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In preajma noului an

Noi fapte de laudă 
in cronica întrecerii

ÎN NUMĂRUL
DE AZI

• Anul 1973 constituie pentru 
colectivul Fabricii de zahăr 
„Șiretul" din Bucecea un an de 
rodnic bilanț. Fabrica a devenit 
o întreprindere cu activitate 
continuă. La acest rezultat s-a 
ajuna in primul rî-nd prin scur
tarea remontului, ceea ce a 
condus la prelungirea fondului 
de timp destinat producției cu 
75 de zile pe an. De asemenea, 
prin îmbunătățirile aduse proce
sului tehnologic, capacitatea de 
prelucrare proiectată a sporit 
cu peste 30 la sută. Totodată, a 
îost concepută și executată o 
instalație complexă de prelu
crare a zahărului brut, în afara 
campaniei de prelucrare a sfe
clei.
• La întreprinderea de pre

lucrare a lemnului din Tg. 
Mureș — una din cele mai mari 
fabrici de mobilă din țară, — 
în acest an, în atelierele proprii, 
au fost realizate pentru nevoile 
imediate ale producției 50 de 
utilaje, mașini, instalații și mij
loace tehnice. Noua zestre teh
nică contribuie la obținerea unei 
producții suplimentare de aproa
pe un milion lei pe an.

(Agerpres)

• Noile linii de 
laminare de la 
Combinatul side
rurgic Reșița au a- 
tins cu 3 luni mai 
devreme, parame
tri tehnico-funcțio- 
nali proiectați. Pa
ralel cu creșterea 
producției, acestea 
au asigurat și con
diții superioare de 
muncă, majorita
tea comenzilor de

dirijare a procesu
lui de laminare 
fiind automatiza
te. In același timp, 
laminoriștii reși- 
țeni au sporit indi
cii de utilizare in
tensivă și la cele
lalte agregate de 
laminare.

In acest fel, pro
ducția de laminate 
a Combinatului si
derurgic Reșița a

înregistrat sporuri 
însemnate. r’este 
prevederile planu
lui au fost livrate 
25.000 tone lamina
te finite și totodată 
au fost asimilate în 
fabricația curentă 
o gamă largă de 
profile destinate 
industriei construc
toare de mașini, 
de autovehicule, 
utilaje chimice și 
altele.

ORIZONT
CULTURAL
• RETIPĂRIRI Șl

RETIPĂRIRI

• APUS DE SOARE 
(cronică de teatru)

• Filmul românesc 
în 1973 : O NE
DORITĂ MODES
TIE

• Pro și contra '■ 
MUNTELE-MUNTE, 
MUZICA-MUZICĂ

• In ziua de 26 decembrie, industria județului Cluj a înde
plinit planul pe anul 1973 și în perioada care a rămas pînă 
la finele anului va da o producție suplimentară în valoare 
de peste 150 milioane lei.

Depășirea planului anual se concretizează în realizarea a 
6 900 tone laminate, 1 500 tone oțel, 20 mii tone ciment, 
mobilă în valoare de 8 milioane lei, izolatori electroceramici 
în valoare de 19 milioane lei, 150 tone pietre de polizor, 20 mii 
mp. țesături și alte produse, pe care industria județului Cluj 
le-a produs peste prevederi.

(Agerpres)

e Oțelarii de la întreprinde
rea de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare au înregistrat un 
succes deosebit : zilele acestea 
a fost elaborată cea mai mare 
șarjă din istoria întreprinderii, 
încărcătura pe cuptor a fost de
pășită cu trei tone față de can
titatea nominală planificată. 
Prin folosirea la parametrii 
maximi a cuptoarelor, oțelarii 
băimăreni elaborează în acest 
an, peste sarcinile planului, 55U 
tone oțel. Din activitatea meta- 
lurgiștilor și constructorilor de 
mașini băimăreni mai remar
căm faptul că, față d? anul 
1972, aici s-au produs, peste 
prevederi, utilaje și piese de 
schimb pentru industria minie
ră, in valoare de 40 milioane 
lei.

Mecanizatorii 
noi campanii

CONSTRUCTORII IȘI 
ONOREAZĂ ANGAJAMENTUL

in pagina a 3-a
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IMPERATIVUL ECONOMIILOR

(Continuare tn pflg. a ll-a)

Atunci cînd vorbim despre eficiența pro
ducției, despre rentabilitatea ei, luăm în con
siderare, în primul rînd, costul produselor 
realizate. în repetate rînduri conducerea 
partidului nostru a subliniat necesitatea rer 
ducerii cheltuielilor de producție și, implicit, 
a costului produselor. Acest proces este de fapt 
elementul definitoriu al creșterii eficienței e- 
conomice și reprezintă, pentru etapa pe care 
o parcurgem, una dintre cele mai importante 
sarcini. Este știut că în actualul cincinal 
ne am propus ca ponderea cheltuielilor mate
riale în produsul social să se micșoreze de 
la 59,4 la sută cît era în anul 1970, la 54.4 la 
sută în 1975, iar nivelul cheltuielilor totale la 
1 000 lei producție hiarfă să scadă, pe an
samblul industriei, cu 10—12 la sută în ace
eași perioadă.

Evident, procesul va continua și se va in
tensifica și în anul 1974. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „volumul eco
nomiilor ce se prevede a fi realizat în anul 
viitor prin scăderea costurilor de producție 
se estimează, în industria republicană, la peste

9 miliarde lei, din care aproape 8 miliarde 
pe seama cheltuielilor materiale".

Ce înseamnă, practic, acest lucru ? Așa 
cum arată calculele, la nivelul anului 1973, 
reducerea cu numai un procent a ponderii 
cheltuielilor materiale în produsul social poate 
contribui la creșterea venitului național cu 4 
miliarde de lei, fapt ce se traduce în resurse 
suficiente pentru construirea a 100 000 de a- 
partamente sau în asigurarea unui fond a- 
nual de salarii pentru aproape 300 000 de 
meni ai muncii. Este așadar în interesul 
neral al economiei, al nostru al tuturor, 
în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
muncă să se asigure condițiile necesare 
făptuirii cu succes a acestui program de
portanță vitală. Este sarcina firească a fiecă
rui om al muncii, a fiecărui tînăr, de a ac
ționa permanent pentru folosirea rațională a 
materiilor prime, a materialelor, a energiei
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PETRE JUNIE

Mecanizatorii s-au retras în ateliere... Repară tractoarele, 
pun la punct celelalte mașini agricole ; se „fortifică" pentru 
campaniile agricole ale anului ce vine. Aproape 60 de inii 
de mecanizatori uteciști se află cuprinși în această „campa
nie a reparațiilor", iar frontul de lucru înseamnă cam tot 
atîtea tractoare identificate pentru reparații capitale și re
vizii, precum și o jumătate de milion de alte mașini agri
cole. Iar cbiectivul subliniat cu roșu pe agenda de lucru a 
fiecăruia : reparațiile să, fie încheiate pînă cel mai tîrziu la 
20 februarie, este amănunțit ca preocupări. In primul rînd, 
angajamentele prevăd o mobilizare a tuturor resurselor în 
scopul realizării unor reparații de cea mai bună calitate, a- 
poi în cel al reducerii consumurilor de piese de schimb și 
de materiale ca urmare a unei acțiuni energice de recondi
ționăm. Și, oricum, nu pe ultimul plan este lăsată problema 
îmbunătățirii, din punct de vedere funcțional, a subahsam- 
blelor prin generalizarea celor aproape cinci sute de inovații 
și raționalizări înregistrate anul acesta.

Ce s-a realizat pînă acum ? Tovarășul Gheorghe Manciu, 
secretar general în M.A.I.A.A., ne comunică faptul că a- 
proape zece mii de tractoare și peste o sută de mii de mașini 
agricole poartă deja însemnul „bun pentru campania agri
colă de primăvară". Cifrele sînt apreciate ca meritorii, ele 
fiind superioare prevederilor scadente. Dar campania repa
rațiilor se află în toiul desfășurării, iar timpul presează... 
De aici și sarcina esențială pentru tinerii mecanizatori : să 
lucreze cu hărnicie, pe măsura capacității, profesionale și a 
entuziasmului de care au făcut dovada. în perioada campa
niilor agricole trecute.

Recoltele record se plămădesc, acum, în ateliere...

în fața unei
: reparațiile 
WEirOElÂRNĂĂL 
-UTILAJELOR AGRICOLE

Iți mulțumesc, 
doctore !

Crăciun Ion din Zărnești-Bra- 
șov, mulțumește tov. prof. dr. 
Sedlacek Dan, dr. Enescu Nico
lae, chirurgi la Spitalul clinic 
Fundeni, București, pentru reu
șita intervenției chirurgicale și 
deosebita asistență medicală a- 
cordată.

Omagii și recunoștință tov. dr. 
Coif eseu Sorin, de la Institutul 
oncologic București, pentru reu
șita operației prin care mi-a sal
vat viața de la o boală necru
țătoare, păstrîndu-mi vocea. Mul
țumiri tov. dr. Horodniceanu

ANCHETA NOASTRĂPUBLICULCASEI DE CULTURĂ
Cine este ? Ce dorește ?

Cine este „publicul" casei de 
cultură ?

Tovarășul Constantin Po- 
povici, metodistul cu probleme 
artistice al Casei de cultură a 
sectorului 1 din Capitală, apre
cia că, dintre cei ce frecventea
ză acest așezărnînt, circa 40 la 
sută sînt elevi ai diverselor școli 
generale, profesionale șF licee 
din sector, alți 40 la sută sint 
ocupați în industrie, îndeosebi 
în unitățile din zona Floreasca- 
Herăstrău, restul de 20 la sută 
aparținind altor categorii. Pen
tru ei se organizează activități 
cu profiluri variate. Și acestea 
sînt, e adevărat, relativ multe și 
diverse. întrebarea care se pune 
este dacă toate acestea se bucu
ră de o audiență reală, dacă 
formațiile, genurile, manifestă
rile propuse corespund, în- 
tr-adevăr, preferințelor tineri
lor, dacă periodicitatea acțiuni
lor, zilele și orele de programa
re a acestora, convin celor pe 
care organizatorii i-au avut in 
vedere cînd le-au inițiat.

Am efectuat un sondaj în 
rîndul a 50 de tineri de la 
„Fabrica de elemente pentru 
automatizări" (F.E.A.) și de la 
Liceul „C. A. Rosetti", ambele 
situate în raza de acțiune a Ca
sei de cultură amintite. Opiniile 
exprimate în cadrul anchetei, 
consemnînd unele reușite în 
corelarea preferințelor tinerilor

cu programele curente ale Casei 
de cultură, (e vorba, mai ales, 
de seri de dans, spectacole, 
seri distractive, audiții muzica
le, vizionări TV, întîlniri cu ac
tori) au evidențiat, totodată, și 
destule dorințe în întimpinarea 
cărora nu s-a venit încă. Iată 
citeva dintre ele : „M-ar inte
resa acțiuni dedicate exclusiv 
fetelor" (Nicoleta Constantin, 
lăcătuș ajustor F.E.A.) ; „Cred 
că ar fi util să se organizeze 
seri pentru tinerii dintr-un a- 
numit loc de muncă" (Elena 
Mănică, montator-înregistrator 
F.E.A.) ; „După opinia mea, 
spectacole care să îmbine poe
zia cu muzica, asemănătoare 
celui realizat acum un an la 
Teatrul Bulandra, s-ar bucura 
de interes*4 (Cecilia Popovici, 
elevă anul III, Liceul „C. A. 
Rosetti) ; „De ce nu se organi
zează periodic gale de filme 
științifice cu tematică diversă ?" 
(Vasile Constajitinescu, lăcătu? 
montor F.E.A.) ; „Aș participa 
cu plăcere la reuniuni, să le 
numim „Mai aveți o întrebare", 
la care să fie prezente persona
lități din diverse domenii" (Au
rel Lazăr, elev, 'Liceul „C. A. 
Rosetti) ; „Sîntem generația re
voluției tehnico-științifice. Ne-ar

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a ll-a)

Vacanța la Predeal
Și nicăieri nu poți detecta 

mai adevărat starea de va
canță, decît într-un loc în 
care ea domina totul. Un ast
fel de loc este Predealul: o 
stațiune montană, cu locuito
rii săi, cu vilegiaturiștii săi — 
de vîrste și preocupări diver
se — dar care, acum, pare că 
este numai și numai a elevi
lor și studenților. In tot ce se 
întâmplă în Predeal respiră ti
nerețea și veselia lor: pe pîr- 
tiile de schi sau pe gheața pa
tinoarului, în bătăliile cu bul
gări sau în sălile de mese, la 
săniuș sau pe stradă, la dans, 
în vile, oriunde.

Grija de căpetenie este lip
sa oricărei griji. Toată lumea 
se distrează. Elevii unei clase

de informatică dintr-un liceu 
bucureștean și-au adus cu ei 
un computer pentru a calcu
la numărul de căzături și vî- 
nătăi realizate pe cap de elev 
în vacanță. Alții — o clasă 
de umaniști — au obligația 
să născocească zilnic cite o 
epigramă. Și așa mai departe.

Dar elevii nu au un club 
în care să se întâlnească, să 
se bucure împreună de va
canța lor. Noile prietenii se 
leagă doar... pe zăpadă. Cre
dem că este un lucru de care 
va trebui să se țină seama in 
vacanțele următoare. Studen
ții, în schimb, au obținut un 
club, prin amabilitatea Consi
liului popular din Predeal.

Și-au alcătuit —■ dincolo de 
orele însorite ale zilei — un 
program cultural de invidiat. 
orchestră, fonotecă, dans, 
jocuri... Există dovezi sigure 
că uneori mai reușesc să și 
doarmă...

Oricum ai privi lucrurile, 
Predealul trăiește din plin va
canța. Este, întrutotul, un 
oraș de vacanță. Idr cine a 
făcut o paralelă între Costi- 
neștiul mării și Predealul ză
pezii, cu numitorul comun — 
vacanța, a acut dreptate. 
Pentru că aici ne bîntuie în
totdeauna o stare sufletească 
definitoriu modificată.

EM. ISOPESCU

Calitate și cheltuieli cît mai 
scăzute — iată coordonatele ce 
ni se par esențiale pentru acti
vitatea care se desfășoară in 
aceste zile de iarnă în cele 11 
stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii din județul Vrancea. 
Pentru atingerea primului atri
but s-a conceput efectuarea re
parațiilor pe centre specializate, 
care dispun atît de ateliere bine 
dotate cit și de mecanici expe
rimentați. Aceasta pentru că nu 
în toate stațiunile sînt asigu
rate cele mai optime condiții, 
deocamdată. S.M.A. Cîmpinean- 
ca este un asemenea centru spe
cializat în repararea tractoare
lor și a motoarelor de tractor. 
Tot aici se află și centrul repu
blican de reparare a tractoare
lor viticole pe șenile de tip

Bolgar-4. In total, pînă la data 
de 20 februarie 1974. cînd s-a 
stabilit ca toate utilajele să fie 
gata, prin atelierul de aici și 
prin miinile mecanizatorilor tre
buie să treacă 115 tractoare de 
diferite tipuri și 210 motoare 
de tractoare, 52 semănători. 20 
mașini de împrăștiat îngrășă
minte chimice și alte utilaje. 
Lucrările se desfășoară pină a- 
cum conform prevederilor din 
grafic. Organizarea reparațiilor 
pe posturi specializate, în Cux 
tehnologic dă rezultatele scon
tate. Sub conducerea maistrului 
mecanic Constantin Crihan, 30 
de mecanici, cărora li s-au adă
ugat tot atîția mecanizatori ve-

niți de la secții aici, cti mai 
mulți fiind uteciști, lucrează 
din plin, cu toată atenția și 
priceperea la efectuarea repara
țiilor capitale. Am reținut nu
mele lui Cornel Dumbravă, Du
mitru Bobîrca, Florea Simion, 
Florică Măciucă, Aclam Petra- 
che, Aurel Popa. Viorel Amite- 
teloaiei. Inginerul Petre Mă- 
năilă, șeful sectorului reparații, 
ne vorbea de un angajament al 
uteciștilor de a încheia repara
țiile cu zece zile mai devreme. 
Faptele lor de muncă de acum 
sînt argumente ferme pentru 
certitudinea îndeplinirii lui.

Am poposit și la o stațiune 
de mecanizare în car<5 sînt re
parate și revizuite doar utila
jele agricole : S.M.A. Odobești. 
Pentru împlinirea unui obiectiv 
similar — calitatea, reparațiile 
s-au organizat, spre deosebire 
de alți ani, pe echipe speciali
zate și pe utilaje. Sînt echipe 
care se ocupă numai de semă
nători, altele de prese, altele de 
discuri, altele de combine, con
duse fijnd de mecanici cu ex
periență de la care au ce învăța 
și cei tineri. „Considerăm că 
prin acest procedeu se vor face 
și lucrări temeinice, de calitate, 
iar ce.i tineri vor putea cunoaș
te la perfecție utilajul respec
tiv'4 — ne mărturisea secreta-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a 111-a)

ÎNSEMNĂRI
- ■ ____ -U-V

Elena, pentru tratamentul apli
cat după operație.

Lepădat Maria aduce și pe a- 
ceastă cale calde mulțumiri și 
întreaga recunoștință pentru a- 
fecțiunea cu care a fost îngriji’ 
tă de colectivul condus de me
dicul Cernoiu Dumitru, de la 
Spitalul unificat nr. 1 Motru.

Pacienta Dusciuc Elena, mul
țumește tov. dr. Gheorghiade 
Viorica, de la Circa 25, pentru 
îngrijire completă și plină de în
țelegere.

Cristescu Maria trimite și pe 
această cale gîndtiri calde de- 
mulțumiri și recunoștință colec
tivului de medici de la Spitalul 
militar central, medical 3; me
dic Cătană Alexandrina, colonel 
medic Mihalache Gheorghe și in 
mod cu iotul deosebit colonelu
lui medic Sîmbotin Constantin, 
căpitanului medic G'anciu Traian, 
asistenței medicale Ciulu Ma
nela și întregului personal me
dico-sanitar, pentru înaltul spirit

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a ll-a)

FILE DE CALENDAR^
A fost, într-adevăr, un an bogat în ani

versări, ale căror semnificații s-au împletit 
firesc cu evenimentele „la zi", pentru ca 
toate un 'oc sa °tere o imagine a rea
lităților noastre trecute, prezente și viitoa
re. A fost un an care a dovedit încă o dată 
cît de adînc sînt împlîntate tradițiile de 
muncă și de luptă în pămîntul românesc, 
ca~ niște adevărate rădăcini din care s-a 
hrănit tulpina istoriei unui întreg popor. 
Simpla rememorare a acestor aniversări, 
acum, la acest ceas de sfîrșit de an și de 
bilanț, nu înseamnă doar o nouă trecere în 
revistă, ci un prilej de a ne rosti 
iarăși, fiecare dintre noi, ma
rile adevăruri pe care s-a clă
dit lupta revoluționară a ma
selor populare, ascultînd cu a- 
celași respect ecourile lor pre
lungite în timp, pînă astăzi.

Am sărbătorit, la începutul acestui an, 
cu aceeași emoție și bucurie ca sărbătoritul 
însuși, cei 55 de ani de viață și 40 de ani 
de activitate revoluționară ai tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Telegramele de felici
tare și urările de viață lungă pe care i 
le-am adresat atunci exprimau sentimente
le noastre profunde, recunoștința noastră 
față de cel mai iubit fiu al națiunii. A fost, 
în același timp, o întruchipare convingătoa
re a felului cum știe întotdeauna poporul 
să-și prețuiască fiii.

Am mai sărbătorit anul acesta o seamă 
de evenimente politice a căror însemnăta
te în destinele patriei le recomandă drept 
pietre de hotar de-a lungul evoluției sale. 
Tn martie s-au împlinit 80 de ani de la crea-

iarăși și

rea P.S.D.M.R., moment care a însemnat 
făurirea partidului politic al clasei munci
toare și pe care l-am aniversat în legătura 
lui necesară cu împlinirea a 125 de arri de 
la apariția Manifestului Comunist. Coinci
dența nu este deloc exterioară : ea semni
fică odată în plus că, pentru- partidul nos
tru, ideile comunismului științific, teoria 
nyarxist-leninistă, au constituit întotdeauna 
călăuza activității sale. Cîteva luni mai tîr
ziu am luat cu toții parte la adunarea 
populară consacrată aniversării a 125 de 
ani de la revoluția din 1848 și a unyi sfert 
de veac 1 ' ■ • ■ » •• - •

D. MATALĂ

de la actul naționalizării. Cele 
două momente, situate la mare 
distanță în timp, se află și ele 
într-o strînsă relație, demons- 
trînd unitatea și continuitatea 
luptei poporului pentru cuce
rirea drepturilor sale. Iar e- 

ar mai putea continua cu alte 
alte evenimente. A fost, într-ade-

xemplele 
date, cu 
văr, un an bogat în aniversări.

A fost un an bogat pentru că însăși is
toria noastră este bogată în exemple. Cele 
de astăzi se adaugă firesc celor din alte 
epoci, ducîndu-le mai departe izbînzile și 
semnificațiile. A fost un an care a pus noi 
temelii durabile la efortul de zidire a unei 
țări tot mai înfloritoare. Peste cîteva zile 
vom sărbători un nou an, al 26-lea, de exis
tență a republicii, iar peste încă puțină 
vreme ne vom afla în pragul împlinirii a 
trej decenii de la eliberare. Trecutul, oma
giat cu dragostea și respectul cuvenite, este 
platforma pe care ne construim prezentul, 
pe care pregătim viitorul generațiilor ur- 
jnățoare^
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ANI o vîrsta 
o vîrsta

pentru drepturi 
pentru datorii

Imn 
despre 

om
Nti cred ci 1* 18 ani zborul 

aripiloi noastre se poate numi 
împlinire, deși poate fi un în
ceput. Iată pentru ce doresc să 
scriu poezia omului la 18 ani, 
poexia celor care nu îmbătrânesc, 
șt care știu să înfrunte furtuna 
os- pieptul dezgolit...

Ei, tovarășii, prietenii noștri, 
cei pe care uneori nici măcai 
nu-i cunoaștem, sînt tineri, au 
18 ani, chiar dacă la timp le le 
surâd, senini, ghioceii.

Oamenii nu se tem de înălțimi. 
Ceea ee-i înfioară- eu adevărat 
este golul imens peste care își 
rotesc aripile privind, numai pen
tru o clipă. în urmă... Nu există 
oameni bătrâni, dar din păcate 
există oameni care nu știu să 
moară. Trebuie să cazi numai 
atunci rând ai ajuns sus de tot 
Și cînd fiii’ tai au nevoie de a- 
ripi. Fă-ți testamentul și lasa-le 
moștenire bilanțul propriului tău 
„eu“ și lasă-le vîrsta : 18 ani 
Simpli£ică-ți viața, reducînd oco
lurile, și vei vedea că ea a în
ceput la 18 ani.

Aș dori, fiind eu însămi un 
cioplitor, să pot ciopli flori în 
inimile tuturor acestor soldați dini 
necuprinsa mulțime a muritorilor. 
Să mă înclin în fața acestui zeu 
colectiv. în fața acestui Prome- 
teu contemporan înzestrat cu 
superioara forță a calculului. Sînt 
semenii mei, prietenii mei, ei 
care cînta în fiecare zi și noapte 
balada unui nou meșter Manole... 
Sînt tineri, au 18 ani, chiar dacă 
la tîmpte le surâd senini ghioceii. 
Prîvește-i ; ei au atins soarele ce 
astăzi a coborât de pe cer pînă 
în ochii lor, un soare care i- 
nundi fecunda încordate a mîi- 
nilor lor de cioplitori... Fie ca 
toți acești necunoscuți prieteni ai 
mei să rămînă nemuritori, așa 
cum niciodată valurile fiu mor, 
deși se lovesc de milenii de aus
tera frăție a țărmului...

ADRIANA UNGUREANU 
elevă

Liceul „Zinca Colescti" — Pitești

Gîndiiri pentru partid, pentru
La Tg. Mureș, sărbătoarea 

tinerilor care au împlinit a- 
nul acesta 18 ani a avut loc 
la Palatul culturii. După fes
tivitatea țnmmării felicitări
lor, fim discutat cu cîțiva din
tre sărbătoriți. Le consemnăm 
gîndurile:

NICOLETA CIUREA, ele
vă la Liceul Unirea: „Do
resc ca tot ce întreprind să 
aducă mulțumiri deopotrivă 
mie și celor în mijlocul că
rora trăiesc și muncesc".

MARIAN LUPAȘ, elev la 
Liceul pedagogic : „Gîudul 
nostm este gîndul țării. Pri-

viți-ne fețele și ne veți cre
de Sintem majori. Simțim 
cum pulsul țării este și al 
nostru",

LUCIA NTKOTZ, munci
toare la Electro-Mureș : „18 
am este vii sta viselor frumoa
se, a idealurilor dar și a îm
plinirilor Voi face totul pen
tru un mîine mai bun decît 
azi, înti-o țară tot mai fru
moasă, t-ot mai înfloritoare".

DUMITRU CONȚU, lăcă
tuș la întreprinderea Metajo- 
tehnica : „Mulțumesc din tot 
sufletul Partidului Comunist 
Român pentru condițiile crea
te nouă, tinerilor".

ATTILA BOCOZI, elev la 
liceul Boliay : „Acum, cind ne 
începem drumul în viață, 
vreau ca locul pe care îl voi 
ocupa să fie încununat de 
laurii cinstei, corectitudinii, 
hărniciei".

ADRIANA VEREȘ, uoeni- 
că la Fabrica de confecții 
Mureș : „Pentru mine, astăzi 
este o zi memorabilă. Mă an
gajez acum să fac tot ce stă 
in putința minții și brațelot 
mele tinere pentru înflorirea 
patriei, pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen".

FLOAREA CEUȘAN, elev 
la Liceul pedagogic: „Dacă

tară
copilăria este vîrsta vieții lip
site de griji, majoratul este 
cir sta responsabilităților. Voi 
fi învățătoare. Mă cheamă 
satul. Acolo aș vrea să mun
cesc în așa fel îneît să am 
sentimentul răsplății pentru 
căldura cu care ne înconjoară 
partidul".

Le-am privit chipurile, chi
puri de adolescenți, radiind 
de sănătate și fericire. Sin
cere și curate ca albul ima
culat al zăpezii proaspăt că
zută, compuneau un tablou 
al optimismului, un imn al 
recunoștinței și dăruirii închi
nate partidului, țării.

MIRCEA BORDA

Elevă în ultimul an al școlii pedagogice din Focșani Viorica T. în zilele vacanței, descifrează a 
artă, străbună — motivele țesăturilor vrîncene. Foto : EM. TINJ ALA

„DISCIPLINA MUNCII"
Un colectiv 

în pragul maturității
Ne-am constituit în anul II 

de studii ca o clasă specială 
cu profil de matematică. Nu ne 
cunoșteam. Selecționarea s-a 
făcut de la toate liceele din o- 
raș. Eram socotiți, individual, 
ca cei mai buni in acest do
meniu. Și. firesc. pentru noi 
se emiteau cele mai mari pre
tenții.

Atunci, la constituire nu for
mam un colectiv în adevăratul 
sens al cuvîntului. îmi amin
tesc că nu ne manifestam ca 
atare, mai ales la practica pro
ductivă. Gindeam noi, că nu a- 
vem atîta chemare pentru ac-est 
domeniu. Mai argumentam a- 
ceasta și cu faptul că cea mai 
mi,că. medie din clasă la „teo
rie" era de 7.99. Profesorii au 
avut puțin de lucru cu noi. în 
special tovarășul diriginte Mi
hail Lăpușneanu. Ne mai lua și 
Tiber iu Nistorică, secretarul or
ganizației U.T.C. pe clasă la în
trebări prin ședințe. Așa că nu 
prea aveam încotro.

Acum sînt în anul IV. Am 
împlinit 18 ani șl cind privesc 
retrospectiv colectivul nottru. 
parcă-i descoper calități noi pe

care pînă astăzi. negîndindu- 
mă la ele, nu le-am observat, 
în primul rînd mai multă se
riozitate atit in pregătirea teo
retică cit și-n desfășurarea ce
lorlalte activități. își face Ioc 
din ce în ce mai mult procesul 
de selectare care cred eu ca-i 
direct proporțional cu vîrsta. 
Perioada aceasta de întrepă
trundere între îndatoriri ?i 
drepturi se accentuează cu cit 
se apropie examenele de baca
laureat și admitere. Ne gîndim 
că școala in curind ne va da 
drumul să zburăm. Și atunci ;a 
trebui să fim siguri pe arini le 
noastre. Cred eu, și lucrul ăsta 
l-am auzit și la tovarășul diri
ginte. că ne aflăm pe un drum 
bun. Pe drumul maturizării.

De fapt, rîndurile de mai șu# 
pot fi atribuite lui Adrian Pe
trescu sau Natașa Tavarti. lui 
Gabriela Bîrsan sau Mircea Be
rechet. ...Tot atit de bine însă 
puteau purta o semnătură colec
tivă : clasa a IV-a specialăa Li* 
ceultii ..Nicolae Grigoreseu" din 
Cimpina.

ION TOM EfeCU

Vom fi cetățeni 
de nădejde

..Sînt din comerț". Sau : 
„Sint de la Complexul 
C.F.R. Am venit la sărbă
toarea majoratului". Pentru o 
seară, la Țehnic-clubul din 
Pitești cuvintele acestea au 
jucat rolul de formulă ma
gică, ușile deschizindu-se în 
fața celor ce le pronunțau. 
Pentru că aici si-au dat în- 
tîlnire tinerii aflați la vîrsta 
majoratului din. cele două or
ganizații U.T.C. amintite, 
pentru a participa la seara 
cultural-distractivă organiza
tă în cinstea lor. Cu o emo
ție crescindă. pe măsură ce 
se apropia momentul strigă
rii numelui lor, primeau fe
licitările ce le erau adresa
te de comitetul municinal al 
U.T.C. și de comitetele 
U.T.C. ale organizațiilor din 
care fac parte. Apoi, serioși 
și gravi, au urmărit prezen
tarea răspunderilor sporite

ce le revin de aici înainte, 
pentru a fi demni de titlul 
de cetățeni majori ai patriei 
socialiste. Erau printre ei 
Victor Constantin. Romeo 
Bebu și Romei Barbu de la 
C.F.R., precum și Doina Lili 
Lucilă, Elena Rădoi, Aurelia 
Ciolpan și Florea Stoica din 
organizațiile din comerț, ca
re. la această vîrstă a ma
joratului sînt lideri ai orga
nizațiilor din care fac parte. 
„Ne angajăm să nu înșelăm 
încrederea ce ni se arată 
nouă, tinerilor, și să fim ce
tățeni de nădejde ai patriei, 
să luptăm neabătuți pentru 
cauza partidului" — a spus 
in numele celor sărbătoriți 
Aurelia Ciolpan.

După care, ca la orice săr
bătoare. a urmat seara la 
dans, in decorul atit de in
tim al Tehnic-clubului.

MARIAN GRIGORE

DAR Șl DISCIPLINA
LEGILOR IN VIGOARE

Învățămîntul seral și fără 
frecvență a căpătat o pondere 
din ce în ce mai însemnată, 
dată fiind eficiența acestei so
luții, posibilitatea ce o creează 
tinerilor de a lucra nemijlocit 
în producție și, concomitent, de 
a-și completa studiile. Numai 
că. in practică, lucrurile nu sint 
atit de simple, rezolvarea con
cretă a solicitărilor mereu cres- 
cinde cerând soluții și eforturi, 
înțelegere și. de ce nu. matu
ritate și responsabilitate, mobi
litate în gindire. putința de a 
privi întregul fenomen într-o 
largă perspectivă. Și dacă toate 
aceste elemente s-au conjugat, 
în majoritatea cazurilor concre- 
tizîndu-se într-un permanent e- 
fort de a rezolva situațiile 
spiritul echității socialiste, 
alte cazuri se constată o inerție 
și o lipsă de interes ce stîrnesc. 
pe bună dreptate, nedumerirea 
și nemulțumirea tinerilor stopați 
în materializarea năzuinței lor 
spre autoperfecționare.

în 
în

V i-

o scri-
Cos-

cutezătorilor
Expoziția
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PUBLICUL CASEI DE CULTURĂ I țile sale profesionale. Aceleași 
impresii le am și despre șeful 
secției, doctorul Bogdan Mari-

Au sunat trom
petele. solemn, o 
chemare, o vestire 
de eveniment pio
nieresc, în chiar 
centrul Capitalei, 
acolo unde este 
găzduită istoria ur
bei Bucureștilor — 
la Muzeu. -
chemat 
asistăm 
panglicii inaugura
le de expoziție, 
cele 137 echipaje 
pionierești, cei pes
te 2 000 de expedi- 
ționari care au to
talizat. in vară, in 
calitate de cuteză
tori — âdunind 
drumul fiecăruia cu 
pasul, cu trenul,.cu 
mașina. Cu barcă și 
cu alte mijloace de 
locomoție — multe 
zeci de mii de ki
lometri. Și am ve
nit. Am venit și Ci 
ne-au arătat cum 
sint în postura de 
descoperitori ai fru
museților patriei, 
al istoriei, sale, cit 
de mare le este sîr- 
gul și puterea de 
convingere în a-i 
face pe oamenii lo
calităților străbă
tute să se despartă

Ne-au 
aici. să 

la tăierea

de amintiri stră
vechi, mărturisiri 
ale îndeletnicirilor 
străvechi, «ă-și 
scormonească me
moria povestin- 
du-le ce 'știu din 
râață, de la bunici 
;i străbunici. Cit 
de mare le este, do
rința de a aduce 
alte mărturii arheo
logice care să do
vedească ce s-a In- 
tîmplat cu milenii 
in urmă pe acest 
pămînt iubit, al ță
rii. Să facă pe 
geografii, pe natu- 
raliștii. pe geolo
gii, pe culegătorii 
de folclor...

La fața locului, 
in expoziție pot fi 
găsite „căpităniile" 
acestor cutezătoare 
echipaje, care ex
plică cum au trăit 
și lucrat timp de 
10—15 zile, pe du
rata expediției, iar 
dacă nu, pot fi 
răsfoite jurnalele 
de bord — din care, 
nu știm de ce o 
editură nu găsește 
de cuviință să al
cătuiască un, capti
vant jurnal de că
lătorie prin țară, să

rămînă viitorului 
d'ocumertt al aces
tor expediții pio
nierești. Expediții 
ce se numesc De-» 
cebal, Vulturii, Ur
mașii dacilor. Lo
tru, Balada. Teme
rarii.
Potaișsa li...

Acest;
Potaissa II, al Șco
lii generale 200, se 
laudă, și pe bună 
dreptate, cu desco
periri de mare va
loare făcute Prin 
părțile Cîmpiei Tur- 
zii. atestate și de 
Academie : un vas 
de ceramica din 
Cultura Cris. datînd 
din anul 4000—4500 
înaintea erei noas
tre. o bucată de 
ceramică cu am
prente digitale, cam 
tot de pe atunci, și 
cite și mai cite...

Nu. categoric, ex
poziția nu poate fi 
povestită decît dacă 
am avea la dispozi
ție citevâ pagini de 
Ziar. Așa că este 
bine s-o vedeți.

Ootiml$tii,
echipaj,

LUCREȚIA 
LUSTIG

Din amfiteatre 
în uzină

Pentru ea învățămîntul. cer
cetarea ?i producția să consti
tuie tot mai mult un proces u- 
nitar in formarea viitorilor spe
cialiști. noi catedre din institu
tele de învățămint superior teh
nic și-âti transferat activitatea, 
îrt cursul acestui ân. în uzine 
și întreprinderi. Aici, tinerii 
audiază prelegeri teoretice, e- 
fectuează lucrări practice și de 
cercetare științifică^ iar profe
sorii participă la activitatea în
treprinderilor în cadrul diferite
lor forme de asistență tehnică. 
Altfel, peste 30 de catedre ale 
Politehnicii din București își 
desfășoară activitatea la între
prinderile „Semănătoarea". „23 
August", „Electromagnetica", 
Fabrica de elemente de auto
matizare etc. De asemenea, o 
bună parte a catedrelor Institu
tului dă construcții și Acade
miei de studii economice cola
borează, după specific, cu In
stitutul ,.Proiect"-Bucure$ti, Fa
brica de mâșini-unelte și agre
gate. „Industria optică română" 
și „Danubiana", iar o serie de 
catedre ale Institutului agrono
mic „Nicolae Bălcescu". între 
câre cele de fitotehnie și ame
liorare a plantelor. întrețin 
strânse legături cu Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan

te tehnice de la Fundulea, ou 
întreprinderile agriode de stat 
„Afumați" „Mogoșoaia" „30 De
cembrie".

Și catedrele de tehnologia con
strucțiilor de mașini-unelte pen
tru prelucrare lâ cald din. Insti
tutul politehnic clujean, func
ționează în prezent într-o în
treprindere. și anume la Fabri
ca de mașini de rectificat și 
Uzinele „Tehnofrig" din locali
tate, iar majoritatea activități
lor cu caracter practic ale stu
denților de la secțiile tehnologia 
compușilor macromoleculâri și 
celuloză, hîrtie și fibre, de la 
Facultatea de chimie industria
lă din cadrul Institutului poli
tehnic „Gh. Asachi". ca și ale 
studenților catedrei de chimie- 
fizică a Universității „Alexan
dru Ioan Cuza", din Iași se des
fășoară în Institutul de chimie 
macro-moleculară „Petru Poni", 
din același centru universitar. 
Pe linia acelorași măsuri. Uni
versitatea din Brașov a înfiin
țat, în vederea avizării unor 
proiecte și soluții tehnice, ca
binete speciale ce funcționează 
în mari unități industriale cum 
sint „Tractorul". Uzina de auto
camioane. „Rulmentul". „Elec- 
tro-precizia".

(Agerpres)

interesa să se organizeze pentru 
noi dezbateri despre electronică, 
.cibernetică, discuții pe marginea 
unor ndi cărți științifice apăru
te" (Radu lorgulescu, elev 
Liceul „C. A. Rosetti"). Alți ti
neri și-au exprimat părerea că 
n-ar fi rău ca la Casa de cul
tură a sectorului să se creeze 
condiții pentru practicarea spor
tului și turismului.

„Cind e mai potrivit să organi
zăm acțiuni dedicate tinerilor ?" 
După cum am putut constata 
nemijlocit, bugetul zilnic de 
timp liber diferă sensibil de la 
o categorie la alta. Majoritatea 
elevilor ne-au declarat că au la 
dispoziție doar duminica. în 
vreme ce tinerii ocupați in in
dustrie dispun zilnic de 3—4 ore 
libere pe care ar dori să le pe
treacă in cadrul casei de cultu
ră. Frecvența și durata mani
festărilor nu poate fi, deci, a- 
ceeași pentru ambele categorii. 
Iată 0 realitate care de la bun 
început determină necesitatea 
diferențierii pe categorii profe
sionale a unora din acțiunile or
ganizate. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit, în vreme ce jumă; 
tate din elevii anchetați de noi 
preferă acțiunile de micro-grup, 
mâi mult de 60 la Sută din ti
nerii muncitori sint adepții unor 
acțiuni cu participare de masă.

Cu cîteva excepții însă (ce
naclul. unele cursuri din cadrul 
Universității populare), manifes
tările de micro-grup — concepu
te special pentru anumite cate
gorii de tineri — lipsesc de pe 
agenda curentă a Casei de cul
tură a sectorului 1. Serile cul
tural-educative și distractive 
pentru tineret sint programate, 
de regulă, sîmbătă și duminica. 
Zilele preferate de subiecții 
sondajului nostru s-au dovedit a 
fi, în ordine, sîmbăta (50 la 
Sută), duminică (30 la sută), joia 
(18 la sută), incepind de fiecare 
dată, cu ora 18. Dar în zilele și 
Ia orele preferate de ei, la casa 
de cultură a sectorului 1 se 
desfășoară dans și ședințele ce
naclului. Cursuri ca „Momente 
din istoria culturilor europene", 
„Micro-istoria sectorului 1“, 
„Arta de a fi spectator", în mă
sură să suscite interesul mul
tor tineri, sînt programate 
miercurea. — preferată, ca zi, 
de unul singur din cei 50 de ti
neri cu câre am stat de vorbă, 
iar reuniunea lunară cea mai 
reprezentativă dedicată tinere
tului „Generația prezentului 
continuu — generația persoanei 
I plural", e prevăzut să 
se desfășoare într-o marți, zi 
pentru care n-a optat nici unul 
din tinerii consultați de noi.

Demnă de interes ni s-a părut, 
de asemenea, studierea modului 
de popularizare in rândul tineri
lor a diverselor acțiuni organi
zate. Foarte mulți tineri ne-au 
declarat că popularizarea, redu
să de regulă la cîteva afișe 
neatrăgătoare, este departe de a 
fi satisfăcătoare și au exprimat 
unele sugestii valoroase pentru 
optimizarea ei : „Cred că se 
impune anunțarea programelor 
și activității caselor de cultură 
prin intermediul responsabililor 
U.T.C." (Giusepina Oprescu, ele-

vă) ; „S-ar putea folosi stațiile 
de radioficare pentru populari
zarea programelor" (Mihai Ostia- 
del. muncitor F.E.A.) ; „De ce 
nu s-ar apela la formula de in
vitații onorifice pentru diferite 
acțiuni ? Ele ar putea fi distri
buite prin organizațiile de 
masă" (Mariana Ursan, electro
nist F.E.A.).

Eleva Dana Bivol își încheie 
răspunsurile la întrebările cu
prinse în chestionarul nostru, 
cu o întrebare care, oricîtă exa
gerare ar conține, trebuie să ne 
îngrijoreze : „Ați auzit vreodată 
ce faimă tristă au. în general, 
casele de cultură ? De ce oare ?“

Să ne gîndim mai des și mai

intens la corelarea programului 
cu timpul și preferințele tineri
lor. pentru că discrepanța poate 
însemna că acțiunile care au în 
vedere un anumit public se 
„bucură" de prezența altuia, 
neașteptat, necunoscut, nepregă
tit să recepteze ceea ce i se 
oferă. N«concordanța orelor, zi
lelor și a gusturilor, fiecare în 
felul său. poate duce la um
plerea casei de cultură cu cei 
care nu au ce tace, care au des
tul timp la dispoziție ca să și-1, 
piardă, cu cei a căror faimă de 
„pierde-vară" aduce poate casei 
de cultură o parte din acea 
„faimă" de care este vorba în 
întrebarea elevei. Poate.

nescu...
11 căutăm pe doctorul Con

stantin Sîmbotin. 11 găsim acolo, 
la datorie, pregătindu-se să trea
că prin saloane.

— Doctore, îl întrebăm, cum 
explicați totuși afecțiunea

A

Iți mulțumesc,
doctore!

și devotament cu 
îngrijită în restabili-

de omenie 
care a fost , 
rea echilibrului moral.

Deși îndurerați profund, de 
pierderea scumpei noastre Ro
mele Muradian, Cizec Angela și 
El.-Nașașibi Reiz Gotcu Melek 
mulțumesc din tot sufletul colec
tivului Spitalului „23 August", 
secția neurologie, pentru îngri
jirea și devotamentul pe care 
l-au depus pentru a salva viața 
unui om. Omagii și mulțumiri 
prof. dr. Mareș, dr. Calciu, dr. 
lonescAi, dr. Popescu și întregu
lui colectiv de surori și infir
miere.

Iată doar cîteva din mesajele 
adresate prin mica publicitate, 
în ultima vreme, mullot slujitori 
ai sănătății, acelor oameni în 
halate albe, pe priceperea șt dă
ruirea cărora ne sprijinim nu 
o data încrederea. Foștii pa
cient: au părăsit spitalul, dispen
sarul, policlinica, după ce. evi
dent, au mulțumit prin viu grai 
oamenilor în halate albe. Au 
plecat în familiile Ier, în colec
tivele lor de muncă, să se bucu
re în continuare de sănătate, 
să-și reia lucrul sau învățătura 
de acolo de unde le-au lăsat. 
Ce i-a îndemnat, însă, să-și re
înnoiască mulțumirile, de astă 
dată formulate public, într-un 
ziar de mare tiraj ? Cum se ex
plică faptul că pe adresa foarte 
multor medici, surori și infir
miere, sosesc, așa cum am con
statat în urma anchetei noastre, 
scrisori de la niște oameni ce se 
consideră apropiați, scrisori în 
care foștii pacienți se inte
resează de munca și sănăta
tea celor care i-au îngrijit ? Răs
punsul unuia dintre foștii pa
cienți, 
șan, ni se pare edificator:

— N-am să-i pot uită pe medi-

lăcătușul Stavăr Moro-

cit de la Spitalul Colțea, care au 
știut nu numai să-ml depisteze 
și să-mi trateze boala, dar au 
izbutit din primele momente 
să-mi cîștige și încrederea, ceea 
ce e la fel de important. Prin 
jelui lor de a fi, prin apropie
rea sufletească nu numai față de 
mine, ci și de alți pacienți din 
salon, medicii curanți și-au făcut 
din pacienți niște adevărați prie
teni, sau poate mai bine invers: 
noi am fost cei care am găsit 
în ei adevărați prieteni. E mare 
lucru. Omenia lor n-o poți uita, 
îți rămîne în amintire, în inimă, 
te încălzește multă vreme, de te 
ttezeștl uneori întrebîndu-te, 
deși nu te doare nimic: oare ce 
mai face doctorul ?

La Spitalul militat central, 
unde, alături de cadre 
și de angajați civili din Ministe
rul Apărării Naționale sînt inter
nați mulți pacienți proveniți din 
alte domenii de activitate, pur
tăm o scurtă discuție cu tînăra 
Petruța Gîtan, salariată din Plo
iești.

— Pe mine m-a tratat doc
torul Sîmbotin, ne declară ea. 
N-am să-l uit niciodată. Am fost 
pe la mulți medici, unii cu titluri 
mari așezate în fața numelui, 
dar abia aici ml s-a pus diag
nosticul exact, fiind tratată în 
mod corespunzător.

— Să înțelegem, așadar, că 
există medici și medici, nu-i așa?

— Fără îndoială. Pentru mine, 
doctorul Sîmbotin rămîne unul 
din marii endocrinologi, dar și 
unul din oamenii cu suflet mare. 
Nu știu pum, dar îți inspiră fan
tastic de multă încredere. Bănu
iesc că această încredere se află 
în foarte strînsă legătură cu în
săși încrederea pe care o are 
chiar medicul în el, în perfecta 
stăpînire a meseriei, în posibtlită-

militare

explicați totuși afecțiunea pe 
care v-o poartă pacienții și foștii 
pacienți ?

— Pentru, noi, ea are o valoa
re morală incalculabilă, e o în
tărire, dacă vreți, a recunoaște
rii faptului că ai fost și ești util 
semenilor. Dealtfel, relația me- 
dic-pacient, așa cum v-a fost ea 
prezentată în vizita prin clinica, 
este la noi în secție o tradiție la 
care ținem, cu Câre ne mîndrim. 
Este, dacă vreți, și o particulari
tate „de școală", care se perpe
tuează de-a lungul anilor, prin 
fiecare nou cadru care ne vine . 
medic, tehnician sanitar, soră 
medicală ori practicant. Aș mai 
putea spune că tradiția, despre 
care vorbim își are originea în 
înseși relațiile cu foștii noștri 
ptofesori din facultate, în toate 
cele învățate de la ei. Un ma
gistru nu te poate învăța decîi 
lucruri bune, iar mulțumirile pe 
care le primim de la pacienți li 
se adresează, indirect, și loi...

Îmi revine obsedant în minte 
acel text semnat de o familie în
durerată. cuvintele de recunoș
tință adresate medicilor pentru 
lupta lor îndîrjită cu boala, cu 
moartea, luptă încheiată altfel 
decît cum sperau... în asemenea 
împrejurări ești tentat să ignori 
efortul oamenilor în alb, să treci 
peste toate succesele lor, să ștergi 
cu disperare, cu reproș, poate 
chiar cu ură. cu o ură nedreaptă, 
amintirea zilelor și săptămlnilo? 
în care i-ai văzut la patul bol
navului tău, cum încercau să 
dărîme zidurile imposibilului... 
Dar nu: iată, recitesc textul 
emoționîndu-mă în fața cuvinte
lor calde, in fața recunoștinței 
unor oameni îndurerați, care știu, 
totuși, să prețuiască dăruirea.

Am primit la redacție 
soare : tinărul muncitor- 
tache Răileanu, de la Șantierul 
Naval Constanța, ne comunica 
o situație pe care el o consi- 

. dera oarecum ieșită din. co
mun : nu i se elibera de către 
întreprindere „recomandarea" 
de a urma liceul seral. Verifi- 
cind Ia fața locului am consta
tat ca intr-adevăr așa stau lu
crurile și nu numai în cazul lui 
C.R.. ci și al multor altora din
tre tinerii muncitori ai Șantie
rului Naval Constanța. în fața 
numeroaselor cereri de a li se 
elibera adeverințe că sînt sala- 
riați ai întreprinderii — cum de 
âu ajuns aceste adeverințe „re
comandări" vom vedea mai jos, 
comitetul oamenilor muncii de 
la Șantierul naval adoptă o ho
tărâre potrivit căreia „recoman
dările" nu se eliberează decit 
In următoarele condiții : să fi 
trecut un an de la absolvirea 
școlii profesionale, tinărul să 
aibă un aport deosebit în pro- 

. ducție, să se aibă în vedere rea
lizarea procentului de schimb, 
pe secții și sectoare de activi
tate. Termenul de un an vechi
me este motivat prin posibili
tatea ca în acest interval âe 
timp tinărului să-i poată fi cu
noscută comportarea . în muncă 
de către factorii de conducere 
ai întreprinderii.

De la bun început trebuie să 
precizăm că, indiferent de con
siderentele ce au stat la temeiul 
acestei hotărâri a comitetului 
oamenilor muncii1 de la S.N.C., 
ea contravine legii. în țara noas
tră, dreptul la învățătură al tu
turor cetățenilor este consfințit 
și garantat prin Constituție. Or, 
limitarea acestui drept de către 
amintitul comitet al oamenilor 
muncii vine In contradicție cu 
spiritul legii fundamentale a 
patriei noastre.

Am crezut că totuși, pe linie 
de învățămint. se făcuseră u- 
nele precizări și de aceea ne-am 
adresat inspectorului general al 
Inspectoratului școlar județean 
Constanța, prof. Florea Leoni
da : „Regulamentul școlar în 
vigoare prevede că pentru în
scrierea la cursurile serale ale 
liceului sînt necesare următoa
rele acte : certificatul de absol
vire al școlii generale, copie 
după certificatul de naștere și 
adeverința că este angajat în 
cimpul muncii". Iată deci că o 
simplă adeverință de salariat a 
fost transformată aci, în mod 
abuziv, in recomandare, între
prinderea asumîndu-și astfel 
dreptul de a decide dacă tînă- 
rul poate sau nu să-și continue 
studiile. Cum s-a ajuns totuși 
la această situație ? Care sînt 
considerentele ce au determinat 
acâastă hotărî re ?

înscrierea unui număr atit de 
mare de tineri la cursurile se
rale impunea unele măsuri de 
natură organizatorică menite să 
faciliteze acestora frecventarea 
liceului. Și anume demersuri 
s-au și făcut în acest sens. S-au 
făcut propuneri, s-a cerut spri
jinul forurilor competente, dar 
pină la această oră nu s-a găsit 
înțelegerea necesară. Există 
perspectiva, dar deocamdată nu
mai perspectiva, ca în viitor, pe 
lingă liceul industrial naval să 
funcționeze și o secție serală ale 
cărei cursuri să aibă loc pe 
schimburi de producție. Acestea 
sint insă numai încercări și pro
misiuni. cflre, alături de unele 
deficiențe de organizare a mun
cii fac imposibilă frecventarea 
liceului seral de către tinerii 
muncitori. Este locul să amin
tim că acest fapt se repercu-

tează și asupra întreprinderii, 
atît în ceea ce privește nivelul 
calificării și gradului de cultură 
generală, cit și al fluctuației de
osebit de ridicate a cadrelor •— 
la S.N.C. ajungînd pină la sută 
la sută. Nedindu-li-se posibili
tatea să-și urmeze studiile, ti
nerii pleacă să se angajeze in 
alte întreprinderi.

Al doilea considerent ar fi a- 
cela al întăririi disciplinei. Se
lecția „recomandărilor" ar duce, 
după opinia tovarășilor de la 
Ș.N.C., la întărirea disciplinei 
în muncă. Și acest argument ni 
se pare discutabil. Pentru întă
rirea disciplinei în muncă dis
punem de o gamă variată de 
mijlpace, Ni șe pare firesc să 
apelăm la ele, să întronăm dis
ciplina în muncă printr-o susti- 
nută activitate politico-educati- 
vă. prin măsurile disciplinare 
prevăzute in Codul Muncii. A 
uza de așa-2lsele recomandări 
in acest scop ni se pare nedrept, 
ni se pare a alege calea cea mai 
ușoară, și după cum se vede 
lipsită de teniei legal, pentru a 
întrona disciplina în muncă.

tn sfirșit. cel de a! treilea ar
gument este cu totul de altă 
natură. Am avut mulți tineri în 
întreprindere care și-au făcut 
liceul ia seral, ne spunea tova
rășul Hie Filip, șef al biroului 
personal, învățămint și salari
zare de ia S.N.C. Pentru * li se 
crea condiții am apelat la cei 
mai vîrstnici, să lucreze ei mai 
mult in schimbul doi și am gă
sit multă înțelegere. Dar acum 
poți să-j numeri pe degete pe 
cei care au absolvit liceul seral 
și continuă să lucreze în între
prinderea noastră. Nu mă refer 
la cei ce au mere mai departe 
In invăfimtnlul superior, ei la 
aceia care, după ce au terminat 
liceul, cu sacrificiile pe care le 
aminteam, au plecat din între
prindere ți s-xu angajat în di
vert® locuri „călduțe".

Obiecția ni se pare de data / 
aceasta îndreptățită. Eliberarea/, 
„recomandărilor" devine mai ex- 
plicabilă. Dacă întreprinderii^ 
fac eforturi, tinerii seraliști tre
buie să răspundă prin activitate 
susținută, rămini'nd — cu ex
cepția celor ce urmează Invăță- 
mîntul superior —- să lucreze in 
continuare în întreprindere, 
să-și pună în practică sporul de 
cunoștințe pentru obținerea Li
nei producții superioare, de ca
litate. Fiindcă. în ultimă in
stanță, aceasta se urmărește 
prin generalizarea învățămintu- 
lui, prin larga deschidere a por
ților școlii tinerilor ce lucrează 
nemijlocit în producție. Dar și 
in acest caz trebuie să acțione
ze legiuitorul, să găsească so
luții și modalități, să le consem
neze în norme cu valabilitate ‘ 
generală și obligatorie, înlătu
rând astfel ărbitrariul,’ măsurile 
cu caracter „local", ale căror 
consecințe, indiferent de temeiul 
care le generează, vizează un 
drept fundamental al tinerilor 
— dreptul la învățătură.

, Am expus în aceste rânduri o 
situație de fapt’cu toate conse
cințele ei, ce se repercutează a- 
tît asupra tinerilor, cit și asu
pra întreprinderii. Nu este 
caz izolat, dar datele pe care 
ni le oferă sint suficiente, cre
dem. pentru o mai temeinică și 
complexă analiză a învățămîn- 
tului seral, pentru statuarea lui 
riguroasă, pentru cuprinderea 
lut ca parte integrantă și bine 

unghiurile ' 
de învăță-

delimitată sub toate 
in sistemul nostru 
mint.

AL.

un

DOBRE

(Urmare din pag. 1) 

electrice și combustibilului, pentru lichidarea 
și prevenirea risipei sub orice formă s-ar ma
nifesta.

Indicațiile pe care conducerea de partid 
Ie-a dat în acest sens factorilor de răspun
dere din întreaga economie cuprind măsuri 
menite să asigure reducerea costurilor de 
producție- a cheltuielilor materiale care — 
așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se mențin încă destul de ridicate. Ele se con
cretizează în reducerea consumurilor speci
fice de materii prime și materiale — în spe
cial prin economisirea metalului — prin re- 
proiectarea produselor și perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, precum și în revi
zuirea atentă a normelor actuale de consum 
în concordanță cu progresul pe care îl înre
gistrează tehnica modernă.

Este o chemare spre efort novator, dar și 
spre un înalt spirit gospodăresc. Realizarea 
măsurilor tehnice și organizatorice preconi
zate va avea, desigur, o influență importantă 
asupra reducerii, în fiecare întreprindere, a 
olumului cheltuielilor materiale. Dar hotă

râtoare pentru bunul mers al acestui proces 
ste participarea . activă a tuturor oamenilor 
nuncii. a tuturor uteciștilor la introducerea 

extinderea unui vast program de econo
mii. Comitetele U.T.C.. organizațiile de tine- 
*t din toate întreprinderile și instituțiile sint 
hemate să sprijine orice inițiativă în această 
’■rccție. Mal mult, prin activitatea lor poli- 
ico-educativă, ele trebuie să stimuleze ase- 
lenoa idei, să creeze un climat de eferves- 
ență creatoare, de antrenare a tuturor tine

rilor. conform capacității fiecăruia, la înde
plinirea acestor sarcini.
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CONSTRUCTORII IȘI
ONOREAZĂ ANGAJAMENTUL

Anul 1973 se încheie cu o realizare de 
importanta hotârltoare pentru dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei naționale : in
trarea în funcfiune a încâ 420 noi capacitâți 
de producție de importanta republicana, cu 
acestea numărul obiectivelor industriale in
trate în funcțiune în primii trei ani ai cin
cinalului se ridica la 920. Este o victorie a 
miilor de constructori de pe marile șan
tiere ale țârii care împreuna cu beneficiarii 
și furnizorii de utilaje, au fost angajați 
într-o ampla bâtâlie pentru scurtarea ter
menelor de execuție, recuperarea restanțe
lor și finalizarea eficienta a tuturor obiec
tivelor planificate sâ producă în acest an. 
S-au construit mari și moderne unități e- 
conomice în special în ramurile hotârîtoare 
ale industriei : construcții de mașini, meta
lurgie, chimie, energie electrica, materiale 
de construcții, ramuri pentru care s-au a- 
locat aproape trei sferturi din volumul fon
durilor de investiții destinate industriei în 
acest cincinal. Trebuie menționat, de ase
menea, faptul câ cele mai multe și mai 
importante capacitâți de producție s-au re
alizat în județele cu un nivel mai scăzut de 
dezvoltare economica : Buzău, Bistrița-Nâ- 
sâud, Harghita, Vrancea, Dîmbovița, Satu 
Mare, Tulcea etc. La Tîrgoviște a intrat în 
funcțiune recent, întreprinderea de oțeluri 
aliate, la Buzău - întreprinderea de utilaj 
terasier, la Focșani - întreprinderea de ștan- 
țe și matrițe, la Tulcea - întreprinderea de 
alumina, la Alexandria a început sâ pro- 
ducâ o modernâ întreprindere de rulmenți 
etc.

Jntrarea în funcțiune a fiecâreia dintre 
cele 420 capacitâți de producție înseamnâ 
o victorie în lupta pentru accelerarea dez
voltării economice și sociale a țârii, pentru 
încheierea cincinalului mai devreme.

I. MORARU

La 14 decembrie, secretarul general al partidu
lui a tăiat panglica inaugurală a modernei Uzine 
de oțeluri aliate de la Tîrgoviște. Cunoscută ca 
veche cetate de scaun, Tîrgoviște a fost ridicată 
acum, alături de Reșița, Hunedoara și Galați la 
rangul de mare „cetate de foc“ a industriei 

românești.

Întreprinderea de utilaj terasier din Buzău a început să producă în aprilie, cu aproape două luni 
mai devreme decît era prevăzut.

Hidrocentrala de pe Lotru și-a sporit cantitatea 
ele energie electrică smulsă apelor ce o pulsează 
în sistemul energetic național. In fotografie: 
secvență în timpul montării rotorului la 

turbina nr. 3.

Întreprinderea de alumină Tulcea, intrată de 
curînd în producție, este una din unitățile eco

nomice de primă mărime din țară.

Sistemul de irigații Carassu însumează 185 000 de hectare, iar stația de pompare de la Poarta Albă pe 
drept cuvînt este considerată „inima sistemului". Anul acesta în luna iunie constructorii, cei aproape 
2 000 de brigadieri ai șantierului național al tine retului au predat la cheie această lucrare de proporții.

. „TI N ERETUL FACTOR ACTIV i N INDEP LI N I R E A

CINCINALUL UI î N A I N T E D E T E R M E N !“

0 întreprindere cu media 
de vîrstă sub 25 de ani
în fișa biografică a întreprin

derii Electronius din Timișoara 
n-au apucat încă să-și găsească 
locul prea multe lucruri deose
bite. Pentru simplul motiv că 
existența ei a început la data 
de 15 ianuarie 1973, cînd au in
trat în fabricație primele pro
duse unicat pentru industria 
electrotehnică. Cîteva detalii au 
darul de a-i contura profilul. 
Prin specificul producției, prin 
mărimea și tehnicitatea ei, ea 
este unica în țară, iar tovarășul 
inginer Belcotă Samoilă, se
cretarul comitetului de partid, 
cutează să afirme că este una 
dintre cele mai mari din Eu
ropa. în halele de producție se 
află concentrate cele mai mo
derne realizări ale tehnicii con
temporane. Firesc, dacă ne gîn- 
dim că prototipurile realizate 
aici se cer a fi executate la 
niveluri de precizie ce se mă
soară la scara micronilor.

„Valoarea produselor noastre 
de cele mai multe ori nu se ri
dică la cifre spectaculoase. Ea 
apare de îndată ce le integrăm 
cerințelor economiei naționale, 
și-a început explicația directo
rul întreprinderii, tovarășul in
giner Arke Marcus, în momen
tul în care l-am solicitat să ne 
vorbească despre debutul pro
ducției în 1974. De livrările 
noastre depinde darea în func
țiune a Fabricii de conductori 
emailați din Zalău, a Fabricii 
de aparataj electric auto Sfîntu- 
tu Gheorghe, a întreprinderii 
Conecta București, și a nume
roase altele, indiferent dacă 
produsul poate fi încărcat în- 
tr-un vagon sau poate fi dus în 
două valize".

— Tocmai acest rol special al 
nostru La care se adaugă și fap
tul că anul viitor planul de 
producție este cu 2,7 ori mai 
mare celui din 1973 ne-a de
terminat ca ultimele două luni 
din acest an să le consacrăm u- 
nei intense munci de organizare 
și educație a întregului colectiv 
de muncă, a adăugat secretarul

organizației de partid. Au fost 
create primele echipe complexe 
în care sistemul de retribuire 
va fi cel al acordului global. 
Fiindcă media de vîrstă a sa- 
lariaților noștri este cu ceva 
mai mare de 20 de ani și dato
rită gradului înalt de tehnici
tate al produselor, organizația 
U.T.C. a primit ca sarcină alcă
tuirea unor nuclee de muncitori 
specialiști cu înaltă calificare, la 
nivelul fiecărei secții și atelier, 
a căror atribuție este de a antre
na întregul colectiv într-un in
tens și continuu schimb de expe
riență. Cursurile de calificare, 
de perfecționare a calificării des- 
fășurîndu-se și urmînd a se des
fășura și în continuare prin in
termediul acestui sistem, în 
flux continuu.

Pe structura acestuia și a 
sarcinilor de producție, deja cu
noscute ca urmare a dezbaterii 
lor în toate secțiile întreprinde
rii, organizația U.T.C. și-a 
popularizat deja criteriile în
trecerii din anul 1974 în cadrul 
inițiativei ,.Tineretul, factor ac
tiv". „In elaborarea sa, pornind 
de la cerințele întreprinderii, 
ne-am gîndit ca fiecare acțiune, 
fiecare obiectiv să aibă o ex
primare concretă, avantajați fi
ind și de faptul că aceste e- 
chipe complexe sînt formate 
din tineri într-un procent de 
peste 90 la sută, ne-a explicat 
secretarul organizației U.T.C. 
Alexandru Tatomir. Astfel, în- 
cepînd de la realizarea produ
sului conform graficelor și pînă 
la organizarea competițiilor 
sportive . și turistice, între a- 
ceste echipe, pentru fiecare în 
parte se acordă un anumit nu
măr de puncte. în final, cîștigă- 
torii vor fi premiați atit de că
tre organizația U.T.C. cit și de 
întreprindere. Criteriile între
cerii au fost difuzate în toate 
organizațiile împreună cu no
minalizarea celor care răspund 
de îndeplinirea fiecărui obiec
tiv.

ION DANCEA

ARGUMENTELE
UTECIȘTILOR DE LA

99 ELECTROPUTERE"

EXIGENTA
Una dintre sarcinile de ma

ximă importanță stabilite în 
plenara C.C. al P.C.R. din 27— 
28 noiembrie 1973, se referă la 
necesitatea de a se lua toate 
măsurile pentru a se îmbună
tăți nivelul calitativ și fiabili
tatea produselor anului 1974. 
Vă prezentăm, în acest context, 
cîteva acțiuni ale ..ținerilor țnun- 
citbri și specialiști de la „Dlec- 
troaparataj". întreprinderea este 
bine cunoscută pentru cîteva 
dintre produsele sale de bază 
— echpamente de tracțiune fe
roviară, elementele de automa
tizare, de comandă și semnaliza
re ; aparataj pentru echipament 
electric ; contactoare cu relee, 
în mare parte destinate expor
tului. Execuția de mare finețe, 
calitatea ireproșabilă a fiecărui 
reper, efectuarea montajului în 
așa fel incit să asigure produse
lor un regim optim de compor
tare în exploatare, sînt cîteva 
dintre caracteristicile — obliga
torii — ale muncii acestui colec
tiv.

Tînărul inginer Radu Gabriel, 
de la C.T.C., ne dă relații amă
nunțite despre inițiativa numită 
simplu „Autocontrol".

Nu numai numeric (anual în 
secțiile întreprinderii sînt inte
grați circa 400 de absolvenți ai 
școlii profesionale) tinerii între
prinderii „Electroputere" din 
Craiova constituie principala forță 
umană angajată în realizarea 
cincinalului în mai puțin de patru 
ani și jumătate — hotărîrea 
fermă a colectivului de aici. 
Inițiativele și rezultatele deose
bite ale unor organizații U.T.C. 
sînt tot atîtea linii de forță, în- 
mănunchiate în puterea econo
mică a acestei mari unități a in
dustriei noastre. Cîteva observații 
de ultimă oră întregesc sensul 
afirmației din titlu.

La atelierul mecanic al sec
ției transformatori, de pildă, ti
nerii au realizat deja planul pe 
anul în curs, afirmîndu-se ca 
buni gospodari ai locului de 
muncă, prin lucrări suplimentare, 
disciplină și alți... indicatori ai 
calității de „atelier model". Să 
mai amintim că majoritatea 
tinerilor din atelier, chiar și cei 
zece proaspeți absolvenți ai 
cursurilor de calificare la locul 
de muncă, realizează normele in
dividuale în proporție medie de 
120 la sută ; că nu se mai în
registrează nici o absență nemo
tivată ; că materialele economi
site stau frumos stivuite în can
tități apreciabile într-unul din 
spațiile amenajate special în ate
lier ; că valoarea reperelor exe
cutate din oapetele de bară (de
șeuri) se ridică la circa 300 000 
lei; că o echipă, dirijată de 
strungarul Ilie Aspra, lucrează 
pentru Fabrica de aparataj (par-

AUTOCONTROLULUI
— Este vorba de o metodă 

combinată — în primul rînd, 
autocontrolul în sensul său o- 
bișnuit — tînărul muncitor își 
examinează critic propria mun
că ; apoi — controlul în lanț — 
fiecare verifică operațiunea ce
lui care l-a precedat Pe bandă 
și „jurnalul de calitate", o me
todă modernă care dă rezultate 
excepționale. ' Se alcătuiește o 
ierarhizare a defectelor, acestea 
se notează cu un număr de 
puncte — 100 pentru un defect 
grav, 60 pentru unul mai puțin 
grav, etc. Aceste puncte se în
scriu în „jurnal" și se alcătu
iește un grafic pentru fiecare 
bandă. Pe baza informației, 
foarte exacte. înregistrată, se 
intervine la obiect. De cele .mai 
multe ori defecțiunile provin de 
la executarea inexactă a repe
relor. „Jurnalul calității" di
vulgă punctul critic și măsurile 
de rigoare se pot lua extrem de 
operativ.

Metoda combinată a „auto
controlului" se aplică, cu rezul
tate admirabile, la 14 benzi de 
montaj ! Un panou ne încunoș- 
tințează că locul I la proba de 
foc a calității pe anul 1973 îl

deține echipa condusă de Gh. 
Ursulescu. în 1974 la montajul 
tuturor produselor de serie mare 
va fi aplicat acest sistem. Se 
află în faz$ experimentală, în 
același scop) al ridicării calită
ții produselor, metoda contro
lului statistic. O echipă de ti
neri alcătuită din uteciștii Diru 
Manea, S; Monescu, Constantin 
Elena ș.a. Execută analizelfe pre
mergătoare introducerii siste
mului.

Și în ceea ce privește îmbu
nătățirea fiabilității produselor, 
aportul uteciștilor a fost deose
bit. Un grup de tineri au ame
najat 5 laboratoare de fiabilitate. 
Zilnic, aici se montează și se 
demontează circa 600 de apa
rate, selecționate din întreaga 
producție pe baza principiilor 
statisticii matematice, pentru a 
li se aprecia comportarea ulte
rioară în exploatare. Pe baza 
rezultatelor înscrise în grafice 
se operează modificările nece
sare ridicării fiabilității în 
cursul procesului de producție, 
în 1974 uteciștii vor mai ame
naja încă 3 asemenea labora
toare.

MONICA ZVIRJINSCHI

Piesele lipsesc, 
reparațiile intirzie

Pentru o exploatare rațională 
a parcului de tractoare și ma
șini agricole în anul ce urmează 
trebuie ca reparațiile acestora să 
fie executate la timp și de cea 
mai bună calitate. Desigur, vo
lumul mare de reparații ce se 
execută acum cer o gamă va
riată de piese de schimb pentru 
mașinile agricole din dotare. In 
raidul nostru în cîteva stațiuni 
de mecanizarea agriculturii din 
județul Cluj ne interesăm de 
felul cum au fost asigurate a- 
ceste piese pentru actuala cam
panie de reparații.

Primul popas l-am făcut la 
S.M.A. Bonțida. Inginerul Ion 
Ursuț, secretarul comitetului co
munal U.T.C., este și șeful cen
trului de reparații din cadrul 
S.M.A.-ului.

— In actuala campanie de re
parații avem în plan executa
rea a 14 reparații capitale, iar 
La alte 28 de tractoare reparații 
medii. La acestea se mai adau
gă repararea a 40 de mașini 
M.S.P.U.-900 și M.S.P.-900. La 
toate acestea am organizat mun
ca astfel îneît La 15 februarie să 
încheiem campania de reparații. 
Piesele de schimb sînt asigurate 
în cea mai mare parte. Avem ne
cazuri cu procurarea unor piese 
ca : role de sprijin, suporți role 
d© sprijin, bucșe pentru trac
toare din grupa 400. La tractoa
rele din această grupă am co
mandat 15 repere, iar în baza 
de aprovizionare n-am găsit de
cît trei repere și acelea în can
tități mici. Pentru anul viitor 
Ja mașinile agricole ne vom a- 
sigura piesele de schimb din 
surse proprii. Colectivul format 
din muncitorii Gavril Morar, 
Petru Morar, Alexandru Lașonți, 
loan Ursuț. maistrul Vasile Mo- 
raru și inginerii Dumitru Ru- 
șescu și Iosif Ursuț au realizat 
un cubilou cu anticreuzet pen
tru turnarea pieselor din fontă. 
Pentru anul ’74 ne-am propus 
realizarea a 500 tone diferite 
piese din fontă

S.M.A. Gherla. Centrul de 
reparații de aici este speciali
zat in reparații capitale la trac

toarele din grupa 650. In atelier 
lucrează aproape 40 de meca
nici. Intre aceștia i-am întîlnit 
pe tinerii loan Roman. Liviu 
Ciont, loan Seica. Nicolae Ba- 
rabaș, toți fiind absolvenți ai 
școlii profesionale. Despre a- 
ceștia și despre ceilalți colegi 
ai lor se vorbește numai cu cu
vinte de laudă. Tînărul inginer 
Gheorghe M. Karpel. șeful cen
trului de reparații, se arată ne
mulțumit.

— Primim pistoane noi toc
mai de la Colibași și sînt de
fecte. Adică vreau să vă spun 
că un piston are permisă o a- 
batere de 0,003 milimetri iar a- 
cesta pe care îl vedeți are aba

terea de 0,7 milimetri. Or, în 
aceste condiții nu se pot folosi. 
Nu înțelegem cum cei de la Co
libași pot trimite spre benefi
ciari asemenea piese ! Apoi, 
după cum știți, noi sîntem spe
cializați în executarea repara
țiilor capitale. La ora actuală 
avem nevoie de zece blocuri mo
tor iar în bază nu găsim nici o 
bucată.

Cînd oare găsim piesele de 
schimb arătate în baza de apro
vizionare de la Cluj ?

O întrebare căreia trebuie 
să î se dea imediat răspuns, nu 
prin vorbe, ci prin fapte.

OVIDIU MARIAN

tea de prelucrări), stimulînd ast
fel prin exemplul personal între
cerea în această secție... Nu în
tâmplător, aici s-a desăvîrșit ca 
„profesionist", în numai 2 ani, 
Vasile Dobre, cel care prin „ra
ționalizări ale lui", cum ne spu
nea maistrul Florea Sandu, " în 
colaborare cu celălalt coleg, Pe
tre Preda, a confecționat anumite

• Anual, 400 de tineri mo
difica media de vîrstâ a colec
tivului. • Inițiativele uteciștilor 
în aefiunea comuna pentru spo
rirea eficienței economice. • 
Atelier model - tineri model. 
• O „investiție" suplimentara 
de gîndire tehnica în valoare 
de 40 milioane lei.

dispozitive ce duc la dotarea și 
organizarea mai bună a locului 
de muncă, scurtând mult timpul 
de execuție al pieselor cu peste 
70 la sută. Ce înseamnă acest 
fapt e ușor de imaginat chiar și 
pentru cel care nu lucrează în 
domeniu.

La locomotive, secretarul de 
partid, Dumitru Moise, și șeful 
secției, ing. Constantin Mertescu, 
ne rugau să reținem că, la ate
lierul montaj blocuri aparate 
L.D.E., unde mai mult de trei

sferturi colectivul este alcătuit 
din tineri, planul anual a fost în
deplinit, executîndu-se în plus 
cinci blocuri cu piese de schimb 
produse suplimentar, contractate 
în cursul anului pentru export și 
două cabine complete pentru 
L.D.E. Valoarea, de aproape două 
milioane lei peste plan, la pro
ducția marfă exprimă concret 
mobilizarea totală a tinerilor, în
tre care nu pot fi uitați la o 
primă evidențiere Aurel Capră, 
Ion Bălan, Ion Neciu, Aurel 
Frunză și Sandu Gheorghe. Am 
fost îndemnați să nu omitem nici 
numele lui Nucu Ștefan, Titu 
Leoveanu, Liviu Caravețeanu, 
Grigore Mateiaș, cei care au lu
crat la „locomotivele export 
China", acordînd numeroase ore 
de muncă peste programul obiș
nuit. Anumite modificări con
structive, solicitate de beneficiar 
s-au făcut nu numai în atelierul 
de proiectări, ci și de tinerii sec
ției, direct în producție.

Așadar, eforturi, dăruire, ini
țiative. Rețin dintre toate aces
tea încă una : „Fiecare inginer, 
tehnician, muncitor să rezolve 
suplimentar o problemă tehnică", 
inițiativă îmbrățișată de toți ti- 
terii întreprinderii și prin care 
se estimează obținerea unor eco
nomii, pînâ la sfîrșitul anului, 
echivalente cu 40 milioane lei.

VASILE RĂVESCU

Un angajament respectat

cu strictefe la I.P.C.U.P.

j CREAȚIA TEHNICR ȘTIINȚIEICÂ Si ||[ 
ÎNTRECEM CU CEI MAI BUNI DIN LOME"

• Utilajul petrolier proiectat în institut este exportat în 
prezent în 29 de țâri ale lumii

• Numai în anii 1972-1973 au fost înregistrate în insti
tut 37 de brevete de invenții, atestînd prioritatea mondiala 
a soluțiilor tehnice elaborate aici.

• In același interval,19 invenții realizate la I.P.C.U.P. au 
fost brevetate în țâri cu o bogata tradiție în acest domeniu 
de vîrf al tehnicii contemporane.

• Unor creații tehnice ale specialiștilor institutului le-au 
fost decernate, în cadrul celor mai prestigioase și exigente 
competiții mondiale ale ingeniozitâții, 6 medalii de aur.

• Recordul european de adîncime a fost realizat în 
R.D.G. cu o instalație de foraj româneascâ, ale cârei pla
nuri au fost concepute la I.P.C.U.P.

Ideea de competiție, de per
manentă raportare a rezultate
lor muncii față de cele mai bune 
realizări existente in tehnica 
contemporană revenea mereu, ca 
un leitmotiv, în discuțiile pe 
care le-am purtat cu tinerii spe
cialiști ai Institutului de cerce
tări și proiectări pentru utilaj 
petrolier. Aceasta deoarece la 
I.P.C.U.P. s-a semnat, practic, 
actul de naștere al uneia din
tre cele mai răsunătoare victo
rii ale tehnicii românești: în 
Prezent, țara noastră este al tre
ilea producător și al doilea ex
portator al lumii într-unul din
tre cele mai pretențioase dome
nii industriale — fabricarea uti
lajului petrolier.

— Tradiția aceasta ne obligă, 
îmi mărturisea tînărul inginer 
Cornelia Cărbunescu, nu numai 
să continuăm „linia româneas
că". de care vorbesc cu justifi
cat respect specialiștii străini, 
ci și să menținem competitivita
tea produselor pe care le pro
iectăm, în apriga . competiție 
mondială a calității. Pentru a-

„Examenul de iarnă al utilajelor
(Urmare din pag. 1)

rul comitetului U.T.C., Gheorghe 
P&mfil.

Spuneam însă mai înainte că 
se urmărește și reducerea chel
tuielilor, atît la piese cit și la 
energie și combustibil. In ceea 
ce privește piesele se acordă o 
atenție sporită recondiționărilor, 
mai ales că la unele repere se 
semnalează absențe totale în 
bazele de aprovizionare. Reglă
rile și etanșeizările la motoare 
urmăresc micșorarea consu
mului de combustibil. S-au 
găsit și soluții originale de 
economisire. La S.M.A. Cîm- 
pineanca, de pildă, La in
stalația de degresare încăl
zirea nu se mai face cu injector 
ou motorină ci prin racordarea 
la încălzirea centrală. Eficiența : 
100 litri motorină economisiți în 
fiecare zi. La S.M.A. Odobești, 
în atelierul de reparații s-a in
trodus un sistem de încălzire 
electrică, mai ieftin deciț cel

agricole
bazat Pe termocentrală. S-au 
scos din funcțiune, fără ca pro
ducția să sufere, un compresor, 
o bormașină, două bancuri de 
rodaj, economisindu-se peste 
3 000 kw.

In ambele locuri am reținut 
că reparațiile ar fi fost gata 
mai de mult dacă nu ar persista 
carențe în sistemul de aprovi
zionare cu piese de schimb. 
Iată ce ni se semnala, și prin 
intermediul ziarului facem cu
noscut ministerului de resort :

Ing. Petre Mănăilă, S.M.A. 
Cimpineanca : „Stăm cu multe 
motoare neterminate deoarece 
ne lipsesc segmenți, supape la 
compresor, garnituri cămăși ci
lindru, bucșe fuzetă, fuzete și 
altele. în bază nu există mate
rialele care ne trebuie, ca oțel 
pe dimensiuni, plăcuțe, bronzuri 
laminate, scule filiere. La trac
toarele ..Bolgar" primim cilin
dri și pistoane, dimensionate 
necorespunzător. Din această 
cauză reparațiile se fac mai

greu și nu atît de bine, motorul 
consumînd mult ulei".

Ing, Nicolae Rali, S.M.A. O- 
dobești : „De ce trebuie să ridi
căm piesele pentru tractoarele 
viticole de la Galați, pentru 
plugurile de cultivator vie de 
la Ovidiu iar pentru tractoarele 
S.M.S.V.-400 și S.M.-400 de la 
Brașov ? De regulă nu le prea 
găsim și atunci drumurile ne 
cam costă. Dacă s-ar centraliza 
într-un depozit județean ar fi 
și mai operativ pentru noi și 
mai puțin costisitor. Nu există, 
de asemenea, o corelare între 
perioada in care noi efectuăm 
reparațiile și perioadele în care 
ne sint onorate contractele de 
piese de schimb. De regulă a- 
cestea sosesc tirziu. cînd trac
toarele trebuie să fie în brazdă".

Iată, așadar, noi examene, pe 
care trebuie să le susțină me
canizatorii, multe dintre ele pu
țind lipsi dacă s-ar depune mai 
multe strădanii din partea foru
rilor competente.

ceasta. în creația tehnico-ști- 
ințifică trebuie să ne intrecem, 
să ne confruntăm in permanen
tă cu cei mai buni din Jume.

ReLatîndu-mi despre realiză
rile colectivului de specialiști 
din atelierul de sape la obți
nerea cărora își adusese din 
plin contribuția, ing. C. Cărbu
nescu sublinia faptul că. reali
zate fără nici un import de li
cență, sapele de foraj românești 
sint apreciate ca fiind printre 
cele mai bune existente în pre
zent de specialiștii de pe șan
tiere situate în cele mai diferite 
colturi ale lumii: U.R.S.S., 
R.D.G., Algeria, China. India, 
America Latină. După satisfa
cerea integrală a nevoilor inter
ne, peste 60 la sută din pro
ducția românească de sape de 
foraj ia calea exportului, itn- 
punîndu-se pe piața interna
țională prin performantele lor 
deosebite. Necesitatea ~ perfec
ționării continue a celor mai 
bune produse este insă un 
adevăr axiomatic La I.C.P.TT.P. 
.Iată, numai un singur .exemplu. 
Prin înlocuirea danturii clasice 
cu știfturi de carburi metalice 
— material extrem de rezistent 

și prin adoptarea unui nou 
sistem de etanșare a lagăre
lor — sistem care face obiectul 
unor brevete de invenție înre
gistrate în țări cu o veche tra
diție în acest domeniu — „via
ta activă" a sapelor a fost sub
stantial. prelungită. în țară, a- 
ceasta înseamnă o economie de 
cel puțin 50 000 000 lei anual.

Om al cifrelor, tînărul inginer 
Aurel Ștefănescu a găsit o altă 
modalitate de a ilustra aceeași 
idee: am comparat împreună 
fișele cu caracteristicile tehnice 
ale instalațiilor de foraj rea
lizate în institut cu cele ale 
unora similare, produse de cîte
va dintre cele mai reputate fir
me străine. Sondele românești 
din cunoscuta familie „F“ — să 
amintim numai de F—320—3DH 
și F—200, distinse cu medalii 
de aur la Brno și, respectiv, 
Leipzig și Brno — sau alte in
stalații realizate la I.P.C.U.P. 
sînt perfect comparabile ca per
formante cu produsele unor fir
me din țări c.a S.U.A.. R.F.G. 
sau U.R.S.S. Nu de puține ori, 
cum a fost, de pildă, cazul noi
lor pompe de noroi, unele per
formanțe ale instalațiilor româ
nești sînt chiar superioare ce
lor de care sînt capabile cele 
mai bune produse existente pe 
piața mondială.

PETRE JUNIE
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Retipăriri
>!

Iși retipăriri
Încheierea unui an este bun prilej de bilanțuri. Dar un 

>ț bilanț care se face mai rar este acela al retipăririlor. Ce 
>? și cîf retipărim ? Folosim termenul retipărire pentru că 

ceea ce se numește de obicei, reeditare nu intră acum 
« în vederea noastră. Reeditarea unei cărți trebuie să fie 
» susținută de valoarea ei și de cererea publicului, iar soli- 
« citarea acestuia din urmă se_ poate constata prin epuizarea 
>> ediției precedente. Cum însă adesea intîlnim reeditate și 

carfi care nu și-au epuizat stocul edifiei sau edițiilor ante- 
>> rioare chestiunea rămine întrucitva misterioasă și ina- 
<c bordabilă. Pe anul trecut de pildă s-a tras o nouă ediție 
>> din Princepele și îngerul a strigat care au ajuns succesiv la 
(< a lll-a și ia a IV-a ediție, după cum ne mărturisește bule- 
>> tiriul de Cârti noi. Nu știm dacă edițiile anterioare s-au 
d enuizat. dar solicitarea publicului trebuie să fie reală date 
>> fiind cărțile de care vorbim.
« lată alt» două reeditări față de care apar serioase sem- 
>5 ne de întrebare. S-a scos și o a doua edit*® din Al cinci- 
s< lea anotimp de Al. I. Ștefănescu ca și din romanul Puterea 
?z de Corneliu Leu. în cazul lor nedumeririle rămîn : foamea 
s$ cititorului să fie aceea care a dictat retipărirea cărții lui 

Al. I. Ștefănescu și cea a lui Corneliu Leu ? Să fi epuizat 
cititorul celelalte mari și< importante romane pe care edi- 
turile noastre i le pun la dispoziție și să fi descoperit In 
aceste eărfi alimentul spiritual indispensabil ?

a Editurile dețin desigur dezlegarea acestui mister, dar șî 
>> fără un răspuns al lor se poate stabili fără complicate 
ÎV operații de calcul că nu existau motive serioase ca aceste 

două eărfi să fie reeditate și încă într-o colecție de mare 
a tiraj. O trecere în revistă a reeditărilor din ultimii ani ar 
>> scoate le suprafață multe asemenea mister» editorial», dar 
« cum multe din criteriile puse în joc nu ne sînt cunoseute nu 
>> vrem să depășim marginile evident»!. Atîi aeum despre 
<< reeditări.
>> Apariția unor edituri noi în provincie a avut ca scop 

descentralizarea vieții editoriale, crearea unor noi cențr» 
?? de inițiativă culturală Nu întîmplător editurile nou Infim- 

țațe Iși au sediul în vechi orașe românești de cultură • 
lași, Cluj, Craiova, Timișoara. Rostul lor nu ooat» fi decit 

șs acela de a prelungi vechile trasee culturale, de a valorifica 
« forței» cit și tradițiq culturală a locului, totul cit moi .de- 
$> parte de un localism strident și dăunător. Ln linii mari tine
re rele edituri nou Înființate dovedesc o reală atenție pentru 
>> sublinierea rolului cultural ol zonelor pe care le acoperă, 
<< pentru promovarea unor autori care să ateste forțe de 
>> creație a momentului actual. Clujul, de pildă, a avut o 
« mișcare culturală și literară proprie cu trăsăturile ei defi- 

nitorii, cu personalitățile ei. Revistele apărute aici au - și. au 
« dovedit nu o dată - întinsă audientă. E o constatare obiec- 

tivă că publicațiile au avut un loc extraordinar în istoria 
?? culturii românești și de multe ori Igr trebuie șâ ne adresăm 
>> cînd dorim să reconstituim o epocă și mișcarea ei de idei. ' 
<< în paginile ziarelor și revistelor ou rămas risipite cu genero- , 
>> zitgte pagini de un incontestabil interes semnate de persona- 
« lități remarcabile. Ar fi ele ajuns să numim, pe Hoșdeu și ! 
>> revistele lui ca să verificăm cit adevăr cuprind aceste afir- 
<< mâții. A scoate din reviste vechile contribuții, pentru a^le 
>> salva de uitare" și a le reda circuitului intelectual înseamnă a ■ 
<< realiza tocmai unul din telurile pentru care editurii» au 
>> fost înființate în mai. vechi centre, de cultura. Un exemplu 
« lămuritor este colecția de Restituiri a Editurii Dacia. Cea- 
>> sornicul de nisip de Lucian Blaga, ediție întocmită de 
« Mircea Popa, strînge din publicațiile astăzi moi greu cori- i 
5> sultabil», toate textele lăsate de scriitor în revistele vremii. ; 
<$ Valoarea inițiativei și a volumului rezultat șe impune de la . 
5? sine și impune, de asemenea, colecției de Restituiri o cotă de. ‘ 

realizare superioară. Asemenea culegeri sînt mult mai . 
potrivite aici decît reeditări de tipul celor făcute pentru ;

« Anton Pann sau Hortensia Papadat Bengescu. Nu puține . 
>> pot fi cărțile asemănătoare la editurile Junimea si Scrisul ■ 
<< românesc. O privire aruncată pe planurile editoriale ale . 
>> anului viitor ne arată că deși conștiente de datoria de a j 
<< valorifica un fond cultural de o neîndoielnică valoare atît . 
>> Junimea cîl și Scrisul românesc ezită încă să înscrie acele ; 

titluri de volume pe care ele sînt fatalmente obligate să le < 
>> producă. Istoria culturii și literaturii române este legată în ; 
<$ chip decisiv de lași și aspectele trecutului său cultural și < 

literar stau din abundență la dispoziția editurii, Colecțiile .
$s Convorbirilor literare, Contemporanului, Vieții românești ' 
?? n-au fost încă străbătute de un ochi editorial inspirat. De • 

aceste reviste sînt legate mari nume, faimoase dispute de 1 
?? idei, aici au publicat scriitori caracteristici ai vremii. Să dăm ’ 

cîteva exemple: AL Phillippide, lingvistul, a început nu cu < 
?? lingivstică ci cu totul altfel de scrieri. Numele lui este j 
>> amestecat în polemica Convorbirilor literare cu Gherea. Un ( 
« volum care să adune preocupările scriitoricești.ale viitorului < 
» lingvist înainte de abordarea decisă și exclusivă a lingvis- j 
<< ticii ar fi o carte interesantă și necesară. Tot în publicațiile < 
>> acelei vremi stau colaborațiile lui Constantin Miile, num» j 
<< fără de care istoria ziaristicii românești nu se poate con- < 
>7 cep». Constantin Miile nu acoperă numai un capitol de I 
?> istoria presei la noi, de istoria ideilor socialiste ci șî unul j 
$> de literatură. C. Miile este unui din primii noștri critici life- ; 
S> rari și dificultatea de a-i consulta textele a devenit evi- ; 
sș dentă pentru cei interesafi. O strîngere în volum a publicis- , 
z, ticii lui literare și politice este o întreprindere care se < 
>> impune și cine s-o facă dacă nu editura și orașul său de .

baștină ? Exemple de acest fel se pot da nenumărata pentru j 
lași și editură sa. Poate că pentru o anumjtă etapă aceste 5 

?? preocupări ar trebui să fie chiar precumpănitoare. Editura s 
ș> Junimea se cade să-și revendice, pentru acțiuni similare, 5 

nume ca al lui P.P. Negulescu, Gh. Panu, Oct. Botez > 
ZZ etc. Lista de nume și posibilități poate fi mult Iun- > 

gită dar considerăm suficient de explicită ideea noastră și 5 
rămînem aici. Mult mai puțin lipsită de inițiativă decît 5 
Junimea ește editura Scrisul românesc deși Craiova este < 

« fostul oraș al unor edituri importante și al unor numeroase < 
M publicații. Ca și în cazul lui C. Miile și publicistica unui < 

scriitor foarte caracteristic și adăugăm și foarte cunoscut 5 
>> în epoca lui, Traian Demetrescu, rămîne încă îngropată > 
>> In reviste greu de găsit și de consultat. Cui îi poate reveni, 5 

în modul cel mai firesc, sarcina retipăririi în volum a aces- ? 
tor articole de mult uitate, cu mult mai interesant» decît se > 
poate bănui dacă nu editurii din orașul căruia a apar- s 

« tinut ? Astfel de gesturi nu (in de patriotism local ci de o s 
valorificare conștientă și inevitabilă a unor bunuri intelec- $

x
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tuale pe care n-avem dreptul sâ le lâsâm uitării. Tot aici 
credem că s-ar putea realiza în chip la fel de justificat o 
culegere din articolele lui Petre Pandrea din revistele vre
mii, rămase și ele nestrînse de autor. Petre Pandrea, autorul 
unui incitant eseu despre specificul oltean, merită această 
atenfie din partea editurii Scrisul românesc.

Am enumerat numai citeva din posibilitățile de acțiune 
ale editurilor nebucureștene de a acționa conform scopului 
pentru care au fost înființate și prin care ele și-ar doblndi 
și un profil particular justificat de o tradiție culturală pro
prie. Ele nu ignoră aceste posibilități dor este cazul s-o 
spunem că locul lor In viata activității editoriale are nevoie 
de o subliniere apăsată. Altfel planurile și aparițiile edito
riale vor oferi o izbitoare asemănare și nu se va mai 
infelege bine de ce avem o editură la lași, de ce una la 
București și de ce alta la Cluj. Nu este nici o rușine să ne 
întoarcem la un trecut și la o contribuție de a căror demni- 
fote nu ne putem îndoi,

M. UNGHEANU

de Barbu Ștefănescu Delavrancea 
la noul Teatru Național
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; Cînd uriașa cortină de culoarea
> mierii s*a ridicat, scena părea un 
; capăt de legendă: arcade albe,
> subțiri ca un fum, înalte ea un 
; zbor dti pasare, ogive de uți și
> ferestre de paiat domnesc, prin
■ care pătrundea întreaga o zare
> de vis. Iar sub acele arcade, tn- 
; tu zumzet de fețe harnice la
> Curtea doamnei, apoi zvon de 
’ luptă ce se îneheie curînd, apoi
■ veste de izbîndă adusă, de
' piui sol și, în sfîrșit, Ștefan. 
, Rrtțșc, visul se destramă^ zările 

ca zidurile palatului parcă se
I adună, legenda încetează, luînd 
; trup șl suflet de viteaz, adevărat: 
! e Ștefan, eroul care se înalță ca 
; un uriaș în memoria urmașilor și 

a urmașilor urmașilor săi peste 
' veacuri. Amintirea lui nu-i po- 

veste nici evocare de ' mit sau 
metaforă, ci istorie: Ștefan, 
exemplu tiu pînă astăzi de ab- 
negație, de eroism, de iubire de 
țară și dreptate. Ștefan, Voievo
dul care în ultimul ceas de viață 
și-a scris testamentul cu sabia, 
lăslnd pildă și poruncă de necru* 
țâre împotriva oricui ar îneerca 
să calce interesele șl neattrnarea 
țării. Ștefan, mintea și brațul 
care au împlinit o viață năzuin- 
țele poporului, curai și gîndire 
politică de geniu, om bun, sim
plu și generos față de ai săi. 
Deci „Apus de soare", din nou 
acest poem dramatic, Ștefan, din 
nou acest erou monumental — 
primul din istoria teatrului 
românesc și aceeași mare, 
profundă emoție. Pe scena nouă 
a Naționalului drama istorică a 
lui Delavrancea, imn de slavă 
închinat patriotismului, a avut ca 
totdeauna rezonanțe grave, as
tăzi chiar mai impresionante, in- 
țr-un moment inaugural, festiv. 
Teatrul Național, pășind tn casa 
lui nouă, a găsit — alegind cu 
inspirație — pentru primul 
spectacol, una dintre cele mai. 
frumoase și mai educative opere 
din repertoriul clasic românesc, 
Edificiul intrat acum în funcție, 
cu strălucita lui zestre tehnică, 
beneficiază de toate condițiile li
nei montări omagiu, pe mă
gura virtuților acestei piese, a 
nobleței mesajului cuprins aici. 
O echipă numeroasă și valoroa
să în frunte cu un interpret 
neegalat a lui Ștefan — George 
Calboreanu — actor a cărui viață 
artistică e aureolată de această 
creație — într-un cuvint totul 
justifică, dacă mai e nevoie, 
oportunitatea recentei opțiuni. 
Spectacolul de astăzi, monumen
tal de la prima pînă la ultima 
scenă, s-a situat la înălțimea aș
teptărilor, în această stagiune 
sărbătorească pentru Teatrul Na
țional. El a fost construit cu har, 
cu seriozitate, cu o mare siguranr 
ță profesională. Întreprinderea a- 
ceasta, eminamente bărbătească, 
încredințată regizoarei Marieta 
Sadova, s-a soldat cu o repre
zentație în care există și gran
doarea meritată, dar și unda de 
poezie, și aura de basm de la 
început. Reprezentație pe de-a-n- 
tregul solidă fără să fie greoaie, 
austeră fără să fie rece, patetică 
fără retorism. Măsură în toate, 
pe întreg ansamblul, forța de a 
păstra echilibrul de la început 
pînă la sfîrșit, efortul de a reva
lorifica modalități artistice cu
noscute -— adică aport regizoral 
de prim rang, vrednic de stimă, 
Marieta Sadova a avut cu sigu
ranță în scenograful Mihai Tofan, 
un aliat de seamă, tar în tehnicie^ 
nii teatrului colaboratori de preț t 
cadrul spectacolului impune 
dar nu apasă, nu covîrșește ■— 
decorurile sugerează atmosfera 
sau starea de spirit dominantă 
prin fiecare detaliu, costumele 
dau nota dorită, de sobrietate și 
rară eleganță. Lumina, culorile, 
sunetele fac corp comun cu

reprezentația — act artistic 
cu mulfi fi diver,i partici
pant. Primul răminind, insa, 
desigur, George Calboreanu, ac
tor care joacă rolul lui Ștefan 
din „Apus de soare" de aproape 
patru decenii, după ce l-a urmat 
tn 1936 pe Constantin Jloftara, 
protagonistul premierei absolute 
din 1919. Venerabilul artist, as
tăzi în vi rstă de 77 de ani, este 
o prezentă scenică miraculoasă, 
cu o mare fi nealterată forfă de 
expresie, eu mijloace de interpre
tare la fel de simple, de clare, de 
impresionante, ca și altădată. SI 
totuși nu la fel i George Calbo
reanu. ca orice artist adevărat, a 
căutat modalități noi de expri
mare, eroul său fiind acum me
reu altul, in stări și relații dife
rite, Ștefan de acum, Voievodul 
aprig, aflat în conflict nu numai 
cu boierii răzvrătiți, dar și cu 
Ștefan omul, încercat de boală, 
de bătrinofe. Ștefan din actualul 
spectacol e mult mai nuanțat, 
mai diferit fală de cel de ieri, 
Eroul are prin intermediul lui 
George Calboreanu dimensiunea 
fabuloasă a unui caracter excep
tional — care umple sufletul de 
admirația — fi totodată reacții, 
sentimente profund umane — 
cari umplu inima de emoție. 
Arta acestui actor, pe care l-am 
văzut și l-am auzit de atîtea on, 
are, se vede, puteri și resurse 
nesecate și nici un elogiu nu i 
va răsplăti strădania de-a umple 
inimile de admirație fi de emo
ție pentru înaintași, generații 
de-a rîndul. Aplauzele de la sfir- 
fit, departe de a însemna un gest 
convențional, sint expresia res

pectului unanim pentru dăruire 
fi credința fără margini eu oare 
George Calboreanu a slujit rolul 
acesta timp de o viață. Firește, 
nu singur: alături de el se afli 
astăzi, ca și altădată, Elvira Go- 
deanu, ca și alți actori din echipa 
de aur a Naționalului — Giu- 
garu, Finteșteanu, Emil Bota, Geo 
Barton, Maria Voluntaru, Marcel 
Anghelescu, Brancomir, C. Băr- 
bulescu. E prezentă de asemenea 
pe scena nouă a Naționalului și 
virsta de mijloc a artiftilor din a- 
cest teatru — Mihai Fotino, Ma
tei Alexandru, Eva Pătrășcanu și 
mulfi alții. Sini bineînțeles alei, 
in „Apus de soare", și cel tineri, 
printre care a strălucit lllnca To- 
moroveanu, Oana, personaj exce
lent gindit și interpretat — t-a- 
glo așa cum a dorit autorul, re
flex al frământărilor voievodului 
— plini de devotament ți ado- 
rafie pentru părinte ji domnitor. 
Sînt în acest spectacol ți actori 
foarte tineri, Tamara Crețulescu, 
Olga Delia Mateesou și încă 
foarte mulți, — toți, din toate 
generafiile foarte buni inter
pret! cărora le cerem ier
tare că nu-i putem numi pe rind. 
împreună insă, și acesta e princi
palul, ei au dat rezultanta de vi
brație, de aleasă simfire a nou
lui spectacol de la noul Național, 
spectacol care merită, care tre
buie neapărat văzut de publicul 
nostru tinăr. O asemenea înălță
toare lecție de patriotism, servită 
cu desăvîrțită artă, nu va fi uita
tă, cu certitudine, niciodată de 
tinerii spectatori.

Jn urmă cu un an avea loc 
premiera filmului „Explozia". 
Era un eveniment îndelung aș
teptat, o reușită cinematografică 
pe o temă de actualitate : etica 
In acțiune a omului societății 
noastre socialiste. ,

In anul acesta spectatorilor 
noștri le-au fost oferite 18 pre
miere. filmul cu subiect con
temporan reprezentind aproape 
jumătate din numărul lor: 
„Zestrea", „Aventurile lui Ba- 
bușcă" . „Farașutiștii". ..Dra
gostea începe vineri". „Șapte 
zile", „Despre o anume feri
cire" și „O sută de Iei". Dintre 
ele insă numai două s-au deta
șat de ceea ce am putea numi 
miza mică, ignobilă chiar, a 
problematicii nesemnificative, 
doar două pelicule regizate de 
cineaști care au debutat In 
lung-metrajul artistic: Letiția 
Popa cu „Zestrea" și Mircea 
Constantinescu cu „Despre a 
anume fericire". înzestrarea, vo
cația cinematografică a celor 
doi debutanți a făeut insă ea 
„Zestrea" să fie un film sub ni
velul subiectului oferit (scena
riu Paul Everac) iar „Despre o 
anume fericire" să depășească 
prin detaliile filmice ale pre
zentării mediului muncitoresc 
multe din carențele scenariului 
semnat de Costantin Chiriță.

In rest, „Dragostea incepe 
vineri" n-a fost decit o poveste 
confuză despre tribulațiile afec
tive ale unei tinere. „O sută de 
lei" o greu explicabilă încercare 
de a moraliza cu ajutorul unor 
personaje ce-și mimează exis
tenta. iar „Parașutiștii" o per
fectă demonstrație de inabill- 
tate artistică din partea echipei 
de realizatori (regizorul Dinu 
Cocea și scenariștii Gheorgho 
Bejancu. Ladislau Tarco și Mi
hai Opriși ce au încercat să dea 
învestitură social-morală unui 
conflict pueril.

Cu „Sepie zile" film polițist 
unde am putut urmări doar or
goliul exercițiului de stil al 
ttnărului regizor Mircea Verolu 
și eu „Aventurile lui Babușea" 
modestă narațiune cinematogra
fică pentru copii, regia Gh. 
Naghy și Geta îarnovski. film 
realizat Intr-o viziune cinema
tografică ee ar trezi suspiciuni 
chiar dacă ar fi fost opera unor 
cineamatori. se încheie 
rarga producțiilor eu 
contemporan. Progresul 
Iul de actualitate nu-i
cate decit de natură statistică, 
șapte filme din 18.

Cel mai bun film ai anului hi 
se pare a fi de departe ecrani
zarea după Ion Agîrblceanu 
„Nunta de piatră", debutul In 
fiimuj artistic al tinerilor pan 
Pita Și Mircea Veroiu. film ce 
a obținut meritate elegii la ct- 
teva festivaluri cinematografice 
Internationale la care a partid- 
pat. Cele două episoade, „Fete- 
leaga" și „Nunta" reprezentind 
primul un poem, iar al doilea 
un excelent pamflet, ne-au a» 
miptiț peste ani de neuitatul 
debut al unora dintre cei mal 
promițători realizatori de film 
românesc: Iulian Mihu și Ma
nole Marcuț cu ecranizările lor 
după povestirile Iul Sahia reu
nite in filmul „Viața nu tartă". 

„Nunta de piatră" a recoman
dat doi cineaști preocupați să 
traducă In imagini un text sub
til. să sensibilizeze cu ajutorul

enume- 
subiect 
HIbiu- 

din pi

VIORICA TANASESCU

Lor replica. Ințr-un cuvint, 
finalizeze cinematografic 
subiect. 0e subliniat acest 
cru pentru că majoritatea 
neaștilor noștri ori răntfn 
urma subiectului, ori II ignoră 
pe drumul unor căutări sterile... 

Continuind cronica unor eve
nimente din frămîntata perioa
dă postbelică, anii 1945—1047, 
cuplul Titus Popovici—Petre 
Sălcudeanu a semnat scenariile 
filmelor „Ultimul cartuș", „Con
spirația" și ..Departe de Tippe
rary", filme ce au redemonstrat 
ne Ungă bogăția unor surse de 
informații puțin prezente in fil
mul românesc — anii luptei ma
selor populare sub conducerea 
partidului pentru cucerirea pu
terii politice In condițiile In 
care „partidele istorice" se aliau 
cu ultimele elemente reacțio
nare — și maturizarea profesio
nală a doi regizori Sergiu Ni- 
oolaescu și Manole Marcus, tem
peramente artistice deosebite al 
căror profil s-a impus elocvent.

Un bun subiect semnat de 
Alexandru Șiperco. aflat la pri
mul său contact cu filmul. „Cea
ta", a fost banalizat de un 
cineast. Vladimir Popescu Do- 
reanu, care a Încercat să trans
planteze intr-un story inspirat 
din activitatea ilegală a unor 
comuniști in anii regimului fas- 
cisto-antonescian, poncife din 
producții polițiste de duzină. 
„Ceata" n-a reprezentat dectt 
un eșec in pluș in palmaresul 
regizorului.

„VerOBica" și ..Veronica se 
întoarce", filmele Elisabetei Bos
tan. cu toată declarata ambiția 
a regizoarei de a realiza „pri
mul musical românesc", 
reprezentat decit, datorită 
dramatizării subiectului, 
spectacol balet ce poate suplini 
oricind prin fantezia costume
lor o emisiune de televiziune 
In culori pentru micii specta
tori. Iar „Clprisn Forumbeecu", 
regizat de Gh. Vitanidis după 
un scenariu propriu, a melodra- 
matizat tn tehnica ecranului teț 
și estmancolorului biografia so
bră a celebrului compozitor. Re
gizorul a amestecat romantis
mul cu Idilismul ceea ee a fă
cut ca filmul să emoționeze doar 
prin partitura muzicală 
deziluzioneze prjntr-un 
șăgalnic de operetă.

Mircea Moldovan, un 
cineast aflat la al doilea film 
din lumea satului, ne-a pre
zentat In „Vifornița" un subiect 
puțin abordat de cinematogra
fia noastră: cooperativizarea a- 
griculturii. Rezultatul e meri
toriu In ciuda unor prezentări 
prea expozitive lipsite de ner
vul dezbaterii conflictului etico- 
soclal propus de scenariul lui 
Petre Sălcudeanu,

Cum a lipsit comedia Ci
nematografică, Alecp Croitoru 
a încercat s-o suplinească 
filmul de montaj „Lumea 
distrează". Colajul realizat 
pretează Insă mult mai bine 
previzațillor micului ecran...

Ce putem observa In final t 
Au fost destule subiecte de 

actualitate, dar vrem unul 
care să nu șe poată Intimata 
decit acum, imediat. Dorim, cum 
s-ar spune, o Contemporaneitate 
a dezbaterilor șl nu una a de
corului...
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TUDOR SȚAN'ESCU
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Muntele
munte,

muzica
muzică»»»

emisiuneUltima 
„Revistei 
tice TV“, 
întregime 
țifico-fantastie este, cre
dem, un succes al tele
viziunii, atît prin tncer. 
careu grupului de redac
tori de a trata din mai 
multe unghiuri tema pro. 
puși, informînd publi
cul despre succesele ge
nului în tara noastrt și 
despre recunoașterea 
peste hotare a produc, 
ției rominefti de „scien
ce-fiction". cit și prin a- 
legerea bine gindită a 
invitaților emisiunii. S-a 
fdeut, așadar, un tur de

a 
literar-artis- 

consacrată tn 
ginului țtiin.

orizont, cu tendință 
videntă de a trata 
hausțiv tema (emisiunea 
pierzind, poate, tocmai 
datorită unei asemenea 
încercări) străbătind în 
goană literatura, plasti- 
ea și muzica aflate la 
hotarele fantasticului, 
lucru ce ne determină 
să propunem și alte in
cursiuni in această sfe
ră. care să nu poarte, 
însă, amprenta dorinței 
de a introduce prea 
mult intr-un sac prea 
strimt. Am propune, deci 
televiziunii ți alte 
dezbateri asemănătoare, 
confruntări de opinii, 
prezentări de scurte 
producții ale acestui 
gen cu o audienți tot 
mai largi la public.

Ceea ce ne-a reținut 
însă atenția intr-un mod 
destul de șocant, e opi
nia și speranța unui tt
nir muzician, invitat al 
emisiunii la capitolul 
muzică; acea mu
zică ce tinde să con
cureze, pe un plan co
respunzător, cu literatu
ra științifico-fantastici. 
Orictt de fantastic ni se 
pare proiectul invitatu

e-
ex-

lui, nu putem si nu.l 
amintim cu o stringers 
de inimă ; ee ne-om fa
ce, daci cineva se va 
gindi, totuși, să-l apli
ce

IWwica viitorului — 
spunea el, — este muzi
ca spațiilor întinse. Ca 
atare, domnia-sa vede 
(în viitor, firește) niște 
instalații uriașe genera
toare de „muzici" (vom 
vedea ca fel de muzică) 
pe doi versanți de mun. 
te, ori pe Babele, pe Ca. 
raiman, in munți, ori
cum, astfel Incit, grație 
unor amplificatoare de 
mare putere, turistul 
sau melomanul aflat 
jos, tn vale, si poată 
audia „programul" din 
orice punct s-ar afla.

S-a trecut apoi la u- 
nele exemplificări cu 
titlu de propunere (in 
paranteză). Am ascultat 
zdringănituri ciudate în 
bare metalice suspen
date de un stativ oa
recare, percuții la fel de 
ciudate, scrișnituri și 
gemete care, iertată fie
rte sinceritatea, nu ve
dem cam ce legătură ar 
putea avea cu muzica, 
chiar și cu cea a viito
rului. Dar ne-am

întrebat: oare spre ața 
ceva evoluează gustul 
melomanului ? Admi- 
țind insă prin absurd 
această tendință, oare 
cel mai inteligent este 
si se împrăștia „simfo
nia" pe spații întinse, 
tocmai din vtrful mun
telui, alungîndu-i pe a- 
matorii de destindere 
sosiți în liniștita (plnâ 
aeum I) pădure, și 
claustrindu-i cu miinile 
la urechi intre cei patru 
pereți ai casei ? Ori- 
cit de fantaști am încer
ca să fim, chiar pe seu, 
tul (sau sub scutul) do
rinței de a fi originali 
cu orice preț, parcă, to. 
tuși, e prea mult...

Nu negăm faptul că 
ți mijloacele muzicii 
suferă și vor suferi, în 
sensul bun al cuvlntu- 
lui, transformări și înno. 
iri care, raportate la e- 
voluția generală, sint pe 
deplin explicabile și, de 
cele mei multe ori, ac
ceptate. Dar de aici și 
pină la a ne imagina ei 
„homo-tehnicus" va re. 
nunța la muzica adevi.

inoculăm

viitorului 
tradiție ? 

știm, muzica

ratg (a cărei definiție 
ne jenăm s-o mai trans
criem! (n favoarea îmbi
nărilor de zgomote cu 
pretenție de „nou", este 
cel puțin o distanți ca 
de la cer la pintlnt. Fi
rește, e un punct de ve
dere personal, pe care nu 
încercăm să-l 
nimănui.

Oare omul 
va renunța la 
Din cite
tn general — a noastră 
și a altora — are tra
diții datorită cărora în
că stă cu capul sus. Este 
cazul să trecem peste 
ele, adoptînd acele mij
loace aflate, e drept, la 
îndemina oricui, dacă 
vizitează un depozit de 
fier vechi? Este cazul să 
ne gindim la așa-zisa 
„spațializare" a acestui 
„gen" de „muzică", ur- 
elnd-o sus pe munte 
pentru uzul ți auzul ee. 
lor din vale ? poate ci 
ar fi bine ca muntele 
ii rămtni munte iar 
muzica — muzică, chiar 
și in viitor...

H. DRAGOMIR

VERONICA SE ÎNTOARCE 
țriș (orele 9; ll.lp: 13.30 
18,15: 20,30). Favorit (orele 
ll.SȘ; 13.45. IS; 1S.15; 30,30).

CEA DIN URMĂ ZI Victoria 
(orele 0: 11.15: 13.30: 10: ib.15:
30.30) .

PUNCT. PUNCT, virqulA: 
Doina (orele 12.30: 14,30: 18 30).

PUTEREA SI ADEVĂRUL 5 
Doing (ora «.45). (.» orele 9.30; 
1 l.™.Prî.ErȘnl aa desene animate.

tNTlMPLĂRI CU COSA NOS
TRA : soala (orele 9; jl.15. 13,80; 
1015; 18.45; 31), București (orele 
8,45; li: 13.30; «; 18.30; 31), Mo
dern (orele 0; 11.15: 13.30; 16; 
18.15; 80.80).

MARELE VALS: Luceafărul 
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17 30; 20,30). 
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30; 
17.30; 30,30), Exceisior (orele S; 
11,45; 14,30; 17.15; ap.

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Tim
puri Noi (orele 13,45; 18; 20,30),
Ferentari (orele 16 ; 18 ; 20) — Spec
tacolele de dimineață sint rezer
vate elevilor.

FATA DIN ISTANBUL : Fes
tival (orele 9; 11,10; 13,30; 16;
18.30; 20.45), Flacăra (orele »15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30).

VIFORNIȚA : înfrățirea 15,30; 18; 20.15), ---------
15.30; 18; 20 «),

LOVE STORY : Central 
0,18; 11.30; 13.45: 16; 18,15;

O AFACERE PE CINSTE 
mina (orele 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20.43). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacanțe)

anatomia DRAGOSTEI: Dru
mul Sării (orele 15,30: 18; 20 15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK ; Melodia (orele 0; 
11.15; 13,30; ÎS; 18,30; 20.45). Fla
mura (orele 0; 11,15; 13,30; 16; 
18,18; 20,30). ’

DESPRE O ANUME FERICIRE I 
Unirea (orele 15.30; 13; 20 15).

OMUL DIN LA MANCHÂ : Grl- 
Vlța (orele 9.30; 19: 15.30: 18;
20.30) .

MORGI AN A s Viitorul (orele 
15.30; 18; 20).

TORINO NEGRU : Buzeștt (,■’ •. 
9: 11,15; 13.301 16: 18.15 : 20.30). 
Gloria (orele 9; 11,«; 13 30; 16;
18.15; 20.30), Aurora (orele 9: 11.15; 
.13,30; 15,45; 18; 20.15).

EVADAREA ; Moșilor (orele 9; 
11.1S: 13 30: 16: ls.lS: 20 30>.

ULTIMELE ȘASE MINUTE ! 
Dacia (orele 8; 11,15; 13.30; 10; 
18.1S: 20.30). Floreaaca (orele ÎS 30: 
18; 20,15).

juțiANB 4 Crtngași (orele ie; 
13; 20).

BUNĂ SEARA, DOAMNA
CAMPBELL ' Bucegl (orele 15.30; W: 90.10). ’ '

ancheta poștașilor : Pro
gresul (orele 15.30: «; 20.151

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE ; Volga (orele 9; 1115; 
13,30; 15.45: 10: 20.15). Arta (orele 
13.30; 17.41: 90).

100 de lei 1 Pacea (orele 16: 
18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Lira (orele 16,30; 10; 20.15),

IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE: Popular (orele 15.30: 18;

ario, ARME ! i Munca (oreia

CU CÂRTITE PE FATA t Cos- 
mos (orele 13.30; 18; 20.13).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM l 
Rahova (orele 15.M; 16; 30.15).

(orele
CotrocenJ (orele

(orele 
18,15: 20,30). 
’ ; L,U-

18,30;

legenda negrului CHAR
LEY I Vltan (orele 15,30; 17,46; 80).

PROGRAMUL IO
9,00 știri. 0.03 „Incognito" — 

?.îgr.țn? -do varietăți muzicale ; 9.55 Melodia zilei : „Cit ne bale 
de Nîcolae Kirculescu. 10.00 Divertls-elub; 11 ore plnă 

V?'.". lJ!7* 2.11,011 Știință șl tehnică. 
11,10 Profil pe portativ ~ Traian 
Ulleoan, 11,80 pentru prietenii 
magnetofonului, ls.oo Transmisiuni 
directe (Jln țară. 12,10 Invitație in 
Jonoteca. 18,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineața. 
17 00 Știrile după-amiezii. 17.05 Alo, 
Radio i — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. ls.oo Șapte zile 
șapte arta. Cinema. 18.10 Rapsodia 
pe o tema de Paganini pentru 
pian fi orchestra de Rahmaninov. 
18,56 Melodia zilei. 10,00 1.-7, ui- 
rect... din studioul 6. tntilni; Fcu 
formația „Capitol". 1B.30 Știri. fo,35 

discuri „A.M. Records'. 
20.00 Teatru radiofonic : „Pribeagă" 
de Vaslle Volculescu. 21.00 Radie- 
super-top. Muzică ușoară româ
nească. S8,oo Radiojurnal, Buletin 
meteorologic. Sport. 23,30 Melodia 
Zilei. 22.35 Vedete ale muzieil 
ușoare. 23,10 Poetica. Adrian Pău- 
neseu. 33,80 D|n operetele lui Gerd 
Natschlnski. 23.53-24.00 Ultimele

ȘOl, JI DECEMBRIE 10T3 

PROGRAMUL I

9.00 Curs da limba engleză s,30 
Curs de limba germană. |0 oo Te
lex. 10.05 Cărți ș| idei. 10*35 Tele- 
einemateca (reluare), »io Tele
jurnal. 16.00-17,00 Teleșcoală.

1 i Trn'ror Istorie (t). 
17,30 Emisiune in limba maghiara, 

liste. 18.45 Universitatea Tv. Amfi
teatru politie : Școala si societa
tea; istoria civilizațiilor ; civili- 
zația arabă în Occidentul Medite* 
Canei, Invitat, acad. Emil Condu- 
rachl; Istoria Științei și tehnicii 
românești : Veacul șl xv-lea in 
Țările Române di), invitat, prob 
Milial Berza. 18,30 Telejurnal. 20 00 
Clntecul slptărnlnli : „Ești țara 
mea. un eîhtec,‘. 20,05 Seară pen
tru tineret. Turneul emblemelor. 
Itinerar patriotic pentru tineret. 
Concurs închinat celei de-a XXX-a 
aniversări R eliberării patriei de 
sub Jugul fascist. Organizatori : 
C.C. al UT.C. și Redacția emisiu
nilor pentru tineret. Etapa I: 
participă echipele reprezentative 
ale județelor Brăila, Galați, Ialo
mița și Tulcea. Transmisiune di
rectă de la Sala sporturilor din 
Constanța. Prezintă Dan Ursulea- 
nu. Realizator Emil Ghițulescu. 
31,10 „De joi pțnă joi" — o agendă 
a evenimentelor din viața tineretu
lui. 31,15 Semnătura noastră tn 
cronica anului 1873. Film docu
mentar, sintetlzlnd contribuția 

liner*, a organizațiilor 
U.Ț.C, la succesele dobindite In 
acest an. Realizator Ttmotet Urau. 
31,40 Gala locurilor l. ptntece 
premiate tn emisiunea „Teletop 
■73". Interpretează : Angela Simi- 
lea Ileana Popovici. Erika Jozsa, 
Mihai Constantinescu Cornel Con- 
stanținiu. George Nicolescu, 
Nicolae Allfantls. Carol Horvath 
si Folk grup Thalia. Prezintă 
Smaranda Găicufescu șl Mihai 
Cafrlta. Un film de Ellșabeta 
Mondene* șl Luminița Dumitrescu- 
Suciu. 33.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Film pentru 
"■opli : .Lumea animalelor" 18.43 
cintece șl locuri notmlare. lo.oo

Acolo unde ne așleantă oamenii-. 
10.80 Telejurnal. 20,00 Concert de 
muzică slmfon’ct romSn-ssct con
temporană. 22.05 Terra 73.
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DECORĂRI LA

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri după-amiază, 
în vizită protocolară de prezen
tare, pe Ahmed Hussein AI-Sa-

marraie, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

La primire, care s-a desfășu
rat lr.tr o atmosferă cordială, arat într-o ___________ ____ _
participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ‘ ...................
externe.

ministrului «facerilsr

Primire la C.C. al P.C. R
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, in cursul zilei de 
miercuri, delegația Secției de 
politică externă și relații inter
naționale a C.C. al P.C. 
Bulgar, formată din Vera Na- 
ceva, membru al C.C. al P.C.B., 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.B., și Dobri Cio- 
banov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., care, la

<•
invitația C.C. al P.C.R.. face o 
vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă ealdă, 
tovărășească, au participat to
varășii Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., și Iosif Szasz, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

încheierea vizitei
delegației U.T.C.,

U.A.S.C.R. și C.N.O.P 
in Africa

Miercuri s-a înapoiat in 
Capitală delegația comună 
a Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România și Organizației 
Pionierilor, condusă de to
varășul Radu Enache, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
care, în perioada 5—24 de
cembrie a.c., a efectuat o 
vizită în Maroc, Algeria, 
Mauritania, Senegal, R.P. 
Congo, Zair, Tanzania.

Cu prilejul vizitei, dele
gația s-a întîlnit și cu re
prezentanți ai organizații
lor de tineret ale mișcări
lor de eliberare din Ango
la, Mozambic, Namibia, ai 
Tineretului Congresului 
National African — din A- 
frica de Sud, precum și ai 
Mișcării Panafricane a Ti
neretului.

Delegația a fost primită 
de Agostinho Neto. pre
ședintele Mișcării pentru 
Eliberarea Angolei.

întreaga desfășurare 
contactelor 
lor tineretului din Româ
nia s-a realizat în cadrul 
favorabil creat de vizita pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o în
tr-o serie- de țări de pe con
tinentul african, vizită am
plu evocată în întflnirile și 
discuțiile purtate în țările 
respective.

In cursul vizitei s-a rea
lizat un schimb util de in
formații și experiență pri
vind preocupările și ac
tivitatea desfășurată în 
rîndul tineretului, discu- 
tindu-se. totodată, căile de 
lărgire și diversificare a 
legăturilor de colaborare cu 
organizațiile de tineret, stu- 
denți și copii, precum și cu 
diferite organisme de stat. 
Delegația a reafirmat 
sprijinul și solidaritatea ti- 
r eretului român cu lupta 
pe care popoarele și tfnăra 
generație din aceste țări 
o duc împotriva imperia
lismului, pentru consolida
rea independenței naționa
le, eliminarea vestigiilor, 
dominației coloniale, fo
losirea bogățiilor națio
nale In interes propriu, 
pentru dezvoltarea liberă, 
nestingherită pe calea pro
gresului social.

Deiegația economică costarl- 
cană, condusă de Gaston Kogan, 
ministrul economiei, industriei 
și comerțului, care face o vizi
tă in țara noastră la invitația 
Ministerului Comerțului Exte
rior, a avut convorbiri la mini
sterele minelor, petrolului și 
geologiei, agriculturii. indu
striei alimentare și apelor, in
dustriei metalurgice, economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, industriei construc
țiilor de mașini grele, industriei 
ușoare, chimice și la Banca ro
mână de comerț exterior. Cu a- 
cest prilej au fost abordate as
pecte ale dezvoltării relațiilor 
economice reciproc avantajoase, 
în aceste domenii, între cele 
două țări.

în cursul zilei de miercuri, 
membrii delegației au vizitat 
întreprinderea „23 August” din 
Capitală.

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a primit, 
miercuri pe Gaston Kogan, mi
nistrul economiei, industriei și 
comerțului din Republica Costa 
Ric-a.

La primire a luat parte Nico
lae Ghenea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

în cadrul convorbirii ce a 
avut loc au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor între România și Costa 
Rica.

a
reprezentanți’

Cu prilejul celei de a 15-a a- 
niversări a ?ilei Eliberării — 
sărbătoarea națională a poporu
lui cubanez, miercuri după amia
ză. la casa de cultură din Hune
doara, a avut loc o adunare fes
tivă organizată de Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R. 
și Consiliul județean al Fron
tului Unității Socialiste. Au luat 
parte Ioachim Moga, prim-.se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid, conducători ai orga
nizațiilor obștești județene, ac
tiviști de partid și de stat, nu
meroși slderuvgiști și alți oameni 
ai muncii din Hunedoara.

A fost prezent Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Despre importanța acestui e- 
veniment a vorbit Gheorghe 
Vasiu. prim-secretar al Comi
tetului municipal Hunedoara al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular municipal.

A luat apoi cuvlntul ambasa
dorul Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain. care a evocat pe larg 
momente ale istoriei Cubei, 
condițiile sociale și politice care 
au generat valul revoluționar și 
au dus la declanșarea insurec
ției naționale. Victoria politică 
și militară de la 1 ianuarie 1959. 
a arătat vorbitorul, a deschis o 
nouă etapă de realizări pentru 
poporul cubanez. Mersul ascen
dent al economiei naționale, 
care s-a bucurat de ajutorul 
frățesc al țărilor socialiste. a 
ieșit pregnant în evidență în 
ultimii ani. cînd s-au materia
lizat eforturile depuse de-a lun
gul celor 15 ani de muncă in
tensă. Astfel, dacă în 1971 creș
terea economiei a înregistrat 
un ritm de 5 la sută. în 1972 de 
9 la sută, in anul acesta el este 
de 13 la sută.

CONSILIUL
La Consiliul de Stat al Repu

blicii Socialiste România a avut 
loc miercuri, 26 decembrie 1973, 
solemnitatea luminării Ordinu
lui Muncii cLasa I tovarășului 
Ilie Bădica, director general ad
junct Ia Direcția Generală a Re
zervelor de Stat, pentru activi
tate îndelungată in mișcarea 
muncitorească și merite deose
bite în opera de construire a 
socialismului, cu prilejul îm
plinirii virstei de 60 de ani.

Distincția a fost înmînată de 
tovarășul Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Ion Popescu-Puțuri, membru al

DE STAT
Stat, Gheorghe 
general al Di- 
a Rezervelor 
și vechi mili- 
eomuniste și 
țara noastră.

Consiliului de I 
Apostol, director 
recției Generale 
de stat, precum 
tanți ai mișcării 
muncitorești din

în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia și al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat pe cel 
decorat.

în cuvlntul «ău. tovarășul Ilie 
Bădică a mulțumit călduros pen
tru înalta distincție ce i-a fost 
conferită și a exprimat senti
mente de deosebită recunoștință 
conducerii de partid și de stat.

MANIFESTĂRI OMAGIALE
Sub genericul „Ție patrie iu

bită in Capitală au continu
at să se desfășoare, miercuri, 
numeroase manifestări cultural- 
artistice dedicate aniversării 
Republicii.

Clubul Tineretului din secto
rul 4 a găzduit un simpozion in
titulat „Drumul glorios parcurs 
de poporul român in anii Repu
blicii”, Ia care au luat parte 
tineri muncitori și elevi din 
sector. La Casa de cultură a 
sectorului 3, numeroși cetățeni 
au audiat o expunere cu tema 
„Problemele fundamentale ale

făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in Româ
nia”. după care au asistat la 
un montaj literâr-muzical, inti
tulat „De ziua Republicii”. O 
expunere cu tema „Semnifica
ția actului de la 30 Decembrie 
1947 pentru generația noastră”, 
urmată de un recital de poezie, 
a avut loc. de asemenea, la în
treprinderea de aparate de mă
sură și control Qtopeni. iar la 
Casa de cultură a sectorului 8 
a fost prezentată expunerea 
„Valorile etice ale societății 
noastre socialiste**.

„Săptămîna culturii 
gorjene"

în județul Gorj se desfășoară 
„Săptămîna culturii gorjene”, 
manifestare dedicată celei de a 
26-a aniversări a Republicii. 
Municipiul Tg. Jiu, orașele și 
localitățile județului vor găzdui 
ample manifestări politice și 
cultural-educative : întîlniri ale 
activiștilor de partid și de stat 
cu oamenii muncii, prilej cu 
care se vor prezenta „Sarcinile 
județului din planul național 
unic”, o sesiune a subfilialei so
cietăților de filologie, istorie și 
geografie privind realizările în 
domeniile respective in cei 26 de 
ani de republică. în întreprin
derile și șantierele din județ se 
organizează întîlniri ale frunta
șilor în muncă cu tineretul pe 
tema „Etica muncii socialiste”. 
Vor avea loc simpozioane, 
dezbateri. expuneri, mese ro
tunde ilustrînd lupta oamenilor 
muncii din județul Gorj pentru 
instaurarea puterii populare, 
succesele economice obținute în, 
această perioadă, tradiții cultu
rale.

în comune vor fi organizate 
expoziții de artă populară și 
pictură, recitaluri ale poeților și 
rapsozilor populari și ale mem-

bnlor cenaclurilor literare, în
tîlniri ale tinerilor cu bătrîni și 
meșteri populari, spectacole mu
zicale, coregrafice, de teatru și 
programe ale brigăzilor “ “ 
de agitație. Programul 
cuprinde, de asemenea, 
cu scriitori, actori și 
concursuri și șezători, .... . 
tuiri cu cititorii, Săptămîna cul
turii gorjene încheindu-se cu 
adunarea festivă și spectacolul 
omagial dedicat împlinirii a 26 
de ani de la proclamarea Repu
blicii.

VASILE CRĂCIUN

artistice 
va mai 
întîlniri 
regizori, 
eonsfă-

Cu rucsacul în lumea 
florilor"

9

„Eu țara am cîntat 
de cînd mă știu"

Sala clubului „Progresul” Bră
ila a găzduit spectacolul oma
gial dedicat zilei de 30 Decem
brie, organizat de Comitetul 
municipal U.T.C. și Consiliul 
municipal al pionierilor. Au 
participat peste 1 500 de pio
nieri și școlari din municipiul 
Brăila. în cadrul spectacolului, 
compus din recitări, montaje 
literar-muzicăle, dansuri și cîn- 
tece populare, și-au adus con
tribuția formațiile artistice ale 
clubului tineretului din munici
piul Brăila, precum și forma
țiile corale ale școlilor generale 
nr. 10 și 17 și alte formații ar
tistice ale Casei pionierilor.

E. TRAIAN
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Pe traseul competiției de masă cu caracter republican

Cupa „A 25-a ani

Cupa
Pe

Declanșată cam domol, adică 
prea moldovenește, cum s-ar 
spune, „Cupa Tineretului” a cu
noscut. în zilele din urmă, și la 
Iași începutul unei perioade 
ceva mai animate. Nu. însă, cum 
ar fi trebuit, pentru că atracția 
mulțimilor de tineri rămine, 
încă, in puterea concertelor de 
muzică ușoară. Și, din păcate, 
Sala sporturilor din Iași rămine 
mai mult o sală a muzicii ușoa
re decit a sporturilor. La Casa ti
neretului. așadar, sală de dans, 
sală ad-hoc de sport și printr-o 
imediată perspectivă sală de ex
poziție a crescătorilor de păsări 
și dc animale... Impresionantă 
rămine participarea lumii școli
lor, a Școții profesionale de 
transporturi. Liceului pedagogic, 
Școlii profesionale Nicolina, 
Școlii profesionale pentru mate
riale de construcții, liceelor 
„Constantin Negruzzi” și „Ale
xandru Ioan Cuza” și, în gene
ral, a școlilor în care sînt pre
dominante fetele, prezente de 
această dată aici nu din aceleași 
motive ca la reuniunile tovără
șești. Turul ăl doilea al „Cupei 
Tineretului” Ia tenis, desfășurat 
de curînd, este cel care ne-a

tineretului
unde or fi săniile ?

impresionat mai mult. întrecere 
cu totul salvatoare, de sportivi 
nelegitimați, de veleitari și nu 
de vedete. Corolar al competiți
ilor de același gen susținute nu 
de multă vreme în școli, sau 
pur și simplu, debut cu public 
la masa de ping-pong a foarte 
multor tineri. Puțin. patru 
mese, totuși, mai ales că ar fi 
putut să fie mai multe fără apel 
la Fabrica de mobilă. Nu numai 
pentru talentul de a pune în 
traiectorii scurte și precise 
mingea de celuloid, ci și din 
cauză eă există, totuși, o impo
sibilă și inexplicabilă tăcere 
asupra „Cupei Tineretului”, a- 
dică lipsesc și au lipsit complet 
afișele, de parcă aceasta ar fi 
ceva secret. Numele câștigători
lor în cel de al doilea tur. în 
ordinea clasării : Silviu Boghiu 
și Constantin Hîrjoabă (de la Li
ceul 3) și Mihai Grădlnaru de 
la Școala de transporturi. Toți 
purtătorii uniformelor școlare 
în Sala sporturilor, ca suporteri 
ai echipei de handbal a Liceului 
„Mihai Eminescu” și ca specta
tori ai turneului handbalistic

internațional organizat de ieșeni 
în cinstea celei de-a 26-a ani
versări a Republicii pentru ju
niori, fete și băieți, cu partici
parea unor echipe din Lodz 
(R. P. Polonă), Constanța și Bis- 
trlța-Năsăud. Cupa, ih ciuda 
tradiției sportive, care s-a cam 
statornicit aici, a rămas la Iași, 
de data aceasta revenind și la 
fete și la băieți, echipelor de la 
Liceul Eminescu. O întrebare 
rămine. totuși, in picioare : 
..Cupa Tineretului” sau â elevi
lor ? Și încă una. Pîrtia a fost 
bună și copiii au fost avertizați 
în repetate rinduri de diverse 
foruri că au transformat în der- 
delușuri pentru sănii artere de 
circulație destul de importante. 
S-a aruncat cu sare și cenușă 
și cerul a aruncat cu soare și cu 
ploaie. Era. adică, vorba de 
vreo 5 000 de ..sănii de argint” 
care urmau să alunece pentru 
această „Cupă a Tineretului”, 
dar care, vorba ceea, pentru că 
cineva a uitat să facă vara să
nii, nu poate face acum, iarna, 
car. Pe unde-or fi aceste sănii ?

ION CHIRIAC

Președinții asociațiilor

înstruifi în... lipsa ?

Pe listele 
de concurs

vărsare a Organiza 

ției pionierilor"

Miercuri în elegantul pa
lat de gheață din Miercurea 
Ciuc a avut loc deschiderea 
festivă a competiției sportive 
„Cupa a 25-a aniversare a 
Organizației pionierilor”. în 
cadrul acestei manifestări 
sportive, la care iau parte 
echipele reprezentative pio
nierești din 11 județe aie ță
rii, vor avea loc timp de 4 
zile întreceri la hochei, pa
tinaj, viteză, și patinaj ar
tistic. întrecerile se vor des
fășura 
Ciuc cit 
ve din 
Dănești,
nic, Sinsimion, Sincrâieni și 
Sinmartin.

în lucrarea „Cu rucsacul în 
lumea florilor”, T. Opriș se re
ferea la turismul botanic, adre- 
sîndu-se tinerilor școlari, pa
sionați de flora bogată, variată 
și specială a țării noastre. A- 
ceastâ carte stimulează pasiu
nea pentru științele naturii, in 
speță pentru botanică, a tine
rilor eu îndrumări practice,
concrete. Cititorii tineri vor
afla unde si în ce loc se găsesc 
raritățile floristice, pe ce drum 
se merge, cum se ajunge la 
punctul respectiv, cum se în
tocmește un material pentru 
ierborizare etc. Descrierea spe
ciilor floristice, a zonelor de 
rezervații naturale se face, în 
ordinea lor alfabetică. Numai 
simpla lecturare a cărții con
tribuie, la cunoașterea frumuse
ților și bogățiilor vegetale ale 
țării. Harta Republicii Socialis
te România de la sfîrșitul căr
ții, în care sint amplasate zo
nele de vegetație descrise, cit 
și ilustrațiile in culori din vo
lum sporesc interesul față de 
aceasta. în mod deosebit auto
rul vine în ajutorul 
prin prezentarea unui 
model al excursiilor botanice, 
de 1—2 ore, 3—4 ore, 1—3 zile 
sau chiar o săptămină, cu apli
cații in tabără, sau aplicații di
dactice, in cadrul unei expedi
ții, dind in mod concret reco
mandări practice deosebit de 
valoroase.

Cartea, apărută în seria „Ti
nerețea in excursie” lansată de 
către Editura pentru turism a- 
nul acesta, serie elaborată în 
strinsă colaborare cu Sistemul 
de activități sportiv-turistice 
concepute de Uniunea Tinere
tului Comunist, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor 
și Ministerul Educației și învă- 
țămintului.

IOANA VASILIU

ducației socialiste (Centrala 
România Film), C.C. al U.T.C. 
și Consiliul General al Organi
zației pionierilor, colaborează la 
desfășurarea Festivalului filmu
lui pentru elevi. în cadrul a- 
cestei acțiuni sînt programate, 
printre altele, odată cu prezen
tarea unor pelicule românești, 
întîlniri ale elevilor cu perso
nalități al® vieții culturale din 
localitățile respective și cu rea
lizatorii de filme. De exemplu, 
la Brașov, unde rulează „Ulti
mul cartuș”, invitatul elevi-lor 
va fi Sergiu Nicolaescu. în ce
lelalte localități, după cum ur
mează : Timișoara („Felix și 
Qtilia”) cu Iulian Mihu, la Iași 
(„Ciprian Porumbescu”) cit Vi- 
tanidis și Vlad Rădescu, la Cra
iova („Mihai Viteazul”) cu 
Amza Pelea. la Cluj („Despre 
o anume fericire”) cu Ovidiu 
Iuliu Moldovan și Ion Carami- 
tru, la Blaj („Vifornița”) cu 
Mircea Moldovan etc.

tinerilor 
program

atit la Miercurea 
și la bazele pporti- 
comunele Ciumanî, 
Mădărași, Sindomi-

Din ultimile apariții în Editu
ra politică vă recomandăm: 
..Conducerea planificată a acti
vității economico-sociale” de 
Constantin Danciu și Nicolae 
Valentin (seria ..Economice4’!. 
..Dezvoltarea multilaterală a 
conștiinței socialiste” de Ion 
Florea si Ion Moraru (seria ..Fi
lozofice") și „Cinste, demnitate, 
modestie” sub semnătura lui 
Aurelian Moise (seria „Etică”).

Se revine la... manșetă
în moda bărbaților, dată, 

fiind... sobrietatea acestora, nu 
sint schimbări prea mari. Este, 
deci, mai conservatoare. Sacoul 
va avea umerii înguști și drepți, 
cu mînecile montate cu un dis
cret burle. Talie centrată, pan
taloni cu 
Noutatea o 
materialele 
in ceea ce 
contextura.
sacouri din .....__
în dungi, în culori vii, pe. pan
taloni asortați uni. Seara se 
poartă costume la unul și două 
rinduri, cu revere late, din 
stofe in dungi pe culori uni, 
discrete (bleumarin, indigo, 
mov, mov stins, maro, oliv, bej, 
sau tonuri de gri). în împreju
rări festive ni se recomandă 
smochingul, sau sacouri din 
stofe în culori mai neobișnuite 
(mov sau verde închis, grena) 
pe pantalon negru. în funcție 
de culoarea sacourilor, cămășile 
precum și accesoriile vor fi din 
materiale și culori de asemenea 
îndrăznețe.

sau fără manșetă, 
prezintă, îndeosebi, 
— cit mai .fantezii 
privește coloritul și 
Dimineața se poartă 
stofe in carouri sau

La o recentă instruire, organi
zată la Tulcea de către Comite
tul județean U.T.C.. cu pre
ședinții asociațiilor sportive, 
s-au înregistrat citeva recorduri 
cărora merită să le dăm toată 
atenția. Menționăm că era vor
ba de o instruire de două zile, 
privind, în special, Cupa Tine
retului. Din 38 de președinți de 
asociații sportive de la sate con- 
vocați au venit 18, dintre 
numai 7 erau, într-adevăr. 
șpdinți. Ceilalți 11 erau 
puterniciții” adevăraților

care 
pre- 
,,îm- 
pre-

ședinți. Adică au trimis, la 
cea, pe cine s-a nimerit, 
avea și alte treburi pe la 
trul de județ. Recordul îl deține 
asociația sportivă din comuna 
Carcaliu care l-a „delegat” ne 
Fetre Lazăr. care nu făcea parte 
nici măcar din consiliul asocia
ției, 
pînă 
mai 
cînd
pei Tineretului depinde In bună 
măsură de participarea și ca
litatea acestor instruiri.

Tul- 
Cine 
cen-

După îndelungi diligente, 
la încheierea instruirii au 
sosit 4—5 președinți. Și 
te gindești că succesul Cu-

Dintr-un prim bilanț al parti
cipării tinerilor la etapa de masă 
a Cupei Tineretului în județul 
Constanța desprindem citeva ci
fre edificatoare: în comuna Os
trov. la întrecerile de șah 
participat 72 de tineri, iar 
tenis de masă 87. în comuna Ol- 

• tina, la întrecerile de cros s-au 
înregistrat 300 de participant! 
dintre care 100 de fete: la Hîr- 
șova — 240 la întreceri de sanie 
și 22 (dintre care 6 fete) la în
trecerile de judo; la întrecerile 
de săniuțe în comuna Ciocirlia 
au participat 192. la Stupina — 
40. la Peștera—112, la Poarta 
Albă—200.

au 
la

PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE
■■■■■■■■■■■■

■ INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI BAIA MARE
■ ANUNȚA

■■■

■
■■ 
a

■

■

■
a■■

■

■

■

scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi : 
CATEDRA DE MATEMATICA-FIZICA

— Conferențiar, disciplina Electricitate-electronică 
Electronică și radiotehnică, poziția 2.

— Lector, disciplina Analiză matematică și Matematici 
modeme șl aplicate, poziția 14.
CATEDRA DE ȘTIINȚE NATURALE

— Șef de lucrări, disciplina Biofizică și Probleme de 
comportament animal, poziția 10.

— Șef de lucrări, disciplina Ecologie și conservarea 
naturii și Prepararea materialului didactic, poziția 17. 
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA

— Profesor, disciplina Limba română contemporană, 
poziția 1.

— Lector, disciplina Limbă și literatură franceză, po
ziția 14.

— Lector, disciplina Limba engleză și Metodica pre
dării limbii engleze, poziția 16.
COLECTIVUL DE ȘTIINȚE SOCIALE

— Lector, disciplina Economie politică, poziția 5.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rec

toratului, Str. Victoriei 76, în termen de 30 de zile (pen
tru posturile de șef de lucrări și lectori) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care 
se vor anexa (în 2 exemplare pentru posturile de șef de 
lucrări și lectori și 1 exemplar pentru posturile de asis
tent) actele prevăzute de Legea nr. 6 privind statutul 
personalului didactic din Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Invățămîn- 
tului nr. 84 539'1969.

Pentru posturile de asistent, candidații vor prezenta și 
adeverință din care să rezulte că au efectuat stagiul 
legal după repartizare.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt 
superior, sînt obligați să comunice în scris, rectorului a- 
cesteia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la rectoratul institutului în termen 
de 60 zile (pentru posturile de șef de lucrări și lector) 
și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la expirarea 
termenului de înscriere.
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• Concursul de patinaj viteză 
(sprinteri), desfășurat pe pati
noarul de înaltă altitudine „Me- 
deo“ din Alm a Ata, s-a înche
iat cu victoria lui Valeri Mu
ratov — 158,390 puncte, la mas
culin, și a Liubovei Sadcikova 
— 179,355 puncte, la feminin.

în ziua a doua, Valeri Mu
ratov a terminat învingător în 
proba de 500 m cu timpul de 
38’’8/10 și s-a clasat pe locul 
secund, cu l’19”48/100 în cursa 
de 1 000 m.

• Proba masculină de 15 km, 
din cadrul concursului interna
țional de schi fond, desfășurat 
la Kempten (R.F. Germania), a 
fost cîștigată de sportivul vest- 
german Franz Betz cu timpuL 
de 55’48”. în cursa feminină de 
5 km, pe primul loc s-a situat 
Steffi Wamsler — 25’41”.

• Președintele Comisiei spor
tive a Federației internaționale 
de automobilism. Paul Alfons 
Metternich, a declarat că la reu
niunea de la 10 ianuarie, care 
va avea loc la Buenos Aires, 
va propune să fie menținute in 
calendar toate cursele contind 
pentru campionatul mondial al 
piloților de formula I. precum 
și cele incluse în campionatul 
mondial al mărcilor de auto
mobile.

• Contrar celor anunțate după 
suspendarea sa de către federa
ția italiană, celebrul ciclist bel
gian Eddy Merckx își va con
tinua activitatea competițională 
și în anul 1974. Aflat recent la 
Milano, după o scurtă vacanță 
petrecută în Piemont. Eddy 
Merckx a declarat ziariștilor că 
anul viitor va participa din nou 
la „Turul Franței”, pe care l-a 
cîștigat pină acum de patru ori. 
Merckx își va face reintrarea 
la sfîrșitul lunii ianuarie cu 
prilejul campionatelor Belgiei 
pe velodrom acoperit. De ase
menea el intenționează să par
ticipe la Cursa de șase zile de 
la Anvers.

• Tînăru Lyn Celotti, în vir
ată de 12 ani, se anunță ca o 
mare speranță a natației aus
traliene. In cadrul ultimelor 
concursuri desfășurate la Mel
bourne, Lyn Celotti a corectat 
12 recorduri de junioare, dintre 
care trei aparțineau celebrei 
Shane Gould. în proba de 200 in 
mixt, Lyn Celotti a fost crono
metrată cu timpul de 2’27”5/10. 
Celotti a fost inclusă în lotul 
olimpic pentru Jocurile de la 
Montreal.
• Concursul internațional de 

călărie de la Londra a progra
mat o nouă probă de obstacole, 
în care victoria a revenit, în 
mod surprinzător, sportivei en
gleze Caroline Bradley. Concu- 
rînd pe calul „Cornish Blue”, 
Caroline Bradley a realizat 
timpul de 65”, fiind urmată la 
o secundă de compatriotul Row
land Fernyhough („Thres Cal
les”). Marele favorit al probei 
vest-germanul Alwin Schoec- 
kemoehle (,,Weiler”) a ocupat 
locul trei cu timpul de 68”.

• Selecționata feminină de 
baschet a orașului Chișinău. a- 
flată în turneu în Bulgaria, a 
evoluat la Plovdiv în compania 
formației locale 
Baschetbalistele din 
au obținut victoria cu 
de 69—43 (36—18).

Sesiune științifică 
școlară

La Grupul școlar sanitar din 
Galați a avut loc la închiderea 
trimestrului I o sesiune știin
țifică a elevilor și cadrelor di
dactice. Elevii au prezentat 44 
de lucrări, cele mai bune din 
cadrul fiecărei secții fiind pre
miate după cum urmează: la 
științe sociale, Mogodeanu Emi
lia cu „Arta și religia în ope
rele Renașterii”, la limba și li
teratura română — Daroga 
Alexandra cu „Geometria pas
telului lui Alecsandri”, la limba 
engleză — Sicleru Mioara cu 
„William Shakespeare contempo
ranul nostru”, la matematică — 
Simionel Marian și Viorica Bu
zoi cu „Metode matematice în 
medicină și biologie”, la medi
cină, Pisică Elena, secretara co
mitetului U.T.C., cu „Realizarea 
corpului de punte dintr-o bu
cată”. (ION CHIRIC).

I telex |
• Uteciștii de la U.R.A. Sa tu 

Mare au decis, începînd cu 1 
decembrie a.c., să realizeze o 
economie de energie electrică 
echivalentă cu valoarea a 12 re
parații capitale, ceea ce au și 
realizat. Tot aici, prin raționa
lizări proprii, au hotărît să ro
deze 157 de motoare cu combus
tibilul convențional economisit. 
Fruntași în acțiune: Iuliu Bod
nar. Mihai Igli, loan Cîmpeanu.

• Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de La nașterea lui O vid 
Densușianu, Academia R.S.R. 
(Societatea de științe filologice) 
organizează în aula din Calea 
Victoriei nr. 125, astăzi, la orele 
11, o sesiune comemorativă. 
Personalitatea multilaterală a 
filologului român va fi evoca
tă de academicianul Alexandru 
Rosetti. profesorii universitari 
Boris Cazacu, Alexandru Nicu- 
lescu, Șerban Cioculescu, I. C. 
Chițimia.

• La Muzeul republican al 
petrolului din Ploiești s-a ame
najat, cu concursul întreprinde
rii constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai”, un stand în 
care sînt expuse machete și u- 
tilaje reprezentînd noi tehnici 
din această ramură a economiei 
naționale. Printre exponate se 
află și macheta instalației de 
foraj F-200 2BH. (Val. Angliei).

• O
găzduiește 
sindicatelor 
prezentate 
în acest an și aplicate în 
că de harnicii ingineri, 
cieni, muncitori din 
Tulcea. Obiectivarea lor 
agriculturii și industriei 
tante beneficii. Prezentate 
larg cu explicații 
natele sînt o sursă de docu
mentare pentru tinerii vizita
tori. (ȘTEFAN DUMITRESCU)

• Se află în perioada de labo
rator noul film românesc 
„CAPCANA” ’ o continuare a 
aventurilor comisarului Roman 
(„Cu mtinile curate”, „Ultimul 
cartuș”, ,.Conspirația”, „Departe 
de Tipperary”). Principalii rea
lizatori : Titus Popovici (scena
riu), Manole Marcus (regizor), 
Nicu Stan (imaginea). în distri
buție : Ilarion Ciobanu. Mariana 
Mihuț, Maî4a Clara Sebok, Vic
tor Rebengiuc, Mircea Diaconu 
• La Animafilm au început 
filmările la un nou episod al 
serialului Păcăliri și Tîndălici 
în regia lui Bob Călinescu • De 
bună voie și nesilit de nimeni, 
este titlul viitorului film româ
nesc care a intrat în producție 
pe platourile de Ia Buftea. EL 
va prilejui debutul a doi tineri 
regizori : Maria Callas-Dinescu. 
și Ion Stanciu și a doi tineri 
operatori : Cornel Diaconu și 
Dumitru-Foni Costache. Scena
riul este scris de Domokos Geza, 
distribuția fiind formată din : 
Ana Szeles, Romeo Pop, Fabian 
Ferentz, Emanoil Petruț. George 
Mihăiță. Elisabeta Jar și Euge
nia Bosînceanu • La cel de-al 
XVI-lea Festival internațional 
al filmului documentar și de 
scurt metraj, ce s-a desfășurat 
intre 24 noiembrie—1 decembrie 
la Leipzig, cinematografia noas
tră a fost prezentă cu 8 filme 
realizate de Sahia-film • Noi 
scenarii intrate în producție la 
Buftea : Mireasa din tren de 
D. R. Popescu, Stejar extremă, 
urgentă de Horia Lovinescu și 
Pe unde nu se trece de Titus 
Popovici.

MELANIA PASAT

Special pentru I.T.B.
Întreprinderea „Electronica'' » 

realizat și livrat întreprinderii 
de transport București 40 de 
amplificatoare de audiofrezven- 
lă pentru sonorizarea tramva
ielor silențioase. Noile aparate 
de mare putere, proicrlate și 
fabricate in întregime Ia uni
tatea amintită, in mod special 
pentru I.T.B., oferă conducăto
rului vehicolului un bun mij
loc de comunicare cu călătorii, 
asigurind in acest fel mai multă 
ordine in executarea transpor
tului in comun.

Lokomotiv.
Chișinău 

scorul

interesantă expoziție 
Casa de cultură a 
din Tulcea. Sînt 

invențiile realizate 
practi- 
tehni- 

județul 
a adus 
impor- 

pe 
clare, expo-

Ceafa va slăbi treptat

„Festivalul filmului 
pentru elevi"

Vremea în general umedă, 
pentru următoarele 24 de 
ore, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub 
formă de burniță și ploaie, 
iar în zonele de munte și, 
izolat, în nordul țării, sub 
formă de lapoviță și ninsoa
re.. Ceața va slăbi treptat în 
intensitate. Se va menține în 
București unde, spre sfîrșitul 
intervalului, va ploua. Tem
peratura în scădere ușoară, 
minimele vor fi cuprinse în
tre —7 și 4-3 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele 
intre —3 și 4-7 grade.

în perioada vacantei de iarnă, 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, în colaborare cu Con
siliul național al culturii și e-

Rubrîcă realizată de
V. RAVESCU



fie peste hotare de la Ankara
ORIENTUL APROPIAT
GENEVA : PRIMA ÎNTRUNIRE A GRUPULUI DE 

LUCRU MILITAR EGIPTEANO-ISRAELIAN
GENEVA 26 (Agerpres). — 

Miercuri, la Geneva, a avut loc 
prima întrunire a grupului de 
lucru militar egipteano-israelian, 
constituit în baza unei decizii 
adoptate de participanții la 
prima fază a Conferinței de la 
Geneva asupra Orientului Apro- 
Diat, pentru examinarea proble
mei dezangajării forțelor de pe 
frontul de la Suez.

Negocierile, care se desfășoară 
sub auspiciile Națiunilor Unite, 
au fost prezidate de Ensio 
Siilasvuo, reprezentînd pe se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și au durat 90 de 
minute.

într-un comunicat oficial al 
O.N.U., difuzat după încheierea 
reuniunii, se arată că partici
panții au discutat „principiile 
dezangajării, care vor facilita 
convorbiri productive 
rele întrevederi".

Delegația egipteană 
cieri a fost compusă
ralul Ta ha El Magdoub, 
nelul Ahmed Fouad Howaidy și

expertul diplomatic Nabil El 
Araby.

Din partea Israelului au par
ticipat generalul Mordechai 
Gur, colonelul Dov Sion și di
plomatul David Ramin.

Următoarea rundă de nego
cieri va avea loc vineri, 28 de
cembrie, ora 9,00 G.M.T.

la viitoa-

la nego
din gene- 

colo-

DAMASC 
Zeid Rifai, 
ministru de 
niei, a sosit, miercuri, la Damasc, 
fiind primit, în aceeași zi, de 
președintele Siriei, Hafez El 
Assad, căruia i-a făcut o expu
nere asupra desfășurării primei 
faze a lucrărilor conferinței de 
la Geneva pentru Orientul 
Apropiat, ca și asupra punctului 
de vedere al Iordaniei în legă
tură cu această fază, relevă 
agenția FRANCE PRESSE. De 
asemenea, în cursul întrevederii, 
premierul iordanian a transmis 
șefului statului sirian un mesaj 
din partea regelui Hussein.

La întrevedere a participat 
primul ministru al Siriei, 
Mohamad El Ayoubi.

26 (Agerpres). — 
prim-ministru și 
externe al Iorda-

R.P. CHINEZA : Imagine din atelierul de proiectare al Fabricii de receptoare radio din Pekin

- Mi*tr

Impasul politic de la 
Ankara se prelungește. 
Nairn Talu n-a izbutit 
să obțină acordul prin
cipalelor partide pen
tru formarea unui cabi
net de coaliție care să 
conducă țara spre un 
scrutin anticipat. Re
nunțarea de către Nairn 
Talu la misiunea ce i-a 
fost încredințată ampli
fică incertitudinile. S-ar 
părea că toate formu
lele posibile s-au epui
zat. Cel puțin aparent.

fost Bulent 
Partidului

Forțele patriotice cambodgiene

Președintele Prezidiului C.C. 
al P.C. din Japonia l-a primit 
pe tovarășul Ștefan Andrei

apropierea capitalei Pnom Penh
• Două baze importante ale trupelor lonnoliste 
cucerite de patrioți • Capitala provincială Takeo 

complet încercuită
Forțele patriotice cam

bodgiene continuă să 
înainteze pe fronturile din 
imediata apropiere a ca
pitalei Pnom Penh, cuce
rind noi poziții.

Agenția FRANCE PRESSE 
relatează că două baz-e impor
tante ale 
cea de la 
pusă marți 
dament de 
baza de la . .
pe malul estic al Fluviului Me
kong, la 17 și, respectiv 15 kilo
metri nord-est de capitală au 
fost cucerite, miercuri dimi
neață, de forțele patriotice. Din 
cele cîteva sute de soldați ina
mici staționați aici, numai

trupelor lonnoliste, 
Krouch Soeuch, su- 
unui intens bombar- 
artilerie, precum și 
Prek Ampil. situate

foarte mică parte au reușit să 
fugă, traversînd fluviul înot.

Lupte violente se desfășoară 
pe șoseaua națională nr. 1. con
trolată de patrioți. șosea de 
care depinde și controlul trans
porturilor pe Fluviul Mekong. 
Totodată, capitala provincială 
Takeo, complet încercuită, a fost 
supusă, miercuri, de forțele pa
triotice. unor atacuri succesive, 
cu mortiere.

• >
Miercuri după-amiază, preșe

dintele Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, Kenji Miyamoto, 
l-a primit la sediul C.C. al 
P.C.J. pe tovarășul Ștefan An
drei, Ș 
Central 
Român, 
Japonia 
P.C.J.

Cu acest prilej, tovarășul Ște
fan Andrei ’ '
lui Kenji 
frățesc din 
general al 
Român,
dintele Prezidiului C.C. al P.C.J.. 
lienji Miyamoto, a adresat, la 
rîndul său, un , frățesc salut se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La primire au mai participat 
Tetsuzo Fuwa, membru al Pre
zidiului C.C., al Prezidiului Per
manent al C.C., șef al 
cretariatului, Mitsuhiro 
neko, membru al Prezidiu
lui C.C., al Prezidiului Per
manent al C.C., șef adjunct 

Secretariatului, Tomio Ni-

AL lll-LEA 
CONGRES 

AL FEDERAȚIEI 
STUDENTESTI 

DIN ÎNVĂTĂMINTUL 
MEDIU DIN CUBA

secretar al Comitetului 
al Partidului Comunist 
care face o vizită în 

l la invitația C.C. al

a adresat tovarășu- 
Miyamoto un salut 
partea secretarului 
Partidului Comunist 
tovarășul Nicolae 

Mulțumind, preșe-

Se- 
Ka-

shizawa, membru al Prezidiu
lui C.C., al Prezidiului Perma
nent al C.C., Hiroshi Kikunami, 
locțiitor al șefului Secției inter
naționale.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
primire, președinteleDupă .... ,

Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji 
Miyamoto, a oferit un dineu la 
care, din partea japoneză, în 
afara tovarășilor prezenți la 
primire, au mai participat Sa- 
tomi Hakamada, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Shoichi Ichikawa, membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef adjunct 
al Secretariatului, Yoshikazu 
Ibaragi, membru al Prezidiului 
C.C., membru al Secretariatului, 
Sadaharu Fujii, membru al Se
cretariatului, Eizoo Kobayashi, 
Hidesato Numata, membri ai 
C.C., și Shunichi Nishizawa, 
membru supleant al C.C.

A luat, parte, de asemenea, 
ambasadorul României la Tokio, 
Nicolae Finanțu.

La Havana, în prezența lui 
Isidoro Malmierca, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, a altor conducători 
de partid și de stat, s-au 
deschis lucrările celui de-al 
III-lea Congres al Federa
ției studențești din învăță- 
mîntul mediu (F.E.E.M.) — 
informează agenția Prensa 
Latina. Președinte de onoa
re al Congresului a fost de
semnat Manuel Ascunce Do- 
menech, instructor alfabeti- 
zator, asasinat în 1961 de 
bandele contrarevoluționare 
din Sierra Escambray, pro
vincia Las Villas.

Raportul la congres, pre
zentat de Luis Aleman, pre
ședintele F.E.E.M., a trecut 
în revistă activitatea fede
rației în perioada dintre cele 
două congrese și a anunțat 
cuprinderea, pînă în 1976, în 
institutele pedagogice din 
Cuba a 7 000 de tineri, vii
tori profesori in învățămîn- 
tul mediu.

legerile parlamen
tare au indicat un 
învingător : Parti
dul republican al 
poporului. Dar cele 
185 mandate pe

care le-a dobîndit n-au fost su
ficiente pentru formarea 
echipe guvernamentale, 
vingătorii aveau nevoie, pentru 
a prelua puterea, de concursul 
altor grupări. Or, schemele pre
vizibile de alianțe ministeriale 
(„marea coaliție" și ^mlca coa
liție") s-au dovedit în practică 
irealizabile, datorită unor di
vergențe care depășeau cadrul 
programatic.

Obstacole numeroase au blocat 
drumul spre o coaliție. Primul 
care a constatat existența a-

cestor obstacole a 
Ecevit, președintele 
republican al poporului. Apoi a- 
celași eșec l-a înregistrat și Su
leyman Demirel, președintele 
Partidului dreptății (149 man
date). Demirel, Ja fel ca și E- 
cevit, a trebuit să se resemneze. 
Distanțele pe care partidele po
litice urmau să le parcurgă pen
tru a ajunge Ia o înțelegere e- 
rau mai mari decît se crezuse 
inițial, iar dispoziția spre con
cesii mai redusă decît o cereau 
împrejurările. S-au pus în dis
cuție și ideea unui guvern mi
noritar sau cea a unei coaliții 
de dreapta, dar formulele aces
tea n-au fost reținute deoarece 
nu puteau oferi o soluție reală, 
viabilă.

Unele cercuri politice au aș
teptat scrutinul municipal din 
decembrie pentru a descifra in
dicii suplimentare privind ati
tudinea corpului electoral. Prin 
semnificațiile politice pe care 
le-a dobîndit pe neașteptate, a- 
legerile municipale s-au trans
format intr-un test de maximă 
importanță. In ajunul acestei 
consultări, ziarul MILLIYET 
scria : „Prin reexprimarea pre
ferințelor sale, mai mult decît 
desemnarea viitorilor primari, 
poporul va indica sensul în 
care ar dori să se rezolve criza 
guvernamentală și va ușura gă
sirea unei soluții". Scrutinul 
municipal l-a confirmat prompt 
pe cel parlamentar : și de a- 
ceastă dată Partidul republican 
al poporului s-a dovedit a fi 
învingătorul. Acest partid s-a 
impus mai ales la Ankara, Is
tanbul, Izmir, Adana etc. Din 
67 capitale de departament, în 
care au avut loc alegeri, în 32 
au învins republicanii populari. 
Ei sînt urmați de Partidul drep
tății (victorioși în 21 capitale de 
departament). Dacă pe planul 
popularității lucrurile s-au cla-

rificat, în schimb pe cel al cri
zei de guvern situația de stag
nare nu poate fi depășită. Ideea 
unor alegeri generale anticipate 
cîștigă teren. Partizanii lui Bu
lent Ecevit sînt nerăbdători să 
se recurgă iarăși la apelul ur
nelor, convinși fiind că vor ob
ține o victorie de dimensiuni 
mai mari. Printre apropiații lui 
Demirel nu se mai respinge po
sibilitatea unor alegeri antici
pate deși s-ar dori ca acestea 
să se desfășoare la o dată mai 
depărtată pentru a da posibili
tatea Partidului dreptății să-și 
recupereze alegătorii tradițio
nali, pierduți în octombrie și de
cembrie.

Naim Talu — senator inde
pendent — a încercat să reali
zeze o coaliție, după ce eșecu
rile lui Ecevit și Demirel evi- 
dențiaseră impasul. Unii 
acordau șanse de reușită, 
nici Partidul republican 
poporului și nici cel al dreptă
ții nu s-au arătat dispuse să 
facă parte, împreună, din ace
lași guvern^, deși refuzul nu a 
fost exprimat în termeni iden
tici. ‘ _ 1
forma un guvern care să asigure 
alegeri anticipate pe baza unei 
noi legi destinate să împiedice 
reeditarea actualei crize.

Deocamdată, șeful statului a 
recurs la noi consultări. Lide
rii partidelor politice sînt puși 
în fața propriilor lor responsabi
lități. Chemarea la moderație și 
concesii va găsi un ecou mai 
puternic decît pînă acum ? Greu 
de răspuns. Pentru moment 
moartea fostului președinte al 
Turciei, Ismet Inonu, eclipsează 
criza ministerială. Dar proble
mele rămîn indiferent de locul 
pe care îl ocupă, într-o zi sau 
alta, în titlurile gazetelor.

ii
Dar 

al

Talu n-a putut astfel

EUGENIU OBREA

Adresîndu-se popu
lației prin posturile de 

și televiziune 
a prezenta un 
program de res- 
economice, pre- 
britanic Heath

„acum se

radio 
pentru 
amplu 
tricții 
mierul 
declara că 
află în joc chiar supra
viețuirea națiunii".

romano-turc
La Ankara a fost semnat 

Protocolul celei de-a patra 
Sesiuni a Comisiei mixte 
româno-turce privind colabo
rarea în domeniul turismului.

Protocolul prevede dezvol
tarea cooperării dintre agen
țiile de voiaj și automobil- 
cluburile din ambele țări în 
vederea atragerii turiștilor 
în mod reciproc pentru vizi
tarea României și Turciei și 
a atragerii turiștilor din ter
țe țări pentru vacanțe și 
excursii combinate în Româ
nia și, respectiv, în Turcia. 
De asemenea, între organis
mele de turism din cele două 
țări se vor efectua schimburi 
reciproce de materiale infor
mative privind turismul, vizi
te de studii reciproce ale 
experților în turism și se va 
pregăti un document privind 
promovare^ zpnei Balcanilor 
ca o entitate > turistică. CAMBODGIA : Tineri patrioți khmeri întîmpinați de populația 

unei zone eliberate de sub ocupația lonnolistâ
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• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA IN UNIUNEA SOVIETICA, 
Gheorghe Badrus, a fost primit, 
la 26 decembrie, de P.N. Demi- 
cev, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

aproximativ 23 miliarde boli- 
vari, sumă rezultată din spori
rea veniturilor obținute de Ve
nezuela din exploatarea petro
lului.

și-a încheiat programul de zbor
Ieri, la ora 10.50, a aterizat la 200 

de Km. de orașul Karaganda
După opt zile de zbor în spațiul extraterestru și după efec

tuarea unui număr de 128 de ...................... * ' ’ *
cosmică 
10,50, la

sovietică „Soiuz-13“
200 de Km de orașul

medical a stabilitControlul
că starea sănătății cosmonauți- 
lor este bună, relatează agenția 
TASS.

în timpul 
nauții Piotr 
Lebedev au 
cercetări și 
ce. Printre 
sistemului

zborului, cosmo- 
Klimuk și Valentin 
efectuat numeroase 
experiențe știir.țifi- 
altele, cu ajutorul 
de telescoape „O-

TINERETUL LUMII

DECLARAȚIA 
COMITETULUI 
STUDENȚILOR 
DIN COREEA

rotații in jurul Pămîntului, nava 
a aterizat, la 23 decembrie, ora 
Karaganda (Kazahstan).

Sesiunea Adunării 
Populare din R. P. 

Albania
• ÎN PREZENȚA CONDUCĂ

TORILOR de partid și de stat 
ai R.P. Albania, la Tirana au 
început lucrările celei de-a 7-a 
sesiuni a Adunării Populare — 
anunță agenția A.T.A.

Ordinea de zi a actualei se
siuni cuprinde : verificarea
mandatelor unor deputați aleși 
între sesiuni, dezbaterea proiec
tului de lege asupra planului de 
stat de dezvoltarea economiei și 
culturii pe anul 1974, proiectul 
de lege asupra Bugetului de 
Stat pe anul 1974 și aprobarea 
unor decrete promulgate de Pre
zidiul Adunării Populare.

• LA RIGA a avut loc 
solemnitatea înmînării Ordi
nului „Prietenia Popoarelor", 
cu care R.S.S. Letonă a fost 
decorată în luna decembrie 
1972, împreună cu toate re
publicile unionale, cu ocazia 
sărbătorii celei de-a 50-a 
aniversări a constituirii 
U.R.S.S.

La solemnitate a participat 
Nikolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

• MIERCURI, A LUAT SFÎR- 
ȘIT una dintre cele mai mari 
greve înregistrate în ultima vre
me în Spania. Este vorba de 
acțiunea grevistă care a cu
prins aproximativ 13 000 de mi
neri de la minele de cărbune 
ale Societății Hunosa, declan
șată Ia 5 noiembrie în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de mun
că și de trai ale minerilor.

Comitetul studenților din 
Coreea a dat publicității o 
declarație, în care a condam
nat 
țești 
largă, în ultimele luni, 
autoritățile de la Seul 
acțiuni în urma cărora 
murit, recent, datorită 
nurilor la care .au fost 
puși, trei studenți sud-core- 
eni.

Denunțînd aceste asasinate 
comise în numele ambițiilor 
politice ale unui regim care 
se cramponează de putere 
prin cele mai antidemocra
tice acte, declarația subli
niază hotărîrea studenților 
din partea de nord a Coreei 
de a fi în continuare soli
dari cu lupta studențimii 
sud-coreene pentru dreptate 
și democrație, pentru reu- 
nificarea pașnică a patriei.

represiunile antistuden- 
desfășurate pe scară 

1 de

rion-2", ei au obținut spectro- 
grame ale stelelor din diferite 
constelații în diapazonul razelor 
ultraviolete. De asemenea, au 
fost efectuate spectrografii ale 
unor porțiuni ale suprafeței Fă- 
mîntului pentru obținerea de 
date privitoare la zăcăminte 
minerale pe teritoriul Uniunii 
Sovietice.

Conform programului de cer
cetări biologice și medicale, a 
fost studiată circulația sîngelui 
în creier, în diferite stadii ale 
adaptării la zborul extiateres- 
tru. Tot in condițiile imponde
rabilității, cu ajutorul sistemu
lui „Oazis-2“ au fost studiate 
posibilitățile de obținere a unei 
mase biologice albuminoase.

Efectuarea cercetărilor științi
fice la bordul navei cosmjce a 
prilejuit, de asemenea, perfec
ționarea aparatelor și dispozi
tivelor folosite.

Zborul navei a fost urmărit 
și dirijat de la complexul de 
comandă și măsurători care cu
prinde puncte situate pe terito
riul U.R.S.S., precum și nave de 
cercetări științifice.

au 
chi- 
su-

• LA CARACAS S-A ANUN
ȚAT că guvernul venezuelean 
va investi într-o serie de pro
iecte de dezvoltare economică

dosare economice
Anglia: complicate

îteva zile mai tîr- 
ziu, prezentînd Ca
merei Comunelor 
detalii asupra „mi- 
ni-bugetului" pe 
1974 care comple

tează drasticele măsuri economi
ce anunțate de primul ministru, 
Anthony Barber, ministrul fi
nanțelor, afirma că Anglia are 
de făcut față „celei mai grave 
crize din perioada postbelică", 

înrăutățirea situației economi
ce a Marii Britanii pînă la un 
asemenea grad a fost, desigur, 
accentuată de „criza de energie". 
Ea are, însă, cauze mai pro
funde și, așa cum remarcă TI
MES, „dificultățile dramatice 
prin care trece azi Anglia sînt 
rezultanta nu a unei crize, ci a 
unei combinații de crize : o se
rioasă criză economică, una de 
energie și o alta în relațiile so
ciale".

In fapt, deteriorarea 
pe frontul economic și 
Anglia nu s-a produs 
a constituit un proces 
Una din consecințele _____
Marii Britanii în Piața comună 
Ia începutul acestui an (intra
re care a oferit posibilitatea 
monopolurilor vest-germanc, 
franceze, italiene, olandeze 
concureze pe cele britanice 
acestea acasă fără nici un _. _ 
de îngrădire) a fost crearea u- 
nui sensibil deficit al balanței 
de plăți a Angliei — 800 milioa
ne de lire sterline în ultimele 
trei luni — cu corolarul lui de
precierea lirei sterline. Spirala 
inflaționistă n-a făcut decît să 
adauge un plus de acuitate si
tuației agravînd atmosfera po
litică și socială. Conflictele in- 
ierne s-au adincil ca urmare a 
reducerii masive a nivelului de 
trai al maselor muncitoare și ca 
o consecință a faptului că, așa 
cum remarcă NEW STATES
MAN, „patronii, preocupați fi
ind să obțină profituri maxime 
chiar intr-o conjunctură nefavo
rabilă, au făcut tot ce au putut 
ca să arunce întreaga povară pe 

în
con- 
mai 

poli- 
ce- 
bo-

situației 
social în 
brusc, ci 

treptat, 
intrării

să 
la 

fel

Miting al electricienilor din 
condițiilor decondițiilor

de 
de

Londra pentru îmbunătățirea 
viată și muncă

anunțate noi majorări Ia prețul 
cărnii, cărbunilor, electricității 
și gazelor), o scădere sensibilă 
a nivelului de trai al populației 
și o creștere a șomajului. Peri
colul pierderii slujbelor este o 
sursă de îngrijorare gravă pen
tru milioane de englezi. îngri
jorare deloc exagerată. „Nume
roase companii — observă ziarul 
cercurilor de afaceri britanice 
FINANCIAL TIMES — vor fi 
înclinate să concedieze un mare 
număr de muncitori". Ziarul re
levă că „British Steel Corpora
tion" prevede concedierea a 
100 000 de muncitori in ianuarie 
și avertizează că numărul șo
merilor ar putea foarte curînd 
să atingă cifra de două milioa
ne.

Dacă actualul moment econo
mic e marcat de îndoială și în
grijorare accentuată, evoluțiile 
politice stau și ele sub semnul 
incertitudinilor. Unii observatori 
avansează probabilitatea recur
gerii Ia o „coaliție de uniune 
națională", o echipă guverna
mentală compusă din conserva
tori și laburiști care, potrivit u- 
nor opinii, ar putea aborda mai 
bine dificultățile 
astăzi. Alții prevăd 
nerale anticipate.

Opinia cea mai 
tășită rămîne, însă, 
dar și plastic exprimată de săp
tămânalul 
Anglia va 
an foarte

urgență economică" inițiate 
guvernul Heath. Programul 
restricții, pe care presa londo
neză îl caracterizează ca fiind 
„cel mai drastic adoptat in An
glia de la cel de-al doilea război 
mondial", prevede ca după 31 
decembrie, majoritatea sectoare
lor industriei și comerțului să 
treacă la săptămîna redusă de 
lucru de trei zile, cu reducerea 
corespunzătoare a salariilor — 
consumul general de energie 
urniînd a fi micșorat cu 35 la 
sută. în completarea acestor se
vere măsuri economice, „mini- 
bugetul" britanic pe 1974 preve
de o creștere a impozitelor, li
mitarea vînzărilor în rate și a 
creditelor, reducerea alocațiilor 
bugetare într-o serie întreagă 
de domenii printre care indus
tria naționalizată (cu 264 mi
lioane lire sterline), transporturi 
(cu 212 milioane lire sterline), 
învățămînt și cercetare științifi
că (cu 182 milioane lire sterli
ne). Prezentînd „mini-bugetul", 
ministrul finanțelor, sublinia că 
este vorba de „o sensibilă re
ducere a nivelului de trai" al 
populației și preciza că în 1974 
consumul va suferi amputări ’ 
1200 milioane lire sterline.

Descriind atmosfera creată 
opinia publică britanică prin _ 
doptarea măsurilor de urgență 
economică, comentatorul televi
ziunii londoneze afirma că ea 
„este dominată de îndoieli și 
îngrijorare". Toate prognozele 
specialiștilor indică o continua
re a inflației (au fost de altfel

• ÎNTR-UN COMUNICAT 
publicat la Alger se arată că 
administrația Băncii arabe pen
tru dezvoltarea industrială și a- 
gricolă a țărilor africane, în 
care sînt reprezentate 39 de țări 
din Africa, din care 7 arabet a 
pus Ia punct un program larg 
de cooperare între țările arabe 
și cele africane. Programul vi
zează ca statele arabe să-și spo
rească contribuția la propă
șirea țărilor în curs de dezvol
tare de pe continentul african, 
potrivit hotărîrilor adoptate în 
cadrul reuniunii arabe Ia nivel 
înalt, desfășurată în luna no
iembrie la Alger.

spatele celor ce muncesc", 
împrejurările în care, cum 
stată GUARDIAN, „cei 
mulți englezi consideră că 
tica guvernului facilitează 
lor bogați să devină mai _
gați și îi ajută pe săraci să de
vină și mai săraci", nu e de mi
rare că în momentul în care a 
izbucnit criza de energie An
glia era confruntată cu un șir 
de acțiuni revendicative (greva 
minerilor, mecanicilor de la căi
le ferate și energeticienilor).

La acest punct au intervenit 
măsurile de veritabilă „stare de

de

în 
a-

majore de 
alegeri ge-

larg împăr- 
aceea lapi-

TRIBUNE : „în 1974 
avea de traversat un 
lung și foarte greu".

P. NICOARA

suferind de ini- 
prezent în vîrstă

mai popular

întreprinsă marți 
știință americani

R F. GERMANIA: Demonstrație a tinerilor împotriva marilor monopoluri care își măresc profi
turile de pe urma inflației.

• STAREA SĂNĂTĂȚII lui 
Johny Weissmfiller a înregistrat 
o anumită ameliorare, deși este 
considerată în continuare gravă. 
Deținătorul a cinci medalii o- 
limpice de aur la înot și, în a- 
celași timp, cel _ _
dintre Tarzani, a fost internat 
într-un spital din Las Vegas la 
19 decembrie, 
mă. El este în 
de 69 de ani.

Activitatea echipajului „Skylab
După fructuoasa activitate extravehiculară 

de echipajul misiunii „Skylab", oamenii de , , .
își exprimă speranța că fotografiile cometei Kohoutek, realizate 
cu ajutorul a două camere de luat vederi foarte perfecționate, 
vor furniza informații valoroase privind istoria sistemului solar. 
Se precizează că, în timpul ieșirii în spațiu, Carr și Pogue nu 
puteau distinge cometa, din cauza luminii Soarelui. La Cen
trul spațial se exprimă însă convingerea că aparatele au fost 
orientate, totuși, în direcția bună. Cometa a fost fotografiată în 
mai multe lungimi spectrale de undă.

O a doua ieșire spațială destinată înregistrării pe peliculă a 
cometei este programată pentru sîmbătă. cînd Kohoutek își va 
face apariția de cealaltă parte a Soarelui.

PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT

Colaborarea economică
iugoslavo - italiană

Referindu-se la colaborarea economică 
Italia, ziarul „Politika" apreciază că ea se 
mult succes și este reciproc avantajoasă.

dintre Iugoslavia și 
dezvoltă cu tot mai

Dacă în perioada 1967—1971, 
exportul iugoslav în Italia a 
stagnat, iar importul din aceas
tă țară a sporit făcînd să creas
că deficitul comercial iugoslav, 
din 1972 s-a înregistrat o netă 
schimbare a situației consemnin- 
du-se o sporire a exporturilor 
iugoslave pe piața italiană. In 
primele nouă luni ale anului 1973, 
a continuat tendința pozitivă. 
Astfel, exportul in Italia a sporit 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut cu 28 la sută, iar 
deficitul comercial era de nu
mai 25 milioane dolari. Se a- 
preciază că schimburile m***- 
furi dintre cele două țări vor 
atinge o valoare de 900 milioa-

ne dolari, 
lia pe primul loc 
iugoslav și pe locul doi la im
port. în ceea ce privește struc
tura în exportul iugoslav spre 
Italia predomină produsele agro- 
alimentare care, împreună cu 
materiile prime, constituie 73 la 
sută din export. în ultimul timp 
s-a înregistrat totuși o creștere 
a produselor industriale.

Ziarul apreciază că sporirea 
exportului iugoslav a fost fa
vorizată de conjunctura 
piața vest-europeană. A 
să se dezvolte tot mai 
colaborarea industrială 
men lung.

Aceasta situează Ha
in exportul

de pe 
început 
mult și 
pe ter-
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