le semn să oprească, 

întreabă cit mai aî pînă la prima stație de benzină. O să opresc 
în al doilea refugiu. Un timp ai să mergi înainte. Ne întîlnim 
în restaurantul hotelului „Royal44.

Morel reduse viteza. în oglindă retrovizoare îi apăru un Fiat- 
124 Sport de culoarea vișinei putrede, care îl depăși în scurt 
timp. îl urmă Porsche-ul lui Nythan și Morel văzu cum crește 
viteza acestuia. Avea acum în spate un Volvo. Șoseaua era des
tul de aglomerată.

Trecu pe lingă un refugiu unde Fiat-ul tocmai intra urmînd

nuare în legătură cu des
fășurarea învățământului politic 
în actuala formă este sublimat 
de secretarii organizațiilor 
U.T.C. și propagandiști. Faptul 
că a sporit numărul eursanți- 
lor creează, totuși, un neajuns 
acolo unde organizațiile U.TC. 
sînt prea mari. Posibilitatea an
trenării la discuții a cit mai 
mutor tineri într-o Organizație 
de 50—100 de membri care a 
mai atras la învățămînt și 10— 
15 neuteciști este fără îndoială 
mult mai mică, distribuirea a- 
tenției cursanților este redusă 
și evident calitatea învățămîn- 
tului politic oarecum diminuată. 
Un singur remediu există în .a- 
cest caz, așa cum precizau in
terlocutorii : pregătirea temei
nică a propagandiștilor pentru a 
capta interesul tuturor și difu
zarea materialelor bibliografice, 
bine alese, tuturor cursanților.

In rest, după cum am văzut, 
învățămîntul politic U.T.C. are 
numai de cîștigat odată cu tre
cerea la desfășurarea lui în a- 
dunarea generală. Ce cîștigă și 
adunarea generală, vom 
intr-un i.—.1. . 11L-.
nostru.

vedea 
număr viitor al ziarului

N. COȘOVEANU

LIBRĂRIA

oferă cititorilor săi un bogat

ratură universală precum Și
literatură pentru copii și ti'

neret.

întreprinderile, instituțiile Și

școlile pot achiziționa și prin

pomului de iarnă.

sortiment de literatură ro-

virament cărțile necesare

mână contemporană, litera-

CARTEA ROMÂNEASCĂ"
str. Nuferilor nr. 41, Sectorul 7, telefon 15.06.79

babil a clipit de multe ori ne- 
știind dacă e treaz sau nu. 
Pînă la urmă s-a dumirit că nu 
el este cel adormit și ne întrea
bă pe noi cum să-și explice 
toate aceste lucruri. De ce s-au 
cheltuit atîția bani > (sau ca să 
folosim propria-i expresie „de 
ce s-au aruncat în vînt‘‘) ? 
rîndul nostru 

La 
ne-am adresat ce

lor datori să 
explice situa
ția. Sigur, răs
punsul la toate 
aceste întrebări 
este mult mai 
voalat, mai în
grijit redactat, 
cu un lung ex- 
importanța și 
acordă obiecti-

curs despre 
atenția ce se 
velor pe care le are de realizat 
întreprinderea, cu responsabili
tatea pe care o implică postul 
pe care-1 ocupă acum — nu cel 
de maistru, firește — Simion 
Boboș. Mai aflăm că „orice post 
de maistru vacant va fi scos la 
concurs, /fiind chemați cu prio
ritate la probe salari ații care 
au obținut pregătirea de maiș- 

plan pe anii 1971—1973, creîn- 
du-și premise pentru realizarea 
cu succes a actualului cincinal.

Activitatea (prodigioasă des
fășurată de colectivele hunedo- 
rene, în perioada celor trei ani 
s-a concretizat înir-o producție 
suplimentară prevederilor eva
luată la aproape 600 milioane 
lei, producție materializată în 
420 milioane kWh energie elec
trică, 50 000 tone cocs metalur
gic, 180 000 tone fontă, 215 000 
tone oțel, 50 000 tone laminate, 
20 000 mc cherestea, 180 000 mc 
prefabricate din beton și alte 
produse. Circa 85 la sută din 
volumul producției suplimenta
re s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii. în
treprinderile hunedorene au li’ 
vrat suplimentar, pentru export, 
produse totalizînd 35 milioane 
Iei valută. Toate aceste depășiri 
se înregistrează în condițiile 
amplificării dinamice a poten
țialului economic al județului, 
exprimat în acești primi trei 
ani în creșteri de 2,7 miliarde 
lei la producția industrială, a- 
proape 40 000 lei pe salariat la 
productivitatea muncii, reduce
rea cu 12,3 lei a cheltuielilor 
la 1 000 lei producție-marfă și 
obținerea a 1,4 miliarde lei 
beneficii suplimentare.

Raportînd acest succes C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul jude
țean de partid exprimă, 
mele comuniștilor, al 
oamenilor muncii de pe 
meleaguri, angajamentul 
noi succese în anul viitor.

în nu- 
tuturor 
aceste 
pentru

trii, dar care nu au încă postul 
asigurat".

Comentariile sînt de prisos. 
Lucrurile sînt clare. limpezi 
pentru toată lumea. Ceea ce 
nu știm și am dori totuși să 
aflam este cine suportă toate 
aceste cheltuieli inutile ? De ce 
să intre aceste sume, deloc ne
glijabile, în pierderile între
prinderii. ale economiei națio
nale. în ultimă instanță, și de 
ce să nu fie suportate de acele 
persoane care au hotărît școla
rizarea acestor muncitori, fără 
a fi nevoie de, ei ? Am sugera, 
în același tifnp. unele modifi
cări în formularele contractelor 
ce se încheie între întreprinderi 
și "Sfei școlarizați. modificări 
care să precizeze expres obliga
țiile întreprinderilor, sancțiunile 
ce vor trebui aplicate, și cui 
anume. în cazul în care acestea 
nu vor fi respectate. Numai în 
felul acesta, prin creșterea răs
punderii, prin mai atenta ana
liză a unor hotărîri cu • astfel 
de implicații, morale șl finan
ciare. va fi oprită risipa ce se 
face în acest sector în dauna 
economiei naționale,

AL. DOBRE

Porsche-ul, își continuă drumul și 
lometri trase mașina pe dreapta, 
aceeași viteză, Coborî din mașină 
făcu a asculta mersul motorului.

— S-a întîmplat ceva ? veni la 
Record parcat în față.

— Nu, mulțumesc. Mi s-a părut 
rent. Sînteți foarte amabil ! închise 
nînd capăt discuției.

își aprinse o țigară, nu-1 plăcuse cum examinase tipul in
teriorul Citro&n-ului său. Cerceta cu privirea cauciucurile fă- 
cind înconjurul mașinii, cînd auzi eșapamentul Porsche-ului 
care se pierdu pe șosea. 11 tatona din spate Fiat-ul.

Porni *fără a arăta că se grăbește, asigurîndu-se cu prudență 
la ieșirea pe șosea, dar după ce se depărtă suficient de refu
giu, acceleră pînă Ia fund. Controlîndu-și tot timpul oglinda 
retrovizoare, constată bucuros că nu mai are în spate nici o 
mașină cate să se țină după el.

Cînd intră în restaurantul hotelului „Royal44, Nythan ocupase 
de-acum O masă, numai că la ea se găseau și cele două din 
Fiat. Prevăzător, trecu mai departe cu toate că Nythan îi co
municase printr-un gest codificat, că nu e nici o problemă cu 
fetele.

Cine are timp acum ? Ce dracu l-o fi găsit pe Nythan cu 
astea ? ! își spuse el căutînd o masă liberă. S-o fî gîndit să 
realizăm prin intermediul lor legătura ? Se întoarse, ceru voie 
să ia loc la o masă vecină cu cea a lui Nythan și se așeză in 
așa fel incit să poată cocheta cu una din fete.

După ce privirile li se întîlniră de cîteva ori, fata îi zîmbi 
și Morel înțelese că drumul e liber. La masa lui erau doi un
guri care discutau ceva cu aprindere, îi făcu semn fetei cânu-i 
cunoaște și că prezența lor i-ar putea incomoda. îi răspunse 
invitîndu-1 la masa lor.

Se prezentă fetelor, apoi lui Nythan care se ridică ceremo
nios în picioare. Află curînd că sînt vest-germane, Fiat-ul îl 
închiriaseră aici, vizitaseră partea nordică a Ungariei, acum 
veneau de la Gyor.

— Rămîneți în Budapesta mai mult timp ? le întrebă Nythan.
— Patru-cinci zile, răspunse Erika, fata care îl invitase pc 

Morel la masă.
— îmi pare rău... Am fi petrecut zilele acestea împreună... 

Trebuie să fiu mîine la Belgrad, spuse Nythan.
— Plecați în Iugoslavia ? îl întrebă Morel.
— De .................. ...... *----- •*>• *-*

Emma, 
mult...

Să te
umbra.

ce n-ați cobori t la Viena — Gratz — Zagreb? interveni 
Era friult mai scurt drumul. Așa ați ocolit destul de

ia dracu de tîmpit cu Iugoslavia ta ! își înjură Morel

că 
in

și 
in 

co-

O privire atentă în reci
pientul turismului de tineret 
oferă surpriza cristalizării in
tr-un fel aparte a comparti
mentului universitar. Se poa
te vorbi astăzi de specifici
tatea călătoriei studențești, 
distincția mergînd pînă la 
crearea unor forme institu- 
ționalizate de pregătire și or
ganizare a peregrinărilor vii
torilor specialiști. Comisiile 
de profil din toate centrele 
universitare nu fac altceva 
decît să-și muleze activita
tea în funcție de structurile 
și preocupările învățămîntu
lui superior, în așa fel îneît 
turismul să răspundă nu nu
mai necesității de ieșire în 
natură. ci și imperativului 
lărgirii orizontului de cul
tură și de pătrundere în mie
zul lucrurilor. Devine astl’Cl 
firească aserțiunea cum 
studentul își desăvîrșește 
strucția — în folosul său 
al societății — intrînd 
„templul verde", căutînd 
morile de suflet ale peșteri
lor și muzeelor, ale streșini
lor de cer și horelor, ale im
periului de ape și curcubee- 
lor pe zăpadă...

Pledoarie la uși deschise, 
vor spune membrii cercu
rilor de speologie, folclor, 
arheologie, „Amicii drume
ției", , cicloturism, fotografie, 
orientare turistică, custozîi 
naturii, „Prietenii muzeelor" 
etc., etc. — denumirile nu 
mai contează cînd e vorba 
de pasiuni specializate, ordo- 
nînd și dind sens patimii că
lătoriei.

Pledoarie în van, vor pre
tinde alțj studenți — și nu 
puțini — argumentînd : unii, 
că n-au timp de așa ceva, 
învățarea cursurilor și lucră
rile de laborator luîndu-le 
întreaga suflare ; alții, că-1 
mai la îndemînă cafeneaua, 
circiuma, „ceaiul". Pentru 
toți acești neumblătorî am 
răspunsul gata pregătit. Dar 
eî nu mă . „ 7/
nu-si iau în seamă nici co
legii sosiți din munte, din 
expediție, de la o nuntă ță
rănească, dinlr-un castel 
medieval ; nu Ie Iau în sea
mă nici obrajii plesnind de 
sănătate, nici bagajul sur
prinzător de bogat cu care 
se prezintă aceștia la semi
narii, comunicări științifice, 
în cotidienele discuții de pe 
culoarele facultății, din că
min. la plimbările sub clar 
de lună ș.a.m.d. Le voi ar
gumenta cu părerile unor 
oameni în care ei cred, tre
buie să creadă (’.), dascăli de 
înaltă marcă, pe ale căror

vor crede, cum

CUM MUNCESC TINERII
IN SECTORUL ZOOTEHNIC?
(Urmare din pag. 1)

poate apuca oricînd, Oricine, fără 
nici o pregătire, fără experiență, 
fără pasiune. Gîndește greșit 
cine crede că e suficient să dai 
viteloi mîncare și âpă Ori să le 
mai perii din cînd în cînd. Nu 1 
Trebuie să știi bine cum faci 
asta. Să mai fi și citit și învățat 
cîte ceva. Să mai ai și ceva 
practică. Intr-un sector zootehnic 
de dimensiunile celui de la noi 
hu te poți ocupa decît astfel cu 
creșterea animalelor. E o mese
rie și asta, e meseria noastră". 
Vizitînd sectorul zootehnic Turia 
ne-am convins că îngrijitorii de 
aici sînt într-adevăr niște mese
riași destoinici, pricepuți. „Și nu 
se poate spune, adăuga la dis
cuția de mai sus Sandor Kele- 
men, că nu e o meserie bună, 
chiar și * 
bănești, 
de lei
numai

sub aspectul veniturilor 
Eu de pildă, cu cei 23 
cîți se dau la o nbrma, 
pentru cele 801 norme

după vreo cincisprezece ki* 
Volvo dispăru, menținînd 

și, ridicînd capota, se pre-

el conducătorul unui Opel
că am o întrerupere de cu- 
Morel capota tnotOrului, pu-

de VALENTIN HOSSU-LONGIN
manuale învață, cu gîndul — 
afirmat sau secret — de a 
atinge culmile acelei și acelei 
științe. Ei au găsit vreme în
totdeauna să hoinărească, gă
sesc și acum ore să iasă din 
formule, cercetări, invenții, 
congrese, catedre, seminarii 
internaționale.

„N-aș respecta ca om de 
știință pe cineva care e nu
mai om de știință. Cel mult, 
l-aș tolera. Un matematician 
care se plimbă printre mo
numentele antichității roma
ne la Roma, pe malurile Se
nei la Paris, sau care regă
sește la Cambridge amintirea 
Iui Newton, îmbină turismul 
de agrement cu omagierea 
trecutului, dar nu e mai pu
țin adevărat că el se întîl— 
nește și cu colegii lui de 
breaslă și discută matemati
că" ; e opinia regretatului 
ctitor de școală, acad. ■ Gri- 
gore Moisil

Un împătimat al drumeției, 
pentru care sîmbăta și dumi

nica înseamnă munte, spu
nea : „Cu mulți ani în urma 
mergeam în excursii care 
plecau sîmbătă din oraș, 
rămîneam noaptea la munte 
și a doua zi mă întorceam 
acasă. Dar de curînd am re
nunțat. Ce se întîmplă la ca
bane e de nedescris... A- 
cum plec duminica dimi
neața și mă întorc sea
ra. Evit cabanele. Și îmi pare 
rău. E bună o noapte la 
munte, dar*.. Cred că situația 
asta e numai episodică (...). 
Tineretul a început acum să 
facă turism și știe ce avan
taje prezintă faptul de a ieși, 
de a umbla. înseamnă în pri
mul rînd sănătate, nu ? Eu 
sînt pentru turism si văd că 
acum se practică organizai" 
— acad. Alexandru Rosettl. 
în aceeași ordine de Idei: 
..Greșeala noastră, a oameni
lor moderni, grăbiți, ajunși 
din urmă de timp, este aceea 
de a amina tot mereu pentru 
o altă zi, pentru o altă săp- 
tămînă ieșirea în natură, sin
gurul reconfortant al sănă
tății noastre fizice șl psihice. 
Sibiul și Brașovul sînt, sîm- 

cîte am pînă acum, încasez 
23 000 lei, ceea ce înseamnă un 
venit mediu lunar de 2 000 lei* 
Ce vreți mai bine de așa ?. Ace
leași „socoteli" își faG și inulți 
dintre colegii mei, care, . după 
cum ați văzut, au peste 600 de 
norme fiecare". „Și luați aminte 
de asemenea, adaugă Ilyes Geza* 
la condițiile în care ne practi
căm meseria. Aproape totul e 
mecanizat. Tocmai pentru că ați 
văzut toate instalațiile n-ar strica 
să-i vizitați și pe cei de la sec
torul anexe, care au realizat ma
joritatea instalațiilor de la micâ 
mecanizare".

Am dat curs acestei sugestii. 
Am găsit aici 8 tineri care au 
fost de asemenea îndrumați către 
această munca de către organiza
ția U.T.C. și au fost urmăriți 
pe parcurs, ajutați să-și îndepli
nească obligațiile. Cei mai mulți 
dintre ei au lucrat înainte la 
brigăzile de cîmp. Se numesc 
Kerestes Pal* Borbandi Miklos,

— Voiam să văd Budapesta, nu fusesem încă în Ungaria... 
spuse Nythan și se întoarse spre Morel : M-ați întrebat ceva, 
parcă ?

— în cazul acesta rămîneți noaptea aici, nu ? Merg în Bulga
ria să-mi petrec concediul la mare și dacă n-aveți nimic împo
trivă, pînă la Belgrad putem face drumul împreună.

— A, cu mare plăcere...
— Iar diseară am putea merge undeva. Ne plimbăm cîteva 

ore prin Budapesta... Seara ieșim la un local de noapte... Ce 
ziceți fetelor ?

— De acord, răspunse Erika.
— Unde locuiți ? o întrebă Morel.
— La Hotelul „Astoria**. Putem să ne întîlnim și aici...
—- La opt vă convine ? Mai bine la hotel. în hol la „Astoria*4. 

Unde vine hotelul ăsta ?
— Destul de central. Pe Kossuth Lajos...
— Foarte bine, o să dormim și noi la „Astoria44.
După ce se despărțiră de fete. Nythan îi spuse că fetele nu-I 

prea plăceau.
— De aia am și dat direcția Iugoslavia, adăugă el. Nu sîntem 

nici chiori și nici șchiopi, dar prea ușor s-au lăsat agățate.
— Vrei să spui că mai curînd ne-au agățat ele pe noi ?
— Cam asta ar fi situația.
— în urma mea a fost un Volvo. Te-a ajuns cumva ?
— Nu, n-am văzut nici un Volvo.
— Atunci unde s-a dus ?
— Poate a mers mult în spatele meu.
— în spatele tău nu era. Și nici în spatele Fiat-uluî. V-am 

ajuns din urmă înainte dc a intra în Budapesta, nu l-am văzut.
— Am impresia că fetele au pus încă de pe șosea ochii pe 

mine. Un Porsche n-are oricine !... Asta-i un tip cu bani, ia să-1 
tapăm de ceva gologani ! și-au făcut ele socotelile.

— Adică eu am picat tocmai bine... Ca să fim patru.
— Așa cred.
— De fapt un pic de distracție nu strică. Și fetele nu-s rele 

deloc.
— Parcă ceva n-ar fi în regulă.
— Ce-ar putea fi ?
— Să fi fost Baxter așteptat aici ? Asta nu. Nu trimit ei fete 

pentru o treabă ca asta ! Și apoi, ar fi trimis în România și nu 
în Ungaria.

— Pe parbrizul Fiat-ului era o etichetă pe care scria : IBUSZ. 
Asta ce dracu o fi ?

— Agenția lor de turism.
— Ar fi în regulă atunci. Numărul de circulație e și el un

guresc... Am impresia că ne facem probleme fără să fie nevoie.
— Mai bine să ne facem probleme decît să le avem mai tîrziu! 

(va urma)

oa- 
am 
is-

băta și duminica, orașe pus
tii. Oamenii ies, pleacă pe 
dealuri și pe coclauri. Acolo 
bătrînii sînt viguroși. La Bu
curești, iertați-mă că spun 
asta, bătrînii sînt bătrîni" — 
acad. Eugen. Pora.

Numai cunoscînd foarte 
bine muntele se poate face o 
astfel de comparație: „Un 
cercetător de știință cu ade
vărat este exact ca un alpi
nist. Efortul de creație cere 
omului de știință duritatea 
pe care o cere muntele alpi
nistului. Oamenii aceștia sini 
pasionați de singurătate, e 
drept, pentru că de multe ori 
contactul direct cu interpre
tarea Științifică este toi atît 
de aspru ca stînca cea mai 
abruptă pe care o are în față 
alpinistul (...). Muntele* mai 
ales, creează un sentiment de 
apropiere între oameni. Mun
tele e aspru și pentru ca să-l 
cunoști nu-1 poți afla din 
cărți cit de la prieteni, de 
Ia tovarăși de călătorie. Cred 
că muntele îi unește pe 
meni și, cînd spun asta, 
în vedere munții noștri, 
toria neamului nostru" 
acad. Octav Onicescu.

Pentru relația ,.arheologie- 
turism": „Pămîntul nostru 
este, din cîte s-au dovedit 
pină acum, foarte bogat în 
„zăcăminte" arheologice, ce 
pot încă să ofere extrem de 
multe descoperiri spectacu
loase. Turiștii sînt preocu
pați să-1 cunoască și din 
acest punct de vedere (...). 
Pentru că, iată, vorbim w de 
itinerare arheologice, o călă
torie pe această tema necesi
tă cunoștințe din toate dome
niile, corelate între ele. Pă
mîntul nostru se află, real
mente cum spune cronicarul, 
la răscruce de drumuri, șl 
s-au petrecut aici niște sin
teze istorice și artistice care 
nu pot fi înțelese decît vă
zute laolaltă" — acad. Emil 
Condurachi.

Prin forța împrejurărilor, 
geologul trebuie să fio un 
foarte mare... consumator de 
natură, nu numai admirator 
pasiv î „Natura hu dă spec
tacole. Natura se 
în splendoarea ei. 
oferă frumusețea, 
știi s-o vezi, s-o 
înțelegi (...). Carpații noștri 
nu te sperie, te îmbie, te în
văluie, te ocrotesc" — acad. 
Alexandru Codarcea.

Nimic de adăugat, doar că 
opiniile profesorilor noștri 
le-am cules din interviurile 
publicate, anul acesta, de 
poeta Dona Roșu, în revista 
„România pitorească".

înfățișează 
Natura își 
Trebuie să 
simți, s-0

Borbandi Andras, Szabo Marton. 
Printre fruntașii atelierului se 
numără Andras Borbandi cu 660 
de norme, Szabo Marton și Zolde 
Sandor cu cîte 500 fiecare. Care 
sînt roadele muncii celor de la 
sectorul anexe ? Aflasem vizitînd 
grajdurile : transportul bălegaru
lui se face mecanizat. Remorcile 
se încarcă cu ajutorul unui grai* 
fer, iar mai apoi gunoiul este 
dus la cîmp cu tractorul. în toat& 
grajdurile, pentru fiecare animal 
există adăpători automate, mon-* 
tate, reparate și întreținute tot 
de atelierul cooperativei. Printre 
realizările acestui atelier se nu
mără și cazanele de încălzit apă 
și furaje pentru sectorul porcine, 
precum și un agregat construit 
de tineri, cu ajutorul căruia se 
face dizolvarea și amestecarea 
inlavitului cu apă încălzită (de 
către același agregat) la 37 grade 
— obținîndu-se astfel un prepa
rat ce constituie hrana vițeilor 
în primele trei luni de viață.

IPENTI^U 
TIMPUL 
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TORINO NEGRU : Excelsior (o- 

rele 9 ; 11 IS ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) : Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) . j.

. VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa* 
tria (Orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18 1
18.15 : 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ;
20.30) ; Capitol (orele 8,30 ; 11.30 ;
14.30 ; 17.30 ; 20,30).

ÎNTÎMPLARI OU COSA NOS
TRA ; Sala Palatului (orele 17 :
20.15) ; Scala (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 :
16.15 ; 18,45 ; 21) ; București (orele
8,45: 11; 13.30: 16 ; 18,30; 21);
Favorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ;
16 : 18.15 ; 20.30).

FATA DIN ISTANBUL: Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,43).

JULTANE î Lumina (Orele 9,30 q 
12 ; 14.30 ; 17,30 ; 20.30).

MORGIANA : Central (orel> «
9.15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

PETRECEREA • Victoria (orele
8.45 ; 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 î 20.45).

CORTUL ROȘU : Doina (orele
8.45 : 12.45 ; 17,15 : 20) la ora H.80 
desene animate pentru copii.

EVADAREA î Dacia (orele • 5
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

GENERALUL DOARME ÎN PT- 
CIOARE: Grivița (orele 9 ; 11,19 î
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30); Aurora 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 :
20.15) .

UIMITOARELE AVENTURI AMJ 
LUI ROBINSON CRUSOE : Viito
rul (orele 18 ; 18 ; 20).

MONTE CARLO : Tinsuri Noi 
(orele 9.15 — 20,15 Ifi cr <)nuare).

ÎN MUNȚI CREȘTE U. < BRAD 
VERDE : Gluleștl (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Lira 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Aria
(Orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

ANATOMIA DRAGOSTEI î Pa
cea (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK: (orele 9; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; fio.30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18.16 :
20.30) ; Modern : (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30).

VIFORNIȚA : Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : înfră
țirea (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

îoo DE LEI : cosmos (orele
15.30 ; 18 Î 20,15)

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Drumul Sării (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) Cotroceni (orele
15.30 : 18 ; 20.15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Mun
ca (orele 16 ; 18 ; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HÎLL’: Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) .

MONOLOG î Rahova (orele
15 30 : 1« : 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR t 
Popular (orele 15,30 : 18 : 20,15).

OMUL DIN LA MANCHA : Vol
ga (orele 9,30 ; 12.15 ; 15 : 17.45 j
20.15) .

LOVE STORY : UNIREA (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

ÎN arșița NOPȚII: CrfngașJ 
(orele 15.30 : 18 ; 20.15).

OMUL DE DINCOLO ‘ Vitân 
(orele 15.30 : 17,45 : 20).

O FLOARE Șl DOI GRADI- 
NARt : Moșilor (orele 9 ; 12,30 ;
16 : 19,30).

O AFACERE PE CINSTE : Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15)

VAGABONDUL ; Flacăra (orele 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,15).
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PROGRAMUL III x
9,00 — Știri ; 9.0S — „incognito- 

-- program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei : „Dansu-i mai 
Vesel" de Camelia Dâscălescu ; 
10.00 — Fernină club ; 11,00 —
Știință $i tehnică ; 11,10 profil 
pe portativ — Tito Șchiopa ; 11.30
— Pentru prietenii magnetofonu
lui — muzică populară ; 12,00 — 
Transmisiuni directe din tară ;
12.10 — Invitație în fonotecă ; 12,55
— Melodia zilei ; 13.00 — închi
derea emisiunii de dimineață ; 
17,00 — Știrile după amiezii ; 17.05
— Alo. Radio ! — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor ; 18.00 — 
Șapte «ile, șapte arte: Teatru:
18.10 — Opereta .,Funny Girl" 
(selecțiuni) ; 18,55 — Melodia zi
lei ; 19,00 — în direct... de Ia Ins
titutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea ; 19,30
— Știri ; 19.35 — Casa de discuri 
..Hispa Vox“ ; 20.00 — Suita ..In- 
diiie galante" de Rameau ; 20,30
— Concert din opere ; 21.06 — Ra-
dio-stiper-top Muzică ponulară ; 
22,00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport ; 22.30 — Melo
dia zilei ; 22,35 — Vedete ale mu
zicii ușoare ; 23.15 — Poetica.
Laszloffy Aladar : 23,20 — Jazul 
și instrumentele sale ; 23.55—24,00
— Ultimele știri.

MARȚI, 18 DECEMBRIE 1973
PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală. Geografie (cla
sa a V-a) ; Circuitul apei în na
tură (Televiziune școlară integra
tă). Chimie (anul III liceu) : Oțe*^ 
iul (Televiziune școlară integrată). 
Matematică (clasa a VUI-a) : Pro
bleme (Televiziune școlară com
pletivă) ; 10,00 — Telex : 10.05 — 
Revista llterar-artistică TV. ; 10.50
— Film serial : „Omul din curtea 
de trecere". Producție a studiouri
lor de televiziune sovietice ; 12.00
— Telejurnal ; 15,30—16,30 — Lec
ții TV. pentru lucrătorii din agri
cultură ; 16,30—17,00 — Lumea co
piilor : ..Crăiasa zăpezii" (II) ;
17,30 — Curs de limbă germană. 
Lecția 72 : 18.00 — Telex ; 18,30 — 
Ghișeul ; 18.45 — Timp și anotimp 
în agricultură. Anul agricol ’73 ; 
19,00 — Patrie, partid. Cîntece pa
triotice și revoluționare ; 19.15 — 
Publicitate ; 19,20 — 1001 de seri : 
Șoricelul motorizat (III) ; 19,30 —
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen 1973 — an hotărîtor ; 20.00
— Cîntecul săptămînii „Drag mi-e 
Jocul românesc". Interpretează 
Luigî Ionescu ; 20,05 — Reflector ;
20.20 — Seară de teatru : ..Ava
rul" de Moliâre ; 22,15 — 24 de
ore. România în lume.
PROGRAMUL II

20,00 — Film serial : Daktari ; 
20,25 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului ; 20,45 — Telera- 
ma. „Amintiri din copilăria micu
lui ecran" ; 21,10 - Telex ; 21,15
— Dans și muzică de pretutindeni. 
Folclor din R.P. Bulgaria, Fran
ța. R.P. Mongolă. R.S. Cehoslova
că ; 21.40 — Roman foileton : Goya* 
Episodul II.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Niger, DIORI HAMANI, următoarea telegramă ;

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Niger, transmit 
Excelenței Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de noi succese pe linia dezvoltării econo
mice a țării dumneavoastră.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre se vor dezvolta multilateral în interesul ambelor po
poare și al colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis cancelarului 
Republicii Federale Germania, WILLY BRANDT, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de succese în activitatea 
prodigioasă pe care o desfășurați spre binele țării dumnea
voastră. îmi amintesc cu plăcere de convorbirile cu dumnea
voastră și sînt încredințat că ele vor duce la o dezvoltare 
durabilă a relațiilor și cooperării dintre țările noastre, în folosul 
celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis cance
larului Republicii Federale Germania, WILLY BRANDT, urmă
toarea telegramă :

îmi face plăcere să vă adresez, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere, felicitările mele cordiale și cele 
mai sincere urări de sănătate, fericire și de activitate rodnică 
în înalta funcție de cancelar al Republicii Federale Germania.

Sper că viitorul ne va oferi noi prilejuri pentru a continua 
schimbul de idei în interesul țărilor noastre, al înțelegerii și 
păcii în lume.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tovară
șului LUBOMIR STROUGAL, președintele guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, următoarea telegramă ;

Stimate tovarășe Strougal,
Permiteți-mi ca, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România și al meu personal, să vă exprim dumnea
voastră și guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace profunde 
condoleanțe în legătură cu pierderile de vieți omenești cauzate 
de explozia de la căminul întreprinderii „Plastimat" din orașul 
Tachov.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sentimen
tele noastre de sinceră compasiune.

Primiri la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, luni la a- 
miază, pe ambasadorul Iranu
lui la București, Sadegh Sa- 
drieh. în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țară.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a participat Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Luni seara, a părăsit Capitala 
tovarășul Stane Dolanț, secre
tar al Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Cdmunist Român, a fă
cut o scurtă vizită prietenească 
de lucru în tara noastră.

Tovarășul Stane Dolanț a fost 
însoțit de Vlado Obradovici, șe
ful Secției pentru relații și le
gături externe a Prezidiului 
U.C.I., și Angelko Blajevici, di
rector în Secretariatul Federal 
pentru Afaceri Externe.

La plecare, în Gara Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Vasil iu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., alte per
soane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

★

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan, a 
oferit, luni, seara, un dineu cu 
ocazia prezenței în țara noastră 
a tovarășului Stane Dolanț.

La dineu au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Du
mitru Popescu, alte persoane o- 
ficiale.

în Capitală a sosit luni dimi
neața delegația guvernamen

în cursul zilei de luni, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit Pe ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la Bucu
rești, Eugene Germain Mankou, 
în legătură cu plecarea s-a de
finitivă din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, a participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

tală a R. S. Cehoslovace, con
dusă de Jan Gregor, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, oare va participa la. lu
crările celei de-a Vîî-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisie, de Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și alte per
soane oficiale.

A fost prezent Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

★

La Consiliul de Miniștri au 
început luni după-amiază lucră
rile celei de-a VII-a Sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Delegația română este condusă 
de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar dele
gația cehoslovacă de Jan Gre
gor, vicepreședinte al guvernu
lui.

Cu prilejul deschiderii lucră
rilor sesiunii Ion Pățan a oferit 
un dineu în saloanele restau
rantului „Athenăe Palace".

Luni dimineața, a sosit în 
Capitală o delegație guverna
mentală a R. P. Mongole, con
dusă de D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

TOVARĂȘUL STANE DOLANȚ
(Urmare din pag. I) 

externe a Prezidiului U.C.I., 
precum și de Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Stane Dolanț a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu sa
lutări călduroase și prietenești 
din partea tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
la rîndul său, tovarășului Io- 
sip Broz Tito, un cald salut 
și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a a-

DELEGAȚIA UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

(Urmare din pag. I)

tovarășii Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, 
Marin Constantin, consilier ai 
președintelui Consiliului de 
Stat, Titus Popescu, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Conducătorul delegației a 
arătat că are plăcuta însărci
nare de a prezenta tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu senti
mentele de sinceră prietenie 
și considerație ale președinte
lui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, precum si 
salutul călduros al poporului 
egiptean.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat delegația

niștrî. Din delegație face parte 
D. Saldan, prim-vicepreședinte 
al Comisiei de Ștat a Planifi
cării a R.P. Mongole, președinte 
al Comisiei pentru relații eco
nomice externe.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost întîmpinați de Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai 
Nicolae, ministru secretar de 
stat prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Giambyn J. 
Niamaa, ambasadorul Republi
cii Populare Mongole la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, la Consiliul de 

Miniștri, au început convorbiri 
în legătură cu lărgirea și diver
sificarea relațiilor de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mon
golă.

Delegația română la convor
biri este condusă de Janos Fa
zekas, iar delegația mongolă de 
D. Gombojav.

Luni dimineața. tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, a primit 
delegația Uniunii centrale a 
cooperativelor agricole din Re
publica Arabă Egipt, condusă 
de Ahmed Younes, deputat în 
Adunarea Poporului, președin
tele Uniunii centrale a coopera
tivelor agricole.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, au participat Du
mitru Coliu, președintele Co
misiei permanente pentru agri
cultură și silvicultură a M.A.N., 
Ion Mărgineanu, secretar al 
Marii Adunări Naționale, și Ti

vut loc o informare reciprocă 
în legătură cu activitatea des
fășurată de P.C.R. și U.C.I., cu 
realizările și perspectivele 
de dezvoltare ale celor două 
țări, în opera de construire a 
socialismului. S-a subliniat cu 
deosebită satisfacție că rela
țiile tradiționale de prietenie 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, se amplifică 
multilateral, și a fost expri
mată hotărîrea de a acționa 
în continuare pentru extinde
rea și diversificarea conlucră
rii tovărășești între cele doua 
țări și partide.

egipteană să transmită pre
ședintelui Anwar El Sadat un 
cald salut prietenesc, împreu
nă cu cele mai bune urări, iar 
poporului egiptean succes în 
împlinirea aspirațiilor de pace 
și prosperitate.

în cursul întîlnirii, au fost 
abordate probleme actuale ale 
vieții internaționale, îndeosebi 
privind situația din Orientul 
Apropiat. Conducătorul dele
gației egiptene a dat o înaltă 
apreciere poziției României 
față de situația din Orientul 
Apropiat și a adresat calde 
mulțumiri pentru contribuția 
și acțiunile întreprinse de șeful 
statului român, de România, 
în direcția soluționării pe cale 
politică a conflictului, în Inte
resul păcii popoarelor, în a- 
ceasta regiune și în întreaga 
lume. *

în continuare, a avut loc un

tus Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii naționale a cooperati
velor agricole de producție.

Cu acest prilej, au fost men
ționate cu satisfacție bunele 
relații pe multiple planuri sta
bilite între cele două țări, rele- 
vîndu-se rolul parlamentelor în 
dezvoltarea lor continuă, în in
teresul păcii și colaborării in
ternaționale.

Tovarășul Mihal Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit luni delega
ția Federației Muncii din R. A. 
Egipt, în frunte cu Aii Mahrous 
Ghanem, membru al Comitetu
lui Uniunii Socialiste Arabe, din 
guvemoratul Alexandria, care 
se află ia țara noastră într-o vi
zită de studiu și prietenie, ca 
oaspete al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră cordială, de prietenie, a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire la activitatea și'preocu
pările celor două centrale sin
dicale în etapa actuală, relevîn- 
du-se, cu satisfacție, relațiile de 
prietenie și cooperare existente 
între U.G.S.R. și Federația 
Muncii din R. A. Egipt, voința 
comună de a acționa și în .viitor 
pentru extinderea și diversifi
carea acestora.

Luni după-amiază, la Casa 
centrală a armatei, a avut loc 
o adunare consacrată aniversării 
Forțelor Armate Populare ale 
Republicii Democrate Vietnam, 
la oare au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam la Bucu
rești, Lam Van Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, membri ai 
celor două ambasade.

A avut loc, totodată, un 
larg schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme actua
le ale vieții politice interna
ționale, îndeosebi privind 
securitatea europeană și situa
ția din Orientul Mijlociu, pre
cum și ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

După întrevedere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut 
pe oaspeți Ia dejun.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi
zil, Emil Drăgănescu și Dumi
tru Popescu.

Convorbirea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate.

schimb de vederi în legătură 
cu dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării economice dintre 
România și Egipt. în acest ca
dru, au fost relevate cu satis
facție extinderea conlucrării în 
domeniul agriculturii dintre 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
din România și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Agricole 
din Republica Airabă Egipt, 
posibilitățile de intensificare a 
acestor legături. în același 
timp, s-a subliniat Importanța 
promovării pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-egip- 
tene, atît în sfera vieții eco
nomice, cît și în alte domenii, 
în folosul celor două popoare, 
al cauzei colaborării interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

La 17 decembrie a sosit în 
Capitală, Aii Zakaria Al Ansa
ri, ambasadorul Kuweitului la 
Moscova, reprezentant al Șei- 
cului Sabah Al Salem Al Sabah, 
emirul statului Kuweit.

Luni s-a înapoiat în Capitală 
delegația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, condusă de Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institu
tului, care, la invitația Socie
tății Renano-Westfale de relații 
cu străinătatea din Dortipund, 
a făcut o vizită în R.F. Ger
mania.

Luni după-amiază a sosit Ia 
București Torfinn Oftendal, noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Norvegiei in Re
publica Socialistă România.

Cu prilejul Împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Ovid 
Densușianu. filolog, istoric lite
rar, folclorist și poet român 
Uniunea Scriitorilor, în colabo
rare cu Universitatea Populară 
București, a organizat, în Ca
pitală, o manifestare omagială.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala. în- 
dreptîndu-se spre Moscova, 
tovarășul Ion Comăneseu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care, la invitația Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului . Comunist Leni
nist, va face o vizită în U- 
niunea Sovietică.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE
C.A.E.R. PENTRU INDUSTRIA 

DE PETROL Șl GAZE
în perioada 10—14 decembrie 

1973 lâ București, a avut loc 
ședința a 39-a a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze.

La lucrări au participat dele
gațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria. Cehoslova
cia, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria, Uni
unea Sovietică.

în. conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și Guvernul 
R.S.F.I., la ședința Comisiei a 
luat parte și o delegație a Iu
goslaviei.

Conform Programului com
plex al adincirii ți perfecțio
nării în continuare a colaboră
rii și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R., Comisia 
a examinat problemele privind 
dezvoltarea colaborării între 
țările interesate membre ale 
C.A.E.R. in legătură cu crește
rea mai intensă a extracției 
proprii de țiței și gaze, prog
nozele preliminare ale necesa
rului de țiței, gaze și produse 
petroliere, realizarea lucrărilor 
privind planificarea în comun 
a fabricării unor produse ale in
dustriei de prelucrare a țițeiului, 
de asemenea a stabilit măsuri 
pentru îndeplinirea altor sarcini 
ale Comisiei, care decurg din. 
hotărîrile ședinței a 64-a a Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui.

Comisia a dezbătut stadiul și 
a aprobat măsurile de prim or
din, îndreptate spre preîntâmpi

actualitatea,

Noi apariții în Editura 
științifică

• Vasile Vetișanu — „PRO
GRESUL UMAN ȘI TRADIȚII
LE CULTURII".

Lucrarea trece în revistă re
lațiile atît de fecunde pe plan 
teoretic dintre om, tehnică și 
cultură. Autorul reușește să re
liefeze elementele de conținut 
prin care tehnica și cultura 
consolidează universul vieții 
umane, adăugîndu-i noi aspec
te și semnificații sociale.

• Jean Piaget; „STRUCTU
RALISMUL".

Remarcabilul om de știință 
elvețian, profesor la universi
tățile din Geneva și Paris, a 
elaborat o originală teorie pri
vind geneza și mecanismele 
gindirii. Cartea prezintă una 
dintre sintezele interdisciplinare 
realizate de autor pe baza unor 
valoroase Cercetări de episte
mologie generală și ea urmare 
a studierii colaborării dintre 
biologie, logică, lingvistică și 
filozofie.

I. VOICU

CORESPONDENȚII 
ACTVAWApt 

TRANSMIT:

Angajament... ieșean
In cinstea celei de a 30-a a- 

niversări a insurecției naționa
le antifasciste armate și a 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R., colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri 

narea poluării atmosferei și a- 
pelor de către întreprinderile 
industriei extractive de țiței, 
de prelucrare a țițeiului și de 
gaze ; a elaborat proiectul 
programului colaborării tehni- 
co-științifice pe perioada pînă 
în anul 1980 în domeniul protec
ției și îmbunătățirii mediului în
conjurător.

Comisia a examinat și a adop
tat materialele elaborate de or
ganele sale de lucru privind 
problemele de geologie a zăcă
mintelor de țiței și gaze, per
fecționarea tehnicii și tehnolo
giei forajului sondelor la mari 
adîn.cimi, capacitățile și sche
mele tehnologice optime ale ra
finăriilor, inclusiv elaborarea 
măsurilor în scopul reducerii 
conținutului compușilor de 
plumb în benzinele auto, pre
cum și alte probleme. A adop
tat stabilirea unificată a prin
cipalelor tipuri de producție a 
industriei de petrol și gaze.

Au fost examinate propune
rile privind perfecționarea în 
continuare a activității Comi
siei și a organelor ei de lucru 
și a fost adoptat planul de lu
cru al Comisiei pe perioada 
următoare.

Comisia a adoptat recoman
dări corespunzătoare pentru 
problemele susmenționate.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. țientru industria de 
petrol și gaze s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și în spiritul înțelegerii reci
proce.

ai întreprinderii de mătase 
„ Victoria" din Iași s-a an
gajat să îndeplinească pînă la 
23 August 1974 toate sarcinile 
care-i revin pe primii 4 ani ai 
cincinalului. Se estimează, pînă 
la sfirșitul anului viitor, pro
ducerea a peste 10 milioane m.p. 
țesături mătase. Așadar, un uriaș 
drapel de mătase, arborat în 
cinstea celor două evenimente 
istorice. Acestui simbolic gest 
patriotic, exprimat prin muncă, 
i se adaugă hotărîrea de a de
păși planul de stat pe anul 
viitor la toți indicatorii. Vor fi 
astfel obținute în plus, 260.000 
m.p. țesături, vor crește produc
tivitatea muncii cu 1,3 la sută 
și ponderea produselor de cali
tatea I cu 1 la sută, se vor re
duce consumurile planificate de 
energie și combustibil cu 450.000 
kilowați oră și 210 tone combus
tibil convențional obținîndu-se 
un beneficiu suplimentar de 1,2 
milioane lei. Colectivul uzinei 
„Victoria" din Iași a chemat la 
întrecere toate întreprinderile 
din județ. (I. CHIRIAC).

Tabere de vacanță
Agenția de turism a B.T.T. 

organizează, în perioada 23—29 
decembrie, tabere de odihnă 
pentru 1 400 de elevi și 900 de 
studenți, la cabanele din pla
toul Bucegilor (Piatra Arsă, Ba
bele, Cota-1500, Poiana Stînii), 
din zona Predealului (Gîrbova, 
Timiș. Cheile Zănoagei, Padina, 
Peștera), la Izvorul Mureșului 
etc. Vor fi organizate în a- 
ceastă perioadă, în afara între
cerilor sportive pe săniuțe și 
schiuri, și a excursiilor și dru
mețiilor în împrejurimi, mai 
multe și mai bogate programe 
cultural-artistice, jocuri de ca
bană, concursuri cu tematică 
turistică, privind îndeosebi cu
noașterea noilor trasee și o- 
biective.

CONFERINȚA 
DE PRESĂ

Membrii delegației Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Agri
cole din Republica Arabă Egipt, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră, s-au întâlnit, luni la 
amiază, cu reprezentanți ai zia
relor centrale din Capitală și ai 
revistelor de specialitate, ai 
„Agerpresului" și Radiotelevi- 
ziunii.

Răspunzând apoi întrebărilor 
adresate de ziariști cu privire 
la relațiile dintre Uniunea So
cialistă Arabă și Partidul Co
munist Român, dintre România 
și R. A. Egipt, Ahmed Younes 
a arătat că vizitele reciproce 
aduc o importantă contribuție 
în direcția lărgirii șî întăririi a- 
cestor legături. în acest sens el 
a subliniat însemnătatea vizitei 
efectuate anul trecut în Repu
blica Arabă Egipt de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vizită care a 
avut o influență foarte mare 
asupra dezvoltării relațiilor din» 
tre cele două țări. Vorbitorul a 
relevat, de asemenea, activitatea 
nobilă desfășurată de președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România pen
tru instaurarea păcii în Orientul 
Apropiat.

în legătură cu situația, din 
această zonă, Ahmed Younes 
a spus : Poporul egiptean crede 
în pace, o dorește sincer, dar 
vrea ca ea să se bazeze pe jus
tiție, pe respectul reciproc al 
popoarelor. Israelul — a adău
gat el — ar trebui să înțeleagă 
că numai retrăgîndu-se în gra
nițele sale poate trăi în pace cu 
noi. Egiptul este împotriva 
războiului și dorește să trăiască 
în pace cu toată lumea.

M

Cuplat la broasca ușii
Actuala criză a combustibililor 

a stimulat, se pare, imaginația 
inventatorilor, determinindu-i 
să descopere noi surse de eco
nomisire a energiei în viața co
tidiană. Astfel, pentru a redu
ce costul încălzirii și pornind 
de Ia constatarea câ oamenii 
sînt în general distrați sau nu 
acordă o atenție deosebită „mă
runțișurilor zilnice", un tehni
cian austriac a propus recent 
introducerea broaștei-întreru- 
pător. Modul său de funcționa
re este extrem de simplu : cînd 
locatarul își părăsește locuința 
sau camera de hotel, un releu 
montat la broasca ușii oprește 
automat încălzirea. Tehnicienii 
întrevăd frumoase perspective 
pentru aplicarea acestei inven
ții și pentru întreruperea au
tomată a iluminatului.

Și astăzi cea mai mare parte 
a continentului (deci și țara 
noastră) se va âfla sub influen
ța unei vaste zone depresiona- 
re, cu centre active in bazinul 
Mării Baltice și nord-vestul 
Ucrainei, care-și va continua 
deplasarea spre est și nord-est. 
Aceasta va determina, în urmă
toarele 24 de ore, o încălzire 
ușoară a vremii. înnourări ale 
cerului și precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare, mai 
frecvent în jumătatea de nord 
a țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între —8 și 0 
grade, (mai coborite în depre
siunile din estul Transilvaniei), 
iar maximele între —4 și H- 6 
grade. Izolat, condițiile atmosfe
rice vor fi favorabile produce
rii poleiului.

Rubrică realizată de
V. RĂVESCU
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TEATRUL BULANDRA 

PREZINTĂ TN PERIOADA VACANȚEI 
URMĂTOARELE SPECTACOLE 

CU PREȚ REDUS PENTRU ELEVI 
_ t

SALA SCHITU MĂGUREANU NR 1 
PODUL IZVOR 

tel. 14.60.60. «■

■

■

■■■

30 decembrie, ora 10 Joc de pisici; 30 de
cembrie, ora 15 Casa de mode ; 2 ianuarie, 
ora 10 Joc de pisici ; 2 ianuarie, ora 15 Casa 
de mode 6 ianuarie, ora 10 O scrisoare pier
dută ; 6 ianuarie, ora 15 Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere.

SALA „STUDIO" — GRĂDINA ICOANEI 
tel. 12.44.16 

■

30 decembrie, ora 10 Valentin și Valentina; 
30 decembrie, ora 15 Noile suferințe ale tî- 
nărului „W" ; 2 ianuarie, ora 10 Valentin și 
Valentina ; 2 ianuarie, ora 15 Noile suferințe 
ale tînărului „W" ; 6 ianuarie, ora 10 Vica
rul ; 6 ianuarie, ora 15 Valentin și Valentina

Biletele se pot ridica zilnic Intre orele 10—14 
de la Agenția din Calea Plevnei nr. 1 — 
telefon : 14.75.46.■■«*■■■■■ ■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■«*
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DU CONSUM
O vacanță poate fi la fel de plăcută și în 

sezonul alb I Petreceți zile de adevărată re- 

creere, într-un decor pitoresc, la hanurile 
cooperației de consum, care vă asigură con
diții bune de cazare și masă. Rețineți deci: 

Hanurile CHEIA și SLĂNIC din județul Pra

hova ; Hanul BRAN — jud. Brașov; Hanul 

RUCĂR — jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG

— jud. Vîlcea; Hanul URSUL NEGRU-Sovata

— jud. Mureș ; CASA ARCAȘULUI de la Tg. 

Neamț; Hanul BUCURA-Hațeg — jud. Hu

nedoara ; Hanul DRĂGUȘENI și Motelul

ILIȘEȘTI — jud. Sucaava.

■ Acestea sînt numai cîteva dintre numeroa
sele unități turistice ale cooperației de con
sum care vă oferă ospitalitate și iarna.

COMPLEXUL DE HOTELURI 
Șl RESTAURANTE „CINA" 

VĂ INVITĂ SĂ VIZITAȚI 
UNITATEA SA: 

„GOSPODINA"
DIN STR. 13 DECEMBRIE NR. 15, DESERVITĂ 
DE RESTAURANTUL BUCUREȘTI (FOST CAP
SA), CARE VĂ OFERĂ O GAMA VARIATA 
DE PREPARATE CULINARE Șl DELICATESE. 
PENTRU INFORMAȚII VĂ PUTETI ADRESA 

LA TELEFON NR. 14 10 75



Comitetului Executiv

a Tineretului Democrat
[F. M. T. D.]

al Federației Mondiale

neocolonialismului, pentru 
pace, democrație șî progres 
social.

Participanții la reuniune 
au fost salutați de câtre to
varășul Ion Traian Ștefâ- 
nescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C.

fn continuare, Roberto 
Viezzi, președintele F.M.T.D.,

ȘEDINȚA

Luni dimineața au început 
în București lucrările Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. 
Pe ordinea de zi se afla în
scrise bilanțul activității des
fășurata de F.M.T.D. in peri
oada care a trecut de la 
ultima reuniune a Comitetu
lui Executiv și propunerile de 
activități pentru anul 1974,

de peste hotare
Congresul 

Partidului 
Comunist

convocarea și pregătirea ce
lei de-a IX-a Adunări a 
F.M.T.D., propunerile de bu
get pentru anul viitor, pre
cum și aprobarea unor noi 
afilieri.

In cadrul desfășurării lu
crărilor C.E. al F.M.T.D., vor 
avea loc și reuniuni consa
crate solidarității cu lupta 
tineretului din diferite țâri 
ale lumii, împotriva imperia
lismului, a colonialismului și

și Alain Thârouse, secretar 
general, au prezentat ra
poarte la punctele înscrise 
pe ordinea de zi.

In cadrul ședinței de dupâ 
amiaza au început dezbate
rile și au avut loc reuniunile 
consacrate exprimării solida
rității cu tineretul și popoare
le arabe, precum și cu tine
retul și poporul chilian.

Lucrările reuniunii conti
nuă.

Aspect de la reuniunea Comitetului Executiv al F.M.T.D»

ORIENTUL APROPIAT
• Precizări făcute de H. Kissinger la sfîrșitul 
convorbirilor avute cu premierul israelian 
Golda Meir * Reuniunea Adunării Poporului 

din Egipt
TEL AVIV 17 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și-a încheiat, 
luni, vizita oficială in Israel, și, 
cu aceasta, turneul care l-a con
dus, succesiv, prin șapte state 
din regiunea Orientului Apro
piat : Algeria, Republica Arabă 
Egipt, Arabia Saudită, Siria, 
Iordania, Liban și Israel.

După cum s-a anunțat, tur
neul a fost consacrat. în esență, 
examinării, cu • oficialitățile țări
lor vizitate, a unor probleme re
feritoare la organizarea și des
chiderea conferinței de pace în 
problema Orientului Apropiat, 
programată pentru 21 decem
brie, la Geneva.

în legătură cu aceasta, secre
tarul de stat al S.U.A. a preci
zat, la sfîrșitul a peste 10 ore 
de convorbiri avute cu primul 
ministru Golda Meir, precum 
și cu alți membri ai guvernului 
de la Tel Aviv. că „Israelul va 
fi prezent la conferința de pace 
de la Geneva" — relatează a- 
gențiile de presă. „Am fost in
format, a spus el, că dacă și 
celelalte părți vor fi prezente. 
Israelul va trimite, la rîndul 
său, o delegație la conferință".

Henry Kissinger a menționat, 
totodată, că „s-a ajuns la un 
acord total cu guvernul israe
lian în legătură cu demersurile 
necesare a fi întreprinse pînă 
la deschiderea conferinței de la 
Geneva".

Egipt, consacrată examinării de
clarației de politică a guvernu
lui, prezentată deputaților, la 8 
decembrie, 'de către vicepremie- 
rul Abdel Kader, Hatem. Dez
baterile s-au desfășurat în lu
mina raportului prezentat Adu
nării de către Comisia parla
mentară. Comisia a aprobat ca
pitolele acesteia referitoare la 
politica externă și la securitate.

din Belgia
întrevederi

ale delegației P.C.R.
Duminică seara s-a încheiat 

cel de-al XXI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia, 
desfășurat sub lozinca „Pro
gram de luptă, alianță și de
mocrație în serviciul poporului”.

în timpul unei reuniuni to
vărășești, organizată în onoarea 
delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești prezente 
la Congres, Louis van Geyt și 
alți membri ai conducerii parti
dului s-au întreținut cordial cu 
delegația Partidului Comunist 
Român, alcătuită din tovarășii 
Richard Winter, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid Sibiu, și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., expri- 
mind mulțumiri pentru mesajul 
transmis din partea C.C. al 
P.C.R.

Președintele Partidului Comu
nist din Belgia, Louis van Geyt, 
a rugat delegația să transmită 
conducerii P.C.R., tovarășului 
Nioolae Ceaușescu personal, un 
cald mesaj de salut tovărășesc 
și expresia dorinței de dezvol
tare și diversificare în conti
nuare a relațiilor dintre Parti
dul Comunist din Belgia și Par
tidul Comunist Român.

★
Delegația P.C.R., alcătuită dîn 

tovarășii Richard Winter, mem- 
tru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
care a participat la Congresul 
al XXI-lea al Partidului Comu
nist din Belgia, a făcut, la 17 
decembrie, o vizită la sediul 
Partidului Socialist Belgian, 
unde s-a întîlnit cu președinții 
partidului, Jos van Eynde și 
Andre Cools, și cu secretarii 
naționali ai partidului, Jeart 
Leuyten și Andre Leonard.

întrevederea, care a prilejuit 
abordarea unor probleme de 
interes comun, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, pe linia dezvoltării 
continue a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.S.B. Președinții 
Partidului Socialist Belgian au 
transmis calde salutări condu
cerii Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La întîlni- 
re a fost de față Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Româ
niei în Belgia.

Tinerii uzinei centenare
Decor industrial o- 

bișnuit la Bratislava : 
clădiri mai înalte și 
altele mai scunde. în 
imediata apropiere, o 
cale ferată și o stație 
care se aglomerează 
doar Ia orele ieșirii 
din schimb. Pătrun
dem într-o lume a mi
nunilor cotidiene ale 
chimiei. Dar pe pagina 
de bloc-notes să înre
gistrăm Ia început o 
succintă prezentare a 
uzinei. La club, direc
torul adjunct, Gregor, 
ne propune o investi
gație în trecut.

Uzina își asociase 
numele de dinamită și 
de Alfred Nobel. Fir
ma ei înlătura orice 
dubii : „Dynamit". în 
această parte a Bratis- 
lavei, cu o sută de ani 
în urmă, apăruse o în
treprindere destinată 
fabricării de explozive. 
O uzină cu un client 
principal : armata
habsburgică. Zidurile 
ei inspirau neliniște 
pentru că producția ce 
se realiza în atelierele 
bine păzite servea dis
trugerii, morții. Con
flagrațiile timpului au 
adus beneficii conside
rabile proprietarilor, 
dar conjunctura înaltă 
nu s-a putut menține 
dincolo de hotarul unei 
epoci. Istoria între
prinderii cunoaște două 
perioade semnificati
ve : cea care se încheie 
cu primul război mon
dial cînd dinamita este 
„cap de afiș" și o alta 
— a anilor care ur
mează acestui răz
boi cînd producția 
chimică devine pre
dominantă. în 1952 
dispare denumirea cea 
veche. Uzina — care 
primește numele Iui 
Dimitrov — înregis
trează o extindere con
siderabilă. O certifică 
cifrele. Tn prezent, vo
lumul total al produc
ției este de peste 15 
ori mai mare decît cel 
din 1945. Gama produ
selor realizate s-a lăr
git. în secțiile pe care, 
mai întâi, le-am privit

de Ia fereastra auto
buzului ce ne purta 
prin interiorul uzinei 
și pe care apoi le-am 
vizitat, se produc fibre 
sintetice, îngrășăminte, 
insecticide etc. Valoa
rea producției anuale 
atinge 1800 000 000 co
roane („Și trebuie să

30 la sută dintre sala- 
riați (adică peste 2 000) 
sînt tineri. Pot fi în- 
tîlniți ca muncitori și 
ingineri sau ca briga
dieri, maiștri și șefi 
de secție. Generațiile 
noi au adus in uzină 
nu numai dovezile, u- 
nei calificări superioa-

însemnări
din Cehoslovacia

adaug că nu s-a întîm- 
plat încă să nu ne 
realizăm sarcinile de 
plan" — subliniază 
interlocutorul nostru).

6 500 de oameni lu
crează în secțiile uzi
nei. Unii dintre ei, in- 
trați pe poarta uzinei 
la vîrsta adolescenței, 
au ajuns acum în ve
cinătatea pensionării.

re, ci și ale unui spi
rit de muncă înaintat. 
„Sîntem mulțumiți de 
tinerii uzinei — spune 
directorul adjunct Gre
gor. Putem să ne ba
zăm pe ei în realizarea 
sarcinilor cele 
importante".

Adamek Peter, pre
ședintele organizației 
Uniunii Socialiste a Ti-

mai

neretului, precizează 
că 1300 băieți și fete 
fac parte din U.S.T. 
Pentru munca lor și 
mai ales pentru dorința 
de a crește randamen
tul acestei munci este 
ilustrativă inițiativa 
de a realiza „milionul 
tinerilor". Generația 
tinără a uzinei vrea să 
dea țării anual un mi
lion de coroane prin 
inovații, economii de 
materii prime, muncă 
voluntară etc. 26 de 
inovații realizate în 
acest an sînt rezulta
tul căutărilor îndrăz
nețe ale tinerilor. Cea 
mai interesantă poartă 
semnătura 
Vlahinsky. 
tehnice nu 
nut. Un ___
atras, însă atenția : 
realizarea inovației va 
avea o eficiență eco
nomică evaluată la 
patru milioane coroa
ne.

Intr-o secție în care 
se realizează tulbură
toare metamorfoze chi
mice l-am cunoscut pe 
tînărul inginer Stranai 
Karol. Explicațiile lui 
n-au doar precizia 
specialistului, ci și 
ceva din pasiunea unui 
îndrgăostit de mese
rie. Ne-a purtat de 
lingă sacii cu granule 
de polipropilen, pe 
care le-a răscolit cu 
gestul agricultorului ca 
privește îneîntat aurul 
cîmpului și pînă Ia ba
loturile cu fibre sinte
tice destinate să de
vină în curînd covoare, 
textile decorative sau 
imitații de piele. Stra
nai cunoaște fiecare 
mașină și fiecare om. 
Se oprește atent, dă 
explicații. Tînărul in
giner s-a impus prin 
seriozitatea muncii 
sale și a fost promovat 
șef adjunct al secției. 
Preocupări ? La între
barea clasică a repor
terului răspunde, evo- 
cînd nevoia moderni
zării continue a pro
ceselor tehnologice.

tânărului •
Detaliile 

le-am reți- 
fapt mi-a

M. RAMURA+

CAIRO 17 (Agerpres). —După 
cum informează agenția. M.E.N.,' 
la Cairo a avut loc, luni, o reu
niune a Adunării Poporului din

Colaborarea
româno - bulgară
La 17 decembrie, a fost 

semnat la Sofia protocolul 
de punere, în aplicare în 
cursul anilor 1974—1975 a 
Acordului dintre Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind 
colaborarea și cooperarea în 
domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Din partea română, docu
mentul a fost semnat de prof. 
Ioan Ursu, președintele Co
mitetului național pentru ști
ință și tehnologie, președinte
le Comitetului de stat pentru 
energie nucleară, iar din par
tea bulgară de Nacio Papa- 
zov, președintele Comitetu
lui pentru știință, progres 
tehnic și învățămînt supe
rior, președintele Comite
tului pentru folosirea paș
nică a energiei atomice.

Protocolul prevede realiza
rea, prin colaborare și coo
perare, a unor lucrări de 
cercetare științifică și pro
iectare ca și a unor lucrări 
experimentale în domenii de 
interes comun, precum și 
schimburi de specialiști. De 
asemenea, între organismele 
nucleare din cele două țări 
se vor efectua schimburi re
ciproce de informații științi
fice, documentații tehnice și 
proiecte, necesare realizării 
programelor naționale de fo
losire pașnică a energiei ato
mice.

PORTUGALIA : Demonstrație a tinerilor din Lisabona împo
triva războiului nedrept dus de guvern in Africa. In fotogra
fie, forțe polițienești intervenind cu brutalitate pentru a-i îm

prăștia pe demonstranți.

99Noua mafie* siciliana
Un locuitor din Vigevano (Sicilia), CarnWo 

Giordano, de 42 de ani, a fost ucis săptămh.ă 
trecuta cu focuri de revolver în timp ce se în
torcea seara acasă. Presa italiană consem
nează crima ca fiind de origine evident mafi
otă, la fel cu cele peste 30 de crime comise în 
ultimele zece luni în Sicilia.

AMMAN 17 (Agerpres). — în- 
tt-un mesaj adresat Parlamen
tului iordanian, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
declară că „va depune toate e- 
forturile în limitele competen
telor și responsabilităților sale, 
în vederea instaurării unei păci 
juste și durabile în Orientul A- 
propiat".

Mesajul constituie un răspuns 
Ia o notă a Parlamentului ior
danian. adresată secretarului 
general al O.N.U., prin care a- 
cesta era informat asupra „vio
lărilor comise de către Israel în 
teritoriile ocupate".

• ÎN CADRUL MANI
FESTĂRILOR prilejuite de 
tricenienarul nașterii ma
relui cărturar român Dimi- 
trie Cantemir, la Belgrad a 
fost inaugurată, luni, expo
ziția „Dimitrie Cantemir în 
cultura română și univer
sală", organizată de Amba
sada română din Belgrad, în 
colaborare cu Biblioteca na
țională a Serbiei. Luînd cu- 
vîntul la deschiderea expozi
ției, ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru, a 
relevat că organizarea expo
ziției constituie o nouă con
tribuție prețioasă la cunoaș
terea reciprocă a istoriei și 
culturii poporului român și 
popoarelor iugoslave, care, 
de-a lungul veacurilor, au 
fost animate de aceleași 
idealuri ale independenței șî 
vieții libere.

Reuniunea de la Copenhaga
reflectată in presa

internațională
Presa britanică, în ansamblul ei, își manifestă decepția față 

de rezultatele reuniunii la nivel înalt a țărilor membre ale C.E.E., 
’ ............................. i J5 decembrie, la Copenhaga.desfășurată în zilele de 14 și

„Europa (celor nouă — N.R.) 
avansează cu pași mici" — își 
intitulează comentariul cotidia
nul „THE TIMES", care este de 
părere că „reuniunea șefilor de 
stat și guvern din C.E.E. repre
zintă un început, și numai un 
început". „Comunitatea celor 
nouă s-a exprimat printr-o sin
gură voce, adaugă ziarul, dar a-

Peisaj duminical fără automobile in Olanda
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Ambasadorul României 
primit de regele 

Malayeziei
Cu prilejul plecării definitive 

de la post, Marin Alexie, am
basadorul României la Kuala 
Lumpur, a fost primit de Tu- 
anku Abdu 1 Halim Mu’Azzam 
Shah Ibni al Marhum Sultan 
Badlishah, regele Malayeziei.

In cadrul convorbirii cordiale 
care a avut loc, regele Malaye
ziei a transmis un mesaj căl
duros de sănătate și fericire 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
urind prosperitate și progres 
poporului român, și a făcut a- 
precieri pozitive cu privire la 

’ dezvoltarea relațiilor româno- 
malayeziene.

Cu același prilej, ambasado
rul român a fost primit și de 
primul ministru și ministrul a- 
facerilor externe al Malayeziei, 
Tun Abdul Rakak.

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR UNITE din New York 
s-au încheiat lucrările primei . 
sesiuni a celei de-a treia Con
ferințe a O.N.U. pentru drep
tul mării, care au avut drept 
obiectiv dezbaterea și elabora
rea normelor organizatorice și 
de procedură în baza cărora se 
va desfășura activitatea, consa
crată examinării fondului pro
blemelor, cea de-a doua sesiu
ne a conferinței, programată în 
lunile iunie—iulie 1974, la Ca
racas.

Reprezentanții statelor socia
liste și numeroși șefi de dele
gații ai statelor nealiniate au 
protestat împotriva neinvitărîi 
la lucrări a reprezentanților Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud și a ocupării ilegale a 
locului delegației Guvernului 
Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei de către emisarii 
regimului lui Lon Noi.

• ASOCIAȚIA DE PRIETE
NIE Franța-România a ales, in 
cadrul Adunării sale Naționale, 
pe scriitorul Pierre Paraf 
funcția de președinte al 
ciației.

în 
aso-

• POTRIVIT AGENȚIEI 
comisia guvernamentală 
R. S. Cehă, însărcinată cu efec
tuarea de cercetări in vederea 
stabilirii cauzelor care au pro
vocat explozia din 13 decembrie 
la căminul muncitoresc al între
prinderii „Plastimat" din locali
tatea Tachov (vestul Cehiei), a 
făcut cunoscut, luni, că, în urma 
lucrărilor de intervenție, de sub 
dărimături au fost scoase 72 de 
persoane, dintre care 47 de 
morți.

S-a stabilit că, după toate 
probabilitățile, la originea aces
tei puternice explozii a fost 
scurgerea gazelor.

CTK 
din

ceasta voce este încă slabă și 
nesigură. în plus, rămîn.e, de 
văzut dacă toate promisiunile 
făcute vor fi realizate". „TIMES" 
apreciază, însă că întâlnirea de 
Ia Copenhaga „va fi considera
tă, retrospectiv, ca un punct 
marcant în direcția solidarității 
„celor nouă".

Pentru „FINANCIAL TIMES" 
— ziarul cercurilor de afaceri 
din Marea Britanie — conferința 
a fost „foarte decepționantă", 
iar pentru „DAILY TELE
GRAPH" (de orientare conser
vatoare) procesul declanșat Ia 
Copenhaga în materie de politică 
a energiei este „de o încetineală 
descurajantă". De ce un astfel 
de proces nu a fost inițiat mai 
devreme ? — se întreabă ziarul 
citat.

Ca și presa britanică, ziarele 
vest-germane și franceze co
mentează rezultatele conferinței 
șefilor de stat și guvern ai ță
rilor membre ale C.E.E., desfă
șurată vineri și sîmbătă la Co
penhaga.

„FRANKFURTER RUNDS- 
CHAU" relevă că „reuniunea la 
nivel înalt — în ciuda tuturor 
declarațiilor oficiale — nu a sa
tisfăcut pe nimeni. Ea a salvat, 
totuși, comunitatea de Ia de
zintegrarea care o amenința", 
scrie cotidianul vest-german, 
subliniind că, în faza sa finală. 
Conferința de la Copenhaga s-a 
lovit de concepțiile divergente 
cu privire la viitoarea politică 
comună energetică. Ca să se a- 
jungă la armonizarea pozițiilor 
au fost necesare nopți albe pen
tru responsabilii comunității.

Referindu-ce la declarația 
„celor nouă" cu privire la pro
blemele energetice, „DIE WELT" 
apreciază că un punct slab al 
acesteia îl constituie răspunsul 
la propunerea secretarului de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
ca"Statele Unite, țările membre 
ale C.E.E. și Japonia să coope
reze pentru combaterea crizei 
în acest domeniu.

întîlnirea de Ia Copenhaga 
este comentată pe larg și de 
presa franceză. „LA NATION" 
notează, între altele, că „șefii 
de stat și guvern prezenți Ia 
întîlnirea din capitala daneză au 
procedat la o deschidere în di
recția unității politice". „LE 
FIGARO", după ce apreciază că 
reuniunea a înregistrat un anu
mit progres în direcția coope- 

. rării politice, își exprimă regre
tul că. în ce privește criza pro- 
priu-zisă a petrolului, „cei nouă" 
s-au rezumat la considerațiunî 
generale.

în sfîrșit, după opinia expri
mată de „L’HUMANITE" în ca
drul reuniunii de la Copenhaga 
„cei nouă" au căutat să impună 
o politică de austeritate și de 
sacrificii.

eliminarea
barierelor 

în comerțul 
international 

într-o declarație rostită 
conferința organizației 
peratiste „Valio", . 
de externe finlandez, 
Karjalainen. a arătat că Fin
landa intenționează să-și 
dezvolte relațiile comerciale 
cu toate țările din Europa, 
fără nici un fel de discrimi
nare. în context, ministrul 
finlandez a declarat că țara 
sa nu consideră grupările e- 
conomice închise drept for
mă potrivită de cooperare e- 
conomică în Europa, pronun- 
țîndu-se pentru eliminarea 
tuturor barierelor, pentru 
dezvoltarea comerțului inter
național pe o bază cît mai 
largă.

la 
coo- 

ministrul 
Ahti

a Procuratura Re
publicii, dosarele 
privind aceste cri
me au toate un 
titlu comun : acți
une săvîrșită de 

necutioscuți. „Crime ce lasă în 
urma 16r o atmosferă echivocă, 
nesigură. Crime ce demonstrea
ză — scrie LA STAMPA — că 
fenomenul mafiot este încă în 
plină vigoare in Sicilia". Sfi- 
dind autoritățile, opihia publi
că, Mafia este încă în măsură 
să exercite in Sicilia propria 
sa „justiție". Carabinierii, poliția 
sau magistrații, îngrijorați de 
media impresionantă a crime
lor din ultimii ani, prevăd că, 
dacă nu se intervine în mod e- 
nergic și la timp, „intr-un vii
tor apropiat Palermo va fi un 
Chicago al anilor *30".

Momentan, Mafia pare a nu 
acționa, deoarece una din legile 
nescrise ale acestei „organizații 
a teroarei și tăcerii" spune, fo- 
losindu-se un vechi proverb si
cilian : „apleacă-te ca trestia 
pîna trece inundația” ; inunda
ția ar fi, de data aceasta, pro
cesul intentat unor importanți 
exponenți ai Mafiei, care va a- 
vea loc la sfîrșitul acestei luni 
la Palermo. Tocmai de aceea, 
uciderea lui Carmelo Giordano, 
îhtr-o asemenea perioadă, pare 
neașteptată. Se afirmă că Mafia 
„a înălțat din nou capul" pen
tru că era absolută nevoie. La 
un proces de o asemenea an
vergură, ca cel care este în pre
gătire acum, șefii acestei orga
nizații știu că orice martor, 
orice probă ajutătoare la fon
darea capetelor de acuzare, tre
buie eliminate. Din lipsă de 
probe, acum cinci ani, cînd a 
avut loc primul proces de acest 
fel la Catanzaro, condamnările 
au fost puține in raport cu a-

■ chltările. In aprilie, anul aces
ta, în urma unei vaste operații 
întreprinse de poliția italiană 
împotriva Mafiei, au fost ares
tați, 36 de presupuși. membri ai 
organizației din care 18 au fost. 
eliberați după cîteva zile, din 
lipsă de probe. Chiar atunci 
cînd poliția beneficiază de măr
turisiri ample, rare. au fost ca
zurile cînd martorii au supra
viețuit pină la proces, de cele 
mai multe ori magistrații fiind

NIGER
Astăzi poporul Nigerului sărbătorește aniversarea procla

mării republicii. a
• Situat în Africa Occidentală, pe valea superioară a flu

viului Niger, statul Niger are o suprafață de 1 300 000 kilo
metri pătrați și o populație de aproape 4 milioane de locui
tori. Cea mai mare parte a suprafeței țării cuprinde un întins 
podiș semideșertic cu o altitudine medie de 300 m. în partea

‘ de nord a Nigerului acest podiș este întrerupt de munții 
Tibești. Clima este tropical-deșertică cu nuanțe subecuatoriale 
în sudul țării. Capitala Nigerului, orașul Niamey, este situată 
în apropiere de granița cu Volta Superioară, ia partea de 
sud-vest a țării.

• Teritoriul Nigerului a fost locuit din timpuri străvechi, 
în anul 1904, Nigerul a fost declarat parte componentă a 
coloniei Volta Superioară — Niger și inclus în Africa occi
dentală franceză. în 1922 a fost creată colonia Niger, cu 
centrul la Zinder, mutat din 1925 Ia Niamey. în perioada 
interbelică în Niger au avut loc numeroase răscoale antico
lonialiste. în anul 1958 Nigerul devine republică autonomă în 
cadrul Comunității Franceze iar în 1960 își proclamă inde
pendența.

• In sudul țării se cultivă arahide, mei, sorg, manioc, susan. 
O mare parte din populație se ocupă cu creșterea animale
lor.

Progrese însemnate au fost marcate în activitatea minieră. 
Producția de uraniu a atins 867 tone metal în anul 1972. Da
torită măsurilor luate pentru dezvoltarea, în continuare, a 
acestei ramuri importante a industriei extractive, se preco
nizează pentru anul 1975 obținerea unei producții de 1500 
tone uraniu.

Paralel cu dezvoltarea industriei extractive, au fost între
prinse eforturi considerabile pentru intensificarea lucrărilor 
de prospectare în vederea descoperirii unor noi bogății ale 
subsolului Nigerului în prezent încă insuficient exploatat. 
Rezultatele s-au dovedit a fi promițătoare. La Akouta a fost 
descoperit un nou zăcămînt de uraniu. Lucrări de sondaj au 
fost, de asemenea, întreprinse Ia Donkolo (unde a fost depis
tat un zăcămînt de cupru), la Kourki (pentru molibden și 
cupru) și Ia Fantio (pentru nichel). In prezent, alte lucrări 
de prospectare se efectuează pe versanții vestici ai masivu
lui Air, precum și în regiunea Tapoa, unde a fost semnalat 
un important zăcămînt de fosfați.

nevoiți să pronunțe achitarea 
arestâților. Iar acei acuzați pe 
care judecătorii, cu mare greu
tate, reușesc să-i condamne, 
redobîndesc înainte de vreme 
libertatea 
încetinelii 
procesul, 
prevăzute 
temnițare _____
la proceselor se datorează in
suficienței probelor (favorizați 
de mediul natural prielnic al 
insulei, de cirdășiile ce se țin 
lanț, membrii Mafiei se mișcă 
fără a lăsa urme), dar și pie
dicile evidente ce sînt puse cer
cetărilor sau eliminării marto
rilor. Un exemplu : după 13 ani 
de la comiterea crimei nu s-a 
închis încă dosarul referitor lă 
moartea comisarului Cataldo 
Tanday, ucis la Agrigento, la 
30 martie 1960.

în primăvara acestui an se 
puneau mari speranțe în măr
turisirile făcute de Leonardo 
Vitali, el însuși membru al or
ganizației, în legătură cu aten
tatul împotriva comisarului An
gelo Mangano. O expertiză me
dicală, cerută de influenți avo- 
cați, a stabilit că „denunțătorul" 
suferă de tulburări psihice... 
Mărturisirile lui au condus însă 
cercetările spre o ramură a Ma
fiei cu totul necunoscută pînă în 
urmă cu cîțiva ani, numită „să
tească", care acționează în um
bra rețelei dîn marile orașe din 
nordul țării. „Noua Mafie", deși 
are la conducere — după pă
rerea . anchetatorilor — tot pe 
obișnuiții Torretta, Greco, La 
Barbera, Luciano Liggio, și-a 
schimbat aspectul și strategia, 
alianțele și mijloacele de lucruy 
ascunzătorile, Se vorbește 
mai mult despre un nou „clan 
al sicilienilor", cu puternice re
țele in toata marile orașe ita
liene. Numele celor mai impor
tanți membri ai Mafiei sînt cu
noscute și cuprinse în așa-zisul 
„raport al celor 114" alcătuit de 
Comisia Antimafia. Unii, care 
sînt siguri că „au lucrat curat" 
și că nu există împotriva lor 
dovezi concret^, continuă să 
conducă organizația sub apa
rența unei profesiuni în afara 
oricăror bănuieli ; alții, ca Li
ggio, Greco, Buscetta, sînt cău- 
tați de ani de zile de poliție.

Măsurile luate împotriva Ma
fiei siciliene (condamnările la 
domiciliu forțat in Lazio, Pie
mont, Lombardia) au favorizat 
infiltrarea mafioțllor în regiu
nile din nord. Magistrații s-au 
gîndit atunci să adopte un alt 
sistem și să rezolve într-un fel 
problema: mafioții condamnați 
la domiciliu forțat să fie „exi
lați" pe insule mici pentru a nu 
mâi avea posibilitatea să-și re
gleze dubioasele afaceri. Pe de 
altă parte, s-a adoptat sistemul 
măsurilor de prevenire, adică 
trimiterea mafioților achitați 
de pedepse în sate din regiuni
le lombardă și venețiană și su- 

. pravegheați sever. Este sufici
ent un indiciu de delict, prie
tenia cu alți 'mafioți, un nivel 
de viață excesiv față de sursele 

. de „venit etc., -pentru a fi soco
tit delict legat de Mafia. Acest 
sistem, care are și părțile lui 
bune, deoarece neutralizează 
cît de cît elementele periculoa
se, nu este totuși cel mai bun, 
mafioții avind posibilitatea să 
se infiltreze în medii unde își 
pot continua traficurile ilicite.

Greutăți apar și în ceea ce 
privește cealaltă măsură, de 
izolare a condamnaților pe 
insule. Un grup de 18 șefi ma
fioți au fost duși pe mica insulă 
Filicudi. Aici, însă, cei aproape 
200 de locuitori s-au opus pre
zenței mafioților, iar cînd pe 
insulă au sosit carabinierii pen
tru a impune cu forța .prezența 
celor 18, ei au. părăsit insula în 
semn de protest.

Cu rezultate maî mujt sau 
mai puțin eficiente, măsurile 
tot mai severe luate urmăresc 
îngrădirea fenomenului mafiot 
ce continuă să afecteze capitala 
siciliana. Se speră că apropia
tul proces, în care magistratu
ra siciliană își pune speranțe 
mari, să reprezinte o cotitură 
în istoria luptei contra Mafiei.

pentru că,, din cauza 
cu care înaintează 

s-au depășit limitele 
de lege pentru în- 

preventivă. încetinea-

RODICA TEPEȘ
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