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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT PE PARTICIPANȚII 
LA SEMINARUL INTERNAȚIONAL 

„STUDENȚII Șl SECURITATEA EUROPEANĂ“
în anul celei de a XXX-a aniversări a eliberării

și al Congresului al Xl-lea ai partidului

AMPLĂ ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen

ALTE COLECTIVE 
ADRESEAZĂ CHEMĂRI
• întreprinderea Electrocentrale-Craiova că
tre toate întreprinderile producătoare de e- 
nergie electrică și termică

® Combinatul petrochimic Borzești către 
toate colectivele din unitățile industriei pe
trochimice, organice și de fibre chimice.
© întreprinderea de utilaj greu „Progresul"- 
Brâila către toate întreprinderile construc
toare de mașini și utilaje grele

La Întreprinderea de panouri ți tablouri electrice — Alexandria.
Foto : ST. WEISS

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, s-a în- 
tîlnit, luni la amiază, în sala 
de marmură a Casei de cultură 
din Sinaia, cu participanții la 
lucrările Seminarului interna
țional „Studenții și securitatea 
europeană“, care s-au desfășu
rat la București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia.

Erau, de asemenea, prezenți 
Ion Catrinescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., Constantin Neagu, pri
marul orașului Sinaia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu vii și îndelungi 
aplauze la sosirea în mijlocul 
reprezentanților tineretului stu
dios. Participanții la seminarul 
internațional, importantă reu
niune universitară, și-au mani
festat deplina satisfacție de a se 
întîlni cu președintele Consiliu
lui de Stat, exprimînd înalta lor 
stimă și considerație față de po
litica promovată cu consecven
ță de România socialistă, per
sonal de conducătorul ei, pen

tru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume a 
păcii, înțelegerii și conlucrării 
fructuoase în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta în 
conformitate cu năzuințele sale 
legitime, pentru atenția deosebi
tă acordată tinerei generații și 
rolului ei în soluționarea ma
rilor probleme ale omenirii 
contemporane.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
reprezentanților studenților din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. și 
ca reprezentant al Tineretului 
Liber German, Klaus Sommer, 
membru al C.C. al Tineretului 
Liber German (R.D.G.), a spus : 
Doresc să vă mulțumesc în mo
dul cel mai cordial pentru posi
bilitatea oferită de a avea o în- 
tîlnire cu dumneavoastră, tova
rășe secretar general al Parti
dului Comunist Român.

La reuniunea noastră din 
București am avut posibilitatea 
să discutăm cu reprezentanți ai 
diverselor universități probleme 
care ne preocupă adine, pe noi 
toți. Baza gîndirii și acțiunii 
noastre este faptul că tineretul 
lumii are nevoie de pace pentru 
un viitor fericit. Pentru aceasta 
este necesară o acțiune solidară 
a tuturor forțelor democratice, 
care luptă pentru progres și 
pace, împotriva forțelor imperi
alismului, împotriva colonialis
mului. rasismului și fascismu
lui. Pentru epoca noastră sînt 
tipice mișcările largi de masă, 
populare. Destinderea, a subli
niat vorbitorul, a devenit astăzi

o cauză a popoarelor, a tine
retului și studenților lumii. Noi 
dorim o cale de cooperare între 
toate țările.

în continuare, după ce s-a re
ferit la numeroase inițiative ale 
țărilor socialiste în sprijinul în
făptuirii securității în Europa și 
in lume, vorbitorul a spus : La 
diversele intilniri internaționale 
ale studenților — la Florența, 
de exemplu, ca și la cea de la 
Snagov, în România — au fost 
elaborate documente în spriji
nirea principiilor securității. Se
minarul organizat de Universita
tea din București ne-a oferit 
prilejul să avem un larg schimb 
de idei în legătură cu securita
tea europeană. Considerăm că 
nobila cauză a păcii cere de la 
noi multă perseverență și for
ță de acțiune. Popoarele lumii 
au un prieten de nădejde în 
țările socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom fi luptători 
neobosiți, perseverent! pentru 
pace. Vă mulțumim dumnea
voastră pentru condițiile de lu
cru ce ne-au fost create.

Este, intr-adevăr, o mare o- 
noare pentru mine, domnule 
președinte, ca delegat al Irlan
dei la Seminarul studențesc 
privind securitatea europeană, 
să vă salut cu multă căldură, — 
a spus Adrian Ilardiman, pre
ședintele Colegiului Universită
ții din Dublin. Doresc să îmi 
exprim părerea că această con
ferință s-a bucurat de succes. 
Discuțiile care au avut loc s-au 
purtat într-o atmosferă deschi
să, de sinceritate.

Datorită în mare măsură bu
nei organizări și imparțialității 
dovedite de gazde a fost posibil 
ca delegați din numeroase țări, 
care au diferite structuri sociale 
și economice, să găsească un 
teren comun de discuții. Semi
narul a constituit o reușită nu 
numai datorită faptului că a 
fost exprimată dorința de a 
promova pacea și destinderea, 
dar și pentru că a prilejuit o 
examinare a căilor concrete 
pentru realizarea acestui obiec
tiv.

In timpul petrecut în țara 
dumneavoastră, am învățat mul
te lucruri despre România, atit 
în convorbirile neoficiale pe 
care le-am avut, cit și prin vi
zitele organizate de gazdele 
noastre. Doresc să spun că tot 
ce am văzut și tot ce am auzit 
în România mi-au întărit res
pectul față de această țară, față 
de o țară prietenă, care urmă
rește scopuri proprii, prin mij
loace proprii, cu un succes evi
dent.

Reputația României, In special 
în domeniile diplomatic, econo
mic și social, este bine cunoscu
tă. Doresc să vă asigur că la 
reîntoarcerea delegaților de la 
acest seminar în țările lor, a- 
ceastă reputație va spori și mai 
mult.

Vă mulțumesc încă o dată, 
domnule președinte, pentru că 
ați făcut posibilă această impor
tantă și semnificativă manifes
tare a prieteniei în țara dum
neavoastră, precum și pentru

(Continuare în pag. a VI-a)
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

STAREA VIITOARELOR RECOLTE
DEPINDE SI DE TINERI

. 9

a precizat primarul Ștefan Negruf prezenți ndu-ne preocupările 

la zi din cooperativele agricole ale comunei Tileagd (Bihor)

Tileagd, 20 km de Oradea, 
centru industrial destul de pu
ternic pentru o comună — sec
ții de mobilă, prelucrarea lem
nului, covoare, imprimerie, de 
traverse, ale unor fabrici și com
binate din municipiu — viitor 
oraș, 2 900 hectare arabil, majo
ritatea categoria a 5-a și a 
6-a, 8 200 locuitori, 1 430 sala
tati în industrie din care peste 

1 000 tineri, aproximativ 2 000 
de cooperatori, din care 26 ti
neri și 156 ja Stațiunea de me
canizare, din, care 62 tineri. Deci 
în comuna ùnde am poposit eu 
azi, lucrează în agricultură 68 
de tineri. Ce se poate spune 
despre ei ?

începem cu S.M.A.-ul. Proas
pătul director al S.M.A. din lo
calitate, tehnicianul Uncu Di- 
mitrie — 35 de ani din care 17 
în această unitate — a trimis 
15 tractoare la arat undeva mai 
spre șes. Restul — 111 — sînt 
aproape gata, aproape gata sînt 
și cele 70 provenind de la alte 
nouă unități din județ, S.M.A. 
Tileagd specializîndu-se în re
parații capitale de motoare și 
tractoare U 650. O hală cu ali
mentare automată, dotată cu 
cele necesare — în curînd va 
lua ființă și o secție de recon
diționate a pieselor de schimb 
— asigură repararea a 4 mo
toare pe zi. Beneficiarii sînt 
pretențioși, acum nu mai poate 
fi vorba de calitate, reparații
lor, asta nu, dar se mai leagă 
unii de estetică, de ce nu-i 
nuanța de culoare cerută ? II 
privesc atent pe director, vor
bește fără a schița vreun zîm- 
bet.

Dar două din cele 9 secții ale 
unității merg prost, unii meca
nizatori mai trag pe dreapta, la 
răcoarea pădurii și așa nu mai 
merge. „Mă urc și eu pe trac
tor, zice tehnicianul Uncu, di
rector doar de 3 săptămîni, au 
mai venit înapoi trei frați Flo
rin, Traian și Gheorghe Mesza- 
ros și întărim cele două secții. 
Dacă nu sîntem oameni de în
țelegere, nu avem ce căuta aici ; 
cum adică, unul înghite praf și 
își înmoaie încheieturile și al
tul stă de povești ?“

Un cuvînt despre tineri, to
varășe director !

„Noi nu sîntem, deocamdată, 
stațiune fruntașă, poate la 
toamnă ; tinerii muncesc, este 
adevărat, dar nici ceilalți nu 
stau cu mîinile în buzunar“.

Cantități sporite de
Din primele zile ale anu

lui, unitățile agricole socia
liste au început să primeas
că îngrășăminte chimice din 
cantitățile prevăzute în 1971. 
Potrivit planului ele vor fo
losi anul acesta peste 1 250 000 
tone îngrășăminte chimice 
substanță activă cu 44 la su
tă mai mult decît în anul 
precedent, constituind un im
portant factor de creștere a 
producției agricole peste re
alizările de pină acum. Un 
calcul sumar arată că cele 
peste 360 000 tone îngrășă
minte ce vor fi folosite in

Primarul și secretarul comi
tetului comunal de partid, to
varășul Negruț Ștefan, este de 
părere că despre S.M.A. putem 
vorbi bine, cooperativele însă 
nu și-au făcut planul, seceta a 
stricat pe jumătate. Dar avem 
și altfel de necazuri ; la Uilea- 
cu de Criș. de pildă. Ce aflăm 
despre cooperativa agricolă res
pectivă. Deși au aceleași con
diții pedoclimatice și același 
pămînt — categoria a 5-a și a 
6-a — cei din Uileacu de Criș 
au scos cu 200 kg grîu și 1100 
kg porumb mai puțin decît cei 
din Tileguș. Situația financiară 
slabă,, motiv pentru care nu

NICOLAE ADAM
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îngrășăminte chimice
plus in agricultură asigură 
un spor de producție echi
valent cu aproximativ 1 mi
lion tone cereale.

Pentru realizarea unei efi
ciente corespunzătoare, con
cretizate în sporuri maxime 
de producție, îngrășăminte- 
le chimice sînt destinate cu 
prioritate terenurilor ame
najate pentru irigat, precum 
și culturilor, zonelor și chiar 
tarlalelor de pe care cu ace
eași cantitate de îngrășăminte 
se pot obține cele mai mari 
producții.

în acțiunea 

de economisire 

a energiei 

și combustibilului

NOI REZERVE
Electrobanatul este una din 

cele mai' mari întreprinderi 
timișorene. Deci o mare con
sumatoare de energie și com
bustibil dar, în același timp, 
prin profilul producției sale , și 
o întreprindere ce poate de
termina, la beneficiar, sub
stanțiale reduceri a deosebit 
de prețioasei materii prime 
pentru economia modernă ca
re este energia. De aceea, 
principalele eforturi sînt în
dreptate în aceste două direc
ții. La cele 39 de măsuri sta
bilite la sfîrșitul anului trecut 
s-au adăugat încă 6 cu apli
care imediată la începutul a- 
cestui an. Economia totală es
timată a se realiza în 1974 se 
ridică la 1 490 tone c.c., reve
nind pentru fiecare zi aproa
pe 3 tone. „Este foarte impor
tantă evaluarea exactă a po
sibilităților de economisire 
zilnică, ne spune ing. Ion Ma- 
rinca, șeful compartimentului 
energetic. Reducerea consumu
rilor înseamnă în egală mă-

ION DANCEA
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Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, in primul rind, să 

adresez un salut călduros tutu
ror celor prezenți aici, repre
zentanți ai universităților din o 
serie de țări europene, din 
Statele Unite și Canada, și să 
exprim satisfacția mea, a Con
siliului de Stat, pentru această 
reuniune universitară consacrată 
securității europene. (Aplauze 
puternice).

Reuniunea are loc în împre
jurări deosebite nu numai pen
tru Europa, ci pentru întreaga 
lume. S-au obținut anumite re
zultate în afirmarea Unei poli
tici noi, în direcția lichidării ve
chii politici de forță și dictat, 
în așezarea relațiilor dintre sta
te și popoare pe baze noi, de 
egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, neames
tec îa treburile interne, pe o 
colaborare și conlucrare fruc
tuoasă in scopul dezvoltării e- 
conornico-sociale a fiecărei na
țiuni.

In imprimarea noului curs 
spre destindere, rolul hotăritor 
l-au avut masele largi, popoare
le de pretutindeni. Trebuie să 
menționez că tineretul, tinere
tul universitar, a jucat și joacă 
un rol activ în imprimarea a- 
cestui nou curs în viața inter
națională.

Fără îndoială că înfăptuirea 
securității în Europa corespun
de năzuințelor spre colaborare 
ale tuturor popoarelor conti
nentului, ale întregii lumi. S-au 
obținut în această privință o se
rie de rezultate : a început con
ferința general-europeană, sînt 
în curs lucrările de la Geneva 
ce urmează să statueze princi
piile care să stea Ia baza rela
țiilor dintre statele continentu
lui european, să pună bazele u- 
nor raporturi noi, de largă co
laborare, între toate națiunile. 
După cit am fost informat, în 
cadrul acestei reuniuni s-au su
bliniat multe din aceste progre
se — dar trebuie să avem în 
vedere că ceea ce s-a realizat 
pină acum pe calea destinderii 
constituie numai un început. 
Mai sint încă destule obstacole 
de învins, mai există încă forțe 
reacționare ce ar dori să o- 
prească acest curs nou, care 
renunță cu greu la vechea poli
tică de forță, de dictat și ames
tec în treburile altor state. De 
aceea, accentuarea cursului des
tinderii, înfăptuirea securității 
europene impun mai mult ca 

oricînd unirea tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste.

Desigur, pot fi — și sînt — 
diverse păreri asupra căilor de 
înfăptuire a politicii noi. De 
altfel, nu numai în problemele 
internaționale sau în probleme
le științelor sociale sînt păreri 
deosebite ; în înseși științele na
turii și tehnice asupra unor pro
bleme apar păreri sau soluții 
deosebite — și aceasta nu e cu 
nimic anormal. Dimpotrivă, este 
un lucru cit se poate de natu
ral să fie așa ; numai atunci 
cînd asupra diferitelor proble
me care preocupă omenirea se 
confruntă în mod liber părerile, 
fără prejudecăți, fără pre
tenția că cineva deține mo
nopolul adevărului absolut, 
pornindu-se deci de Ia înțelege
rea necesității unui schimb li
ber de păreri și de idei, de cău
tări novatoare, se poate ajunge 
la găsirea celor mai potrivite 
soluții pentru organizarea mai 
bună a lumii, a conlucrării în
tre popoare, a realizării păcii.

Trebuie să vă declar deschis 
că pe noi nu ne jenează în 
nici un fel existența părerilor 
diferite, i’ină la urmă dacă am 
avea toți același fel de a gindi, 
poate nici n-ar mai fi nevoie să 
ne intilnim. Ne-ar fi ușor să 
ne punem de acord printr-o cir
culară sau mai știu eu cum, și 
toată lumea să ridice miinile 
că e de acord și ne-am vedea 
de treabă. Or, atunci cînd exis
tă țări cu orînduiri sociale di
ferite, cînd există concepții fi
losofice și concepții religioase 
diferite, cînd sînt diferite mo
duri de a aborda organizarea 
lumii și a relațiilor dintre oa
meni este normal să apară și 
să existe păreri deosebite. Noi 
considerăm că tineretul, la fel 
ca toate popoarele, — ca o 
parte a popoarelor lor — trebu
ie să abordeze cu curaj pro
blemele pe care le ridică viața 
și dezvoltarea lumii de astăzi. 
Sînt, într-adevăr, probleme cru
ciale. Popoarele își pun întreba
rea ce trebuie făcut pentru a 
lichida politica imperialistă, co
lonialistă, neocolonialistă, pen
tru a asigura fiecărei națiuni 
dreptul la o dezvoltare liberă, 
corespunzătoare năzuinței sa
le, fără nici un amestec din 
partea nimănui. Aceasta este 
problema care se pune astăzi 
în' fața lumii ! (Aplauze puter
nice).

Care este locul tineretului u

niversitar, în această lume? Du
pă părerea mea, locul său este 
alături de clasa muncitoare, 
alături de masele largi populare, 
să contribuie la unirea tuturor 
forțelor pentru a lichida defi
nitiv vechea orientare în politi
ca internațională, vechile prac
tici în raporturile dintre state 
și pentru a așeza relațiile in
ternaționale pe baze noi. Tine
retul — atît cel muncitoresc, 
țărănesc, cit și intelectual, deci 
și tineretul de pc băncile uni
versităților — este chemat să 
fie unul din factorii cei mai ac
tivi in realizarea acestei noi 
politici în viața internațională. 
Cei care astăzi se află pe băn
cile universităților se preocupă 
de însușirea științei și cultu
rii — care pină la urmă, nu 
au granițe — și trebuie să fa
cem totul ca întreaga omenire 
să aibă acces liber la toate cu
ceririle științei și civilizației 
moderne. Numai așa omenirea 
va putea să obțină noi progre
se pe calea unei dezvoltări su
perioare.

In aceste condițiuni, tinere
tul universitar, împreună cu 
întregul tineret, cu masele largi 
populare, este chemat să fie tot 
mai activ în această grandioasă 
luptă pentru o lume mai dreap
tă și mai bună. Aceasta este, 
după părerea mea, rolul și me
nirea tineretului universitar in 
zilele de astăzi. Oriunde în 
lume — în Europa, în America 
Latină, în Asia, în Africa, 
pretutindeni — se pun pro
bleme hotărîtoare pentru soar
ta multor popoare, a în
săși omenirii. Trebuie să spun 
că mi-au produs mare satis
facție întîlnirile recente pe 
care le-am avut cu studenții 
din cîteva țări din America La
tină. Cu acest prilej, am făcut 
constatarea plăcută că tineretul 
universitar de pe acest conti
nent este preocupat do a li
chida dependența țărilor lor 
de monopolurile imperialiste, de 
a asigura ca bogățiile naționale 
ale fiecărui stat să fie stăpini- 
te de propriul popor, pentru 
a-și asigura bunăstarea și fe
ricirea. Tineretul universitar se 
găsește în primele rînduri ale 
acestei lupte drepte și mărețe, 
în același spirit cred că trebu
ie să acționeze și tineretul din 
Europa.

Desigur, Europa este un con
tinent cu tradiții, cu istorie, cu 

o veche civilizație, care are 
succese mari in dezvoltarea sa 
economică. Dar sînt multe lu
cruri de îmbunătățit, de schim
bat și în Europa. In Europa sînt 
țări socialiste, sînt și țări ca
pitaliste, și trebuie să înțelegem 
că securitatea europeană în
seamnă a învăța să conlucrăm 
în mod liber, pe principiul ega
lității și să realizăm real
mente o nouă politică în Eu
ropa. Să facem ca Europa să 
devină un continent al păcii și 
colaborării, care să exercite o 
influență puternică în lume, să 
asigure triumful politicii noi de 
egalitate între toate națiunile, 
al unei lumi a păcii și dreptății 
sociale. (Aplauze puternice).

Știu că preocupările tuturor 
celor de pc băncile universități
lor sint de a invăța, de a-și 
însuși prețioasele cuceriri ale 
științei și culturii universale ; 
dar in același timp nu putem 
și nu trebuie să admitem ca ti
neretul universitar să rătnină in 
afara preocupărilor privind 
dezvoltarea societății omenești. 
Preocupindu-vă de a vă însuși 
tot cc c mai înaintat in știința 
și cultura universală, trebuie să 
fiți totodată în primele rînduri 
ale luptei pentru afirmarea în 
lume a principiilor de egalita
te, de umanism, de dreptate so
cială. în acest spirit am dori noi 
să se dezvolte conlucrarea între 
popoare, între tineret, între 
tineretul universitar din Europa 
și din întreaga lume. Și, 
dacă într-o anumită măsură a- 
ccastă reuniune din București 
a contribuit la aceasta, atunci 
într-adevăr putem spune că ea 
are rezultate pozitive.

Aș dori să vă rog pe toți 
cei prezenți să adresați co
legilor, prietenilor dv. din 
toate centrele universitare pe 
care le reprezentați, ura
rea mea, a poporului român, 
de noi succese în întreaga ac
tivitate a studențimii și tinere
tului din țările respective, de 
întărire a colaborării și unității 
tineretului în lupta pentru 
dreptate socială, pace și colabo
rare, pentru o Europă a securi
tății și a cooperării pașnice, 
pentru o lume mai. bună în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta așa cum dorește.

Vă doresc multă sănătate, snc- 
ces deplin în activitatea dum
neavoastră, multă fericire. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — primită cu viu și susținut interes de către participanții la Seminarul Internațional „Studenții și Securitatea Europeană"
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PROFESIA TA

Școala profesională „Tehnometal" din .Capitală este una din ins
tituțiile de învățămînt care pregătește tinerii pentru profesie djțțpăr 
ce aceștia au devenit bacalaureați. Aici, cum se poate observa, 
se pregătesc elevele : fac practică în atelierul pentru lacătuși- 

mecanici.

MARINESCU LIVIA 
M.E.l. ne-a comunicat că, în 
oalitate de absolventă a li
ceului, la secția umanistă, pu
teți candida la Facultatea de 
biologie. Nu este necesară e- 
fectuarea unui stagiu în pro
ducție.

DINCU ALEXANDRU — 
Caracal — jud. Olt — Dum
neavoastră și altor tineri, mai 
mulți decît m-am așteptat, 
care doresc să devină astro
nomi, vă este deschisă la Fa
cultatea de matematică — 
mecanică din București o 
grupă de mecanică astrono
mie, specializarea avînd loc 
în anul V.

Așadar, după admiterea la 
această facultate și absolvi
rea celor patru ani, care duc 
la licență, unii absolvenți ai 
anului IV sînt selectați pen
tru a fi școlarizați în anul V, 
specializare conform unor in
strucțiuni ale Ministerului E- 
ducației șl Învățămîntului ce 
pot fi consultate la facultate. 
Reiese deci destul de limpede 
că una este să visezi la stela 
și alta să le studiezi. Oricum, 
succes I

- contractuale față de întreprin
derile la care au fost reparti
zate ; pentru secțiile serale, 
se prezintă adeverință de la 
locul de muncă din Care să 
rezulte că lucrează în specia
litatea pe care doresc să o 
studieze. Este indicat să ob
țineți note bune la exame
nele de diferență, deoarece, 
dacă numărul candidaților. în
trece numărul locurilor plani-

VIATA
8»^

'.ßj

■ GII. Glii AȚĂ — Bucu
rești. — Comunicați colegilor 
dumneavoastră că problema 
continuării de către subingi
neri a studiilor la secțiile de 
ingineri se află în studiu la 
M.E.l. și se va anunța, în 
timp util, în presă.

de SEN ALEXANDRU

Lumea chimiei rùmine un mirai pentru elevi

IOVANOVICI SIMIȘA — 
fud. Ialomița. — Absolvenții 
cu diplomă ai școlilor de spe
cializare cu durata de mini
mum 2 ani, posesori ai diplo
mei de bacalaureat pot fi în
scriși în anul II de studii la 
învățămîntul de subingineri 
sau conductori arhitecțț 
cursuri de zi sau serale în spe
cialitățile absolvite sau înru
dite cu acestea după promo
varea examenelor de diferen
ță pentru anul I în sesiunile 
programate pentru forma de 
învățămînt aleasă, și dacă 
și-ăti îndeplinit obligațiile

ficate, decanatele se vor o- 
rienta după aceste note. în
scrierea se face cu aprobarea 
rectorului (ordinul nr. 13886/ 
1970).

BUDULECl GH. — Bucu
rești. — Nu este nici un mo
tiv de îngrijorare deoarece, 
conform Ordinului Ministeru
lui Educației și Invățămîntu- 
lui rir. 13886/1970 absolvenții 
școlilor : profesionale pot sus
ține examen de diferență pen
tru anul III al liceelor de 
cultură generală și de specia
litate. Adresați-vă liceului la 
care veți da examenele de di
ferență, întrucît, acolo veți 
obține informații în legătură 
c.u condițiile privind înscrie
rea, datele și obiectele la Care 
se dau examenele "de dife
rență. "- . „B ' .0, .. ■ ■

EUfGF.NlA Cisnădie
— jud. Sibiu. — Departe de

a trebui să renunți la sporiși 
de a te simți „ca un trup 
părăsit de suflet“, ai dimpo
trivă, multe posibilități de 
a-ți îndeplini visul. Mai întîi, 
trebuie să termini liceul și să 
obții bacalaureatul. Apoi să te 
prezinți la concursul de ad
mitere la Institutul de educa
ție fizică și sport (la secția 
fără frecvență, dacă nu poți 
urma la zi). Condițiile de exa
men se pot afla din broșura 
„Admiterea în învățămîntul 
superior“ care va apare ' în 
luna aprilie. La concursul de 
anul trecut s-au cerut: probe 
practice (a) atletism, (b) gim
nastică, (c) un joc sportiv la 
alegere între : volei, baschet, 
handbal și examen scris la a- 
natomia și fiziologia omu
lui. Institutul se află în 
București, str. Maior Ene nr. 
12, tel. 3144 40. De aseme
nea, te poți prezenta la o fa
cultate de educație fizică de 3 
ani (numai secții de zi) care 
funcționează în cadrul insti
tutelor pedagogice: Bacău 
(Calea Mărășești nr. 157, te
lefon 1 13 54), Constanța 
(B-dul V. I. Lenin nr. 124, 
telef. 1 4t> 76), Galați (str. Gă
rii nr. 63, tel. 1 23 52), Oradea 
(Calea Armatei 
tel. 128 57), Tg.
N. Iorga nr. 1, 
sau la Facultatea 
fizică a Universității Babeș- 
Bolyai din Cluj (str. Panduri
lor, nr. 7, tel. 114 82). Dacă 
practici un sport de perfor
manță, Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
te poate recomanda pentru 
școala postliceală de antre
nori (secție fără frecvență pe 
lîngă I.E.F.S. București).

Este recomandabil să faci 
sport în cadrul Asociației 
sportive, care, fără îndoială, 
funcționează în cadrul Urine
lor textile Cisnădie. Alege 
formele de activitate care-ți 
vor putea ajuta la concurs.

După cum vezi, posibilită
țile nu lipsesc astfel că „tru
pul nu va fi părăsit de suflet“. 
Succes !

Roșii nr. 5, 
Mureș (str. 

tel. 13101) 
de educație

DE CE DISCUTĂM,
IN CONTINUARE,

DESPRE TUTELĂ ?
Noi, biroul organizației de par

tid, ne-am ocupat mai mult de 
comitetul U.T.C. pe școală. Pen
tru că nu-i este ușor acestuia, 
format la rîndul său tot din ute
ciști, să conceapă și să conducă 
munca celor peste 1 300 de elevi 
(organizația U.T.C. înglobează 
elevii celor trei unități școlare 
care compun colectivul nostru: 
liceul de cultură generală, liceul 
pedagogic pentru educatoare și 
institutul de educatoare). Cred 
că am procedat bine întrucît co
mitetul a reușit să pregătească o 
plenară a activului pe care am 
apreciat-o ca reușită, ea soldîn- 
du-se cu observații și propuneri 
judicioase și cu alegerea unui se
cretar nu dintre premianți, ci din
tre uteciștti cu calități politice și 
organizatorice și, esențial, cu pa
siune pentru munca de activist. 
In prima sa ședință, comitetul 
s-a împărțit pe colective de 
muncă iar fiecare membru al său 
va răspunde de organizația linei 
clase. O dată pus la punct acest 
cadru organizatoric, socotim noi 
că există premise ca lucrurile să 
meargă mai bine. Adunarea de 
partid în care am pus aceste 
probleme ne-a atras insă atenția 
ci totul este să găsim mijloacele 
de a impulsiona viața organiza
țiilor U.T.C. din clase. Intr-ade
văr, cel puțin la noi în școală, 
aceasta apare ca problema nu
mărul unu.

Mi se pare că la ora actuală 
lipsa de inițiativă a uteciștilor, 
în special a celor din activ, deci 
din birourile U.T.C., duce la ac
țiuni fără priză în masa elevi
lor. Dar lipsa de inițiativă se 
traduce în dese cazuri în tendin
ța unor cadre didactice de a tu
tela, ca diriginți, clasa de care 
răspund, iar în alte cazuri de a 
se dezinteresa, tot oa diriginți, 
de activitatea U.T.C. Și tutela și 
dezinteresul își au la rîndu-le ex
plicații : din dorința de a pune

în mișcare viața clasei, unii pro-. 
jesori își asumă treburi care nu 
le aparțin, ceea ce duce, inevita
bil, la sufocarea inițiativei elevi
lor ; celălalt aspect, al „neames
tecului" cadrelor didactice este 
motivat tocmai ca un mod de 
a stimula inițiativa uteciștilor. 
Ambele ipostaze, cred eu, expri
mă o stîngăcie pedagogică fi în 
combaterea acestor fenomene 
văd eu izvorul unor surse de îm
bunătățire a muncii organizației 
de tineret din școală.

ORGANIZAȚIA

U.T.C. IN

VIAȚA ȘCOLII

Ca secretar de partid cu o ex
periență de mai mulți ani, și r.a 
profesor, atribui un rol însemnat 
contribuției pe care și-o pot a- 
duce cadrele didactice la desfă
șurarea unei bogate activități în 
organizațiile U.T.C. ale elevilor. 
Cu condiția să o gtndească și să 
o integreze organic în ansamblul 
muncii lor educative, care nu 
poate fi dtisă și încununată de 
succes fără suplețe și tact peda
gogic, claritatea scopului și fer
mitate, căldură și competență 
profesională.

Dar cine n-ar putea demonstra 
teoretic toate aceste lucruri ? 
Desigur, sint profesori care o fac

și în practică. Chiar la noi In 
școală. Iată un caz. Organizația 
U.T.C. a clasei speciale de chi
mie a avut o inițiativă dintre 
cele mai interesante, lntrucit e- 
levii nu erau deplin satisfăcuți 
de ceea ce făceau în orele des
tinate activității tehnico-produc- 
tive — în sensul că munca lor 
nu avea tangențe directe cu pro
filul în care se specializează — 
au luat legătura cu Întreprinde
rea „Dunăreană" și și-au asumat 
spre rezolvare o temă de cerce
tare : „Îmbunătățirea coloranți- 
lor". Pe parcursul acestui an e- 
levii vor căuta și oferi între
prinderii soluții cu valoare apli
cativă. Nu vreau să micșorez cu 
nimic inițiativa uteciștilor — a 
lor a fost ideea, el au tratat cu 
întreprinderea, ei își organizea
ză munca. Dar cine nu va recu
noaște aici mina sigură a profe
soarei de chimie, competența ei 
și, mai presus de orice, încrede
rea pe care o are în capacita
tea uteciștilor de a duce pirul la 
capăt o treabă de asemenea în
semnătate. Ea le stă la dispozi
ție cu știința și experiența ei, îi 
va conduce în continuare cu tact 
și încredere, dar fără imixtiuni 
brutale în teritoriile unde organi
zația U.T.C. poate acționa nu 
numai singură, dar și cu mai 
mult succes.

De fapt, vrem să ajungem ca 
in toate organizațiile U.T.C. din 
clase inițiativa elevilor să se ma
nifeste plenar. Și nu mă contra
zic spunînd că asta depinde în 
primul rind de profesor, de ca
pacitatea lui de a stimula, de a- 
hilitatea cu care va ști să se re
tragă la timpul potrivit pentru 
a-i lăsa pe uteciști să se desfă
șoare conform cu înclinațiile și 
preferințele lor.

Prof. CONSTANTIN MANEA 
secretarul organizației de partid, 

Liceul nr. 2—Giurgiu
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în : 
A- 
in- 
in-

balneofizioterapie. Se școlarizea
ză înJ: Constanța, Rîmnicit-Vîl- 
cea ; Asistent radiologie. Se șco-

Reca
ti ca 
ofere 

măsu- 
schlm-

in 
Craiova : Bibliote- 
școlarizează in : 

Antrenori. Se 
în : București, A-

că la sfirșitul

„Oameni"

(orele 
(orele

VA- 
(orele

Galați ; Mecanică fină și optică. Arad i Hidrologie, Se școlarizea-
f’"' '7’/?" ’’ — tă în :' ... .BUcureș'ți,.. ,^ă.,în.;.‘^țăd;l,’.pr<itecția calității
Timișoara ; Mașini electronice apelor. Se școlarizează în : A- ve«x., nsuta» rauiuiugic. os 
7/. Se școlarizează în : ’ i-ăd ; Elijctronjecănîcă pentru te- larizează in : București; Tehni-
București ; Montarea și reglarea lecomunicații, telefon-telcgraf. că dentară. Se școlarizează în : 
aparatelor de radio și ieleviziu- “ *

Se școlarizează în Bucu
rești ; Construcții aeronautice.
Se școlarizează, în : București ; 
Proiectări în industria de ma- 
șini-unelte și electrotehnică. Se 
școlarizează în ■: București, Cu- distanță. ■ Se 
gir, '■ '
borator in siderurgie. Se școlari
zează în : București, Vie'toriă- 
Călan ; Proiectări în metalurgie. 
Se școlarizează în ■; București, 
Reșița, Galați! Slâtiria ; Lamina
re și trefilare. Se: școlarizează 
în : Reșița, Tîrgoviște ; 'Furnale 
și oțelării. Se școlarizează în : 
Tîrgoviște : Proiectări în Indus
tria chimică. Se școlarizează 
București, Brașov. Ploiești ; 
paratură electronică pentru 
stalații de automatizare în 
dustria chimică. Se școlarizează 
în : Iași : Electromecanică pen
tru întreținerea și exploatarea 
agregatelor automatizate in in
dustria materialelor de construc
ții. Se școlarizează în : Bucu
rești ; Finisarea produselor tex
tile. Se școlarizează în : Iași ; 
Structura și proiectarea țesătu
rilor. Se școlarizează în : Bucu
rești : Filatură. Se școlarizează 
în : Arad ; Tesătorie. Se școla
rizează în : Timișoara : Proiec
tarea îmbrăcămintei din țesături 

_ș£ tricoturi. Se școlarizează în : 
“______.7, Sibiu : Gospodărie

comunală și lucrări edilitare. 
Se școlarizează în : București ;

:școlarizează în :

Sint mulți, foarțe mulți aceia . 
care s-au decis: să încerce _la 'Sé'Școlarizează în : 
facultate. Alții, gîndirid și cili- TimișOcrc • 
tărind posibilitățile ‘ proprii," riu1 de calcul, 
sînt dispuși însă ’ să încerce a- 
ceastă variantă care, pentru eî, 
reprezintă o șansă minimă ori ’ ne. 
nici. una. Ci, de la bun început; 
vor să aleagă ceva mai potrivit 
Potrivită, ca o variantă, poate l'i 
școala de specializare postliceală: 
Aceasta, ca întreg învățămîntul 
nostru, cunoaște un proces evo
lutiv. Evoluția apare firească, 
dacă ne gîndim că școala post
liceală își propune să realizeze 
astfel pregătirea profesională a 
absolvenților liceelor de cultură 
generală, ineît să poată partici
pa, la absolvire, la activități 
tehnice sau culturale în domenii 
care reclamă cadre medii de 
specialitate.

Pe de o parte, modul cum se 
dezvoltă școala de specializare 
postliceală este reflectat de nu
mărul școlilor — 120 în actualul 
an de învățămînt. Pe de altă 
parte, el se detașează pregnant 
privind aria cuprinzătoare a spe
cializărilor. Iată : Proiectări 
în industria energiei electrice și 
termice. Se școlarizează în : 
București. Craiova, Deva, Cîm- 
pina ; Construcții hidroener
getice. Se școlarizează în Bucu
rești, Rîmnicu-Vîlcea : Topogra
fie în construcții și sistematiza
re. Se școlarizează în : București, 
Cluj, Rîmnicu-Vîlcea : Normare 
și salarizare în construcții. Se _____
școlarizează în : București, TîrS ZÎfiicurești, 
gu-Mureș, Sibiu, Rîmnicu-Vîl
cea ; Construcții civile și indus
triale. Se școlarizează în : Bucu- Coafură. - Se 
rești, Iași, Sibiu: Dosimetrie șE Arad^T&ȘfiieticȘ,.Se școlarizea- 
aplicațiile izotopilor. Se școlari-“ ză în : București ;*Foto. Se șco- 
zează în : București : Electronică larizează în : București : Ontică 
nucleară. Se școlarizează în : montare ochelari. Se -școlavizeÂ- 
Cluj ; Geologie minieră. Se șco- ză în : București : Depanare a-

că dentară. Se școlarizează în : 
București, Arad, Cluj, Iași. Teh
nica utilajelor medicale. Se șco-’ 
larizează în : București ; Asis
tent dietetică, g.e școlarizează 
în : București

Ca să devii .eley- (sigur, titlul 
mai displace tinerilor, fiindcă ei 

: ș-ar dori numiți .studenți,, 'dar

regularitate informații în acest 
sens.

In spațiul de azi. ținem să 
mai adăugăm 
studiilor tinerii primesc diplo- 

. ma de absolvire a școlii, iar cei 
' care nu promovează, certificat 
de absolvire. Că absolvenții sînt 
repartizați in producție în spe
cialitate, de altfel, ei încheie de 
la începutul școlarizării un con
tract în care se angajează să 
lucreze timp de 5 ani la între
prinderea pentru care s-a pre
gătit ; că, prin grija ministere
lor și a celorlalte organe centra
le locale în subordinea cărora 
funcționează școlile, absolvenți
lor li se asigură un loc de mun
că în ramura pentru care s-au 
pregătit.

Pentru unele specialități, exis
tă posibilitatea de a urma stu
diile prin învătămint seral și 
fără frecvență. Tn toate cele trei 
cazuri — invățămînt de zi, seral 
și fără frecvență — durata stu
diilor este de doi ani, timp în 
care elevul — cei de la cursu
rile de zi — în funcție de re
zultatele obținute la învățătură 
și de veniturile părinților (tuto
relui) poate primi burse în limita 
numărului de burse acordat. Tn- 
vățămîntul postliceal organizea
ză cămine și cantine, asigură ca 
în timpul practicii efectuate în 
alte localități decît cele In care 
se află sediul școlii să primeas
că cheltuielile de transport, de 
hrană, în limita alocației, și ca
zare gratuită.

Informații de detaliu privind 
adresele școlilor, specialităților 
în care acestea pregătesc absol
venții, materia de concurs și 
altele pot fi primite la sediul 
școlilor. In toamnă, s-a publi
cat și un îndrumar pentru ad
miterea în învățămîntul de spe
cialitate postliceal. dar care 
s-a epuizat, el puțind fi totuși 
consultat la sediul școlilor. Bine 
ar fi să și le procure și biblio
tecile liceelor, să le 
re diriginte, bine 
și consiliile elevilor 
asemenea informații, 
ra în care vor fi operate 
bări în acest învățămînt, ele vor 
fi publicate în numerele noas
tre următoare. De asemenea, 
vom publica, orientativ, rețeaua 
acestor școli postliceale, pe ju
dețe.

0 felicitareȘe Școlarizează ' în : București, 
Cluj, Timișoara ; Electromecani
că pentru telecomunicații, radio 
și televiziune. Se școlarizează 
în : Buctirești ; Electromecanică 
pentru telecomunicații la mare 

școlarizează înX 
Craiova, Timișoara : La- BUciit^tE Cluj. Timișoara : Di- „ „„ ___ _ ___ __ _ __

riginte oficiu P.T;T.R. Se școlar parcă nu asta contează in pri- 
riz&ază îri : Badă.a','' Cluj: Teh- mul rînd) - al acestui învăță- 
nologie pentru alimentație pu- mint, trebuie șă fii absolvent 
blieă. Se-șfWărizează în : Bucu- cu diplomă de bacalaureat,, al 
rești, Arad; Craiova, Iași, Tîrgu-.. învățămîptului de;. cultuȚă .gene- 
Mureș. Ploiești Conducere de: rală, reținîndu-se faptul că nu 

’■’* Se școlari- ■ sțpt pjîjpjțj abs.P.lye.țitiii,:1liceelor 
Arad, Ba- de specialitate: pentru bunul mo- 

Botoșani, Reșița, fjv ej și-au îpsușit deja o 
1 meserie timp de patru-cinci ani

și miei absolvenți ai școlilor me
dii tehnice,. Au posibilitatea, 
însă, să urmeze învățămîntul 
postliceal absolvenții cu examen 
de bacalaureat ai fostelor licee 

limba™ teoretice, precum și absolvenții 
c diplomă (ori certificat) ai al
tor școli care au fost echivalate 
de cu liceul de cultură
generală' avînd drentul de a 
urma învățămîntul superior.

Ca și în învățămîntul superior, 
admiterea se face pe bază de 
concurs. Vă informăm, orienta
tiv, că pentru acest ari școlar, 
concursul s-a desfășurat între 
10—15 septembrie, întrucît cursu
rile au început, ca în întregul 
învățămînt, la 15 septembrie. In 
situația aceasta, pot participa la 
concurs și tinerii care nu au 
fost admiși la facultate.

Tot, cu titlu informativ, subli
niem că și în învățămîntul post
liceal, concurența este în fieca
re an îndeajuns de mare, iar 
admiterea se face în ordinea 
descrescîndă a mediilor, în li
mita locurilor planificate.

Concursul de admitere se sus-

unități comerciale. ! 
zează în București, Arad, Ba-ț 
cău. Oradea, F ' ’ "
Cluj, Constanța, Craiova. Petro
șani, Iași. Tîrgu-Mureș, Ploiești ; 
Decorare vitrine. Se școlarizea
ză în : București. Cluj, Rîmnicu-, 
Vîlcea : Comerț exterior. Se 
școlarizează în : București : Se
cretar stenodactilograf F 
română. Se școlarizează în 
București : Secretar stenodac
tilograf limba română și limbi 
străine. Se școlarizează 
București, 
conomie. Se 
București ; 
școlarizează 
sistent de farmacie. Se școla
rizează in : Bucurști. Arad. Ba
cău, Oradea, Brașov, Galați, 
Iași. Sibiu : Asistent medical. 
Se școlarizează în : București, 
Arad. Pitești, Bacău. Oradea, 
Bistrita-Năsăud. Botoșani. Bra
șov, Brăila, Buzău. Cluj. Iași, 
Constanța, Tîrgoviște. Craiova, 
Galați. Odorheiul-Secuiesc, Hu
nedoara. Baia-Mare. Turnu-Se- 
verin, Tîrgu-Mureș. Ploiești. Ti
mișoara. Rîmnicu-Vîlcea : Asls- 

larizează în: Baia-Maré ; Geo- .parate dêfàdio $î'*tèleviitIttIie. tênC medical de igienă. Se șco- 
fizică. Se Școlarizează în : Bucu- Se școlarizează în : Buchreșți/ laHZează în :. București, Brașov,
rești ; Cartografie. Se școlarizea- Brăila,- Con&tanța, Timișoara j: Craiova. Iași, Tîrgu-Mureș ; A- 

Laborator-in construcții și mate- sistent medical de laborator. Se
școlarizează In : București, Arad, țipe la discipline — două de re- 

“lăși j Asistent medical de obște- gulă, — strîns legate de specia- 
trică și ginecologie. Se școlari- litatea urmată', eonstlnd în pro- 
zează în : București, Botoșani, be scrise șl orale, existînd po- 
Iășî; Baia-Mare; Asistentă de sibilitatea ca el să fie compus 
ocrotire. Se școlarizează In : 
București, Arad, Iași ; Asistent 
medical de pediatrie. Se școlari-

ză în : București ; Topografie 
minieră. Se școlarizează în,: 
București, Baia-Mare ; Labora
tor mecano-metalurgic. Se șco-, 
larizează în : București ; Proiec
tări în Industria de mașini gre
le. Se școlarizează în: Bucu- Brașov ; 
rești, Arad, Cîmpulung-Mușceî, în construcții. Se școlarizează 
Pitești-Colibași, Brașov. Cluj,, in : București, Cluj. Oradea, Si-

riale dă construcții^ ^ școlari
zează.;țri : ^,ț&'d*(('D0Șe,năfdH,''ȘS 
școlarizează în : București, Iași : 
Arhitectură și sistematizare. Se 
•școlarizează în : București, Iași, 

Devize și măsurători

X llvçvi ’ --- •>»< •. ■
Galați, Ploiești, Satu-Mare, Si- biu ; Conservarea cerealelor. Se 2»£ază în : București, Arad, Ora-V.T CIA CI ylj A IVXvipvi, •—-■****—, . 7 . \

biu. Vaslui ; Tehnologia sudării, școlarizează în: Constanța ; Me- dea, Botoșani, Brăila, Cluj, Iași, 
Se școlarizează în: București, teorologie. Se școlarizează In i Ploiești; Timișoara; Asistent

și numai, din lucrări scrise. Nu 
avăm aici și acum, spațiul să 
enumerăm toate școlile, speciali
tățile și disciplinele-pentru con
curs, amintim însă, că în rubri
cile noastre viitoare vom da cu

fonema
CIDUL : Bala Palatului (orela 

18; 20).
CAPCANA : Patria (orele 9 ;

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, Mo
dern (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15; 20 30). Capitol (orele 9,15; 
11,30 ; 14 ; 16.15 ; 18.30 ; 20.45), Fa
vorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

INSULA MISTERIOASA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
18,30, 21). București (orele 8.30;
11; 13.30; 18: 18,30; 21).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18 15; 20,30). Volga (orele 8.30; 
10 30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30), 
Arta (orele 10.30; 15.30; 18; 20).

JUDO ; Festival (orele 9; 11; 13; 
15; 1?; 19; 21).

COLOANA DE LA MIEZUL 
nopții : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20.30).

ALBĂ CA ZĂPADA SI CEI 
șapte PITICI : Doina (orele 11; 
13.30; 18), Lira (orele 16; 18; 20).

RĂSCOALA : Doina (orele 8,45; 
16).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE Doina (ora 20).

JOE KIDD ; Scala (orele 9;

11,15; 13 30; 16: 18,30: 21). Excel- 
slor (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 18,15 
20 30), Melodia (orele 9;
13’,30; 16: 18.30; 20.45)

LEGENDA LUI RUSTAM 
puri Noi (orele 9.15; 11.30 
16; 18 15; 20,30). ..............J *'

MARELE VALS’: Grlvițâ 
9; 12,30; 16; 19,30), Gloria 
9; 12 30; 16; 19.30).

„VILA" NOASTRĂ DE 
CANȚĂ î Dritmul Sării 
15,30; 18: 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI : . Fio-. 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA- ’ 
GINĂ : Buzești (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18-15; 20,30).- Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30).

ÎNTÎMPLĂRI CU ’ COSA 
TRA : Victoria (orele 9:
13,30; 16: 18.15: 20.30). Aurora 
le 9: 11.15; ft.30: 15:45 
Flacăra (orele 9,15; 1 
16: 18.15; 20,30).

CEAȚA : Rahova (orele 15,30; 18: 
20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO-" 
RULUT COOK .: Bucegi (orele 15.30; 
18; 20 15), Cotroceni (orele 13.45; 
16: 18 15: 20.30), Moșilor (orele 9; 
1115; 13 30: 16: 18.15". 20(30).

DECOLAREA ; Cringași (orele 
16: 18).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : în*, 
frățirea (orele 15,30; 18: 20.15). Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15>;

18.15

NOS- 
11,15,7. 

. (ore- 
i: 18: 20 15). 
11.30: 13.45;

2^’ • *
1

o» i J

Construcții noi în orașul Miercurea Ciuc

Foto :EM. TÂNJALĂ

PĂDUREA DE MESTECENI : 
Viitorul (orele 15.30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
In PARADIS : Viitorul (ora 20),

TORINO NEGRO : Dacia (orele 
9; 11.15; 13.30; 16;-*18.15: 20.30)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Progresul (orele 15.30; 18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

UIMITOARELE ---------------- --------
LUI ROBINSON 
iești (orele 15.30;
■ EXTAZ (orele ___  , ____ __
I.UL DE A FI (orele 18,45) CĂDE
REA DINASTIEI ROMANOV (ore
le 20.45). rulează la Cinemateca, 
„Unlori". ’

AVENTURI 
CRUSOE : 
18; 20.151.

14,30 : 16,30)

ALE
Giu-

PROGRAMUL III

9.00 — Știri'; 9.05 —• „Incognito*
• program de varietăți muzicale;

9.55 — Melodia zilei :
de Marius Țeicu ; 10,00 — Femi- 
na-club ; 11,00 — Profil pe porta
tiv : Apollo Granforte ; 11.30 —
Pentru prietenii magnetofonului
— muzipâ populară i 12..00 . —
Știri ; 12,10 — Invitație în fono
tecă ; 12,55. — Melodia zilei ; 13,00
— închiderea emisiunii ; 17.00 —
știrile după-ămiezif; 17,05 — Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor; 18.00 — Șapte 
zile, șapte arte. Teatru ; 18.10 —
Muzică din .opere ; 18.55 Melo
dia zilei ; 19.00 — în direct... de 
la Institutul Prolect-București ;
19.30 — știri : 19,35 — Casa de 
discuri ..Barclay" : 20.00 — Bio- . 
grafia unei capodopere : „Pădu
rea spînzuraților" de L. Rebrea- 
nti ; 21,00 — Radio-super-topi Mu
zică populată : . 22,60" — '. Radiojur
nal. Buletin: meteorologic. Sport-,
22.30 — Melodia , zilei : 22.35 — ■
Vedete ale muzicii ușoare : 23,-15 
— Poetica. Adrian Munțiu ; 23,20

Jazz pentru toți ; 23.55—24,00 — 
’ Ultimele știri.

MARȚI, ÎS IANUARIE 1974

PROGRAMUL I

.9,00 — Teleșcoalâ : Matematică 
(clasa a VlII-a). (Televiziune șco
lară completivă) : 9,15 — Fizică 
(anul III) : Producerea tensiunii 
electromotoare alternative (Tele
viziune școlară integrată) ; 9,30 — 
Chimie ; Structura atomului (ci
clu în sprijinul cahdidâților la 
concursul de admitere in Invăță- 
mîntul superior). (Televiziune șco
lară completivă). 10.00 — Curs de 
limbă, germană. Lecția 75; 10,30 — 
Curs de limbi franceză.-Lecția 75 ; 
ll.oo - Vipțiple. peliculei — ma
gazin bilunar de'cultură cinema
tografică ;; 16,00—17.00 — Lecții

TV. pentru lucrătorii din agricul
tură. Creșterea animalelor ; 17,30
— Telex ; 17.35 — Curs de limbă
rusă. Lecția 74 ; 18.05 — Curs de 
limbă engleză. Lecția 73 ; 18,35
— Vetre folclorice. Straja — ju
dețul Suceava ; 19,00 — Drumuri 
în istorie. Blaj — Istorie și cul
tură ; 19.20 — 1001 de seri ; 19.30 — 
Telejurnal La cotele anului XXX ; 
20,00 — Revista economică TV. ; 
20.25 — Seară de teatru. Ciclul 
..Oameni ai zilelor noastre“. ..Fe
meia fericită" de. Corneliu Leu. 
Premieră TV. : 22.20 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Film serial : „Flăcările"
— producție a studiourilor de
televiziune cehoslovace ; 20.45 —
Formații șl ansambluri bucureș- 
tene. Ansamblurile folclorice ale 
cooperativelor „Chimica" și ..Elec- 
trobobinajul" din București : 21.00
— Telex : 21.05 — Panoramic știin
țific ; 21.35 — Roman foileton t

„Pot Bouille“ — ecranizare după 
Emile Zola. Episodul I.

Opera Română : OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 19; Teatrul de 
Operetă : SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Mare) : UN FLU
TURE PE LAMPA — ora 20; (Sala 
Comedia) ; PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 20; Tealrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : CASA DE MODE — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19.30; (Sala Studio) ; 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
20; Teatrul de Comedie : PREȘUL
— ora 20; Teatrul Mic : PHILA
DELPHIA, EȘTI A MEA ! : — ora 
19.30: Teatrul Glulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19,30; Teatrul . C. Tănase" 
(Sala Savoy) ; LA SAVOY BO
EMA — ora 19.30: (Sala Victoria) : 
VINO SĂ NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30; Ansamblu! , Rapsodia 
Română" : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19.30; Circul 
..Globus" : CIRCUL BUSCH RO- 
LAND — orele 16 șl 19.30.

De Anul Nou, pe adresa 
comitetului nostru au sosit, ca 
de fiecare dată, de altfel, nu
meroase felicitări: scrisori, te
legrame, ilustrate — din par
tea unor instituții, organe și or
ganizații U.T.C., colegi. Una 
însă ne-a impresionat cu totul 
și cu totul aparte. Iat-o"...

Discuția are loc în sediul 
comitetului U.T.C. al Uzine
lor,^ August" din Capitală, 
iar cuvintele de mai sus au 
fost rostite ieri de către se
cretarul Ioan Rusu, în timp 

în- 
din

ce, vădit emoționat, îmi 
tindea un plic simplu, 
cele mai ieftine, nițel șifo
nat, semn că trecuse prin mai 
multe mîini. Înăuntru, o feli
citare la fel de ieftină, o ilus
trată, pe care o mină încă ne- 
intoarsă complet din coțnlă- 
rie caligrafiase, cu litere mari: 
„Cu ocazia Anului Nou, vă 
urez din toată inima multă 
sănătate, fericire, tradiționalul 
„La mulți ani 1“ și numai 
bucurii". Semna: Pănuța 
Gheorghe. Nedumeririi mele, 
secretarul îi răspunde pu- 
nîndu-mi sub privire o foaie 
de hîrtie desprinsă dintr-un 
caiet de dictando, aflată și 
ea în plicul, cu felicitarea. Ci
tesc : „Datorită dumnea
voastră / Am un ideal în via
ță / N-aveam mamă / N-a
veam tată t N-aveam pentru 
ce trăi..." Semnează: același 
Pănuța Gheorghe. De data 
aceasta, secretarul mă ajută 
să înțeleg intîmplarea.

In urmă cu o lună, Pănuța 
Gheorghe nu exista. In felul 
lui, ducea o viață, de care, 
după cum mărturisește, la 16 
ani se săturase și el de ea. 
Mamă și tată avea el pe un
deva, prtn părțile Brăilei, dar 
părinții trăiau despărțiți, fie
care cu „viața lui", în timp 
ce copilul — pentru că este 
încă un copil — la oricare 
dintre cele două uși batea, nu 
găsea nicăieri casă întreagă, 
prin deschizătura fiecărei uși 
se strecura totdeauna un vini 
rece, pătrunzător, vitreg. Să
tul de drumuri pustii și somn 
pe apucate, a cerut un sfat 
redacției noastre. Comitetul 
U.T.C. al Uzinelor „23 Au
gust", la care am apelat și 
noi, a fost cit se poate de 
receptiv. La începutul lui de
cembrie, băiatul de 16 ani a 
fost primit în mijlocul acestui 
colectiv. De 
băiatul s-a 
toți ceilalți 
vacanță, prima. adevărate 
lui vacanță. Și de acolo, din- 
tr-un sat depărtat, probabil al 
unor bunici nevoiași, nu ui
tase să trimită adevăratei sale 
familii o felicitare, însoțiră cu 
urări „din toată inima". Iar în 
inima tînără, nu putuse să nu 
vibreze și cîteva versuri: 
stîngace, desigur, dar încăr
cate de sinceritate, de adevăr.

I. ANDREIȚA

Anul 
bucurat, 
ucenici.
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ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE CRAIOVA
Către toate întreprinderile 
producătoare de energie

Munta
este elixirul tinereții

Un răspuns al prof. dr. ANA ASLAN
Există unii tineri care, deși la o vîrstă cînd pot și trebuie să mun

cească, trăiesc pe seama părinților, „obosesc stînd", își irosesc timpul 
in preocupări mărunte care nu exersează intelectul, nu îmbogățesc spi
ritul. Argumentul, îndărătul căruia se ascund - sau sînt ascunși uneori -, 
este acela că tineri fiind vor să-și „trăiască" tinerețea, pentru muncă ră- 
minîndu-le timp mai tîrziu. Ca reputat specialist în menținerea tinereții 
care ar fi replica dumneavoastră la această părere ?

— Toți tinerii ar trebui să știe că fun
damentală în păstrarea vigoarei fizice și inte
lectuale, atît de efervescentă la această vîrstă, 
râmi ne ca o condiție — munca. Acesta este 
elixirul tinereții. A munci nu este numai un 
mijloc de integrare socială, de asigurare dem
nă a bunurilor necesare traiului, dar și cea 
mai sigură cale de menținere a tinereții. Si
gură, de vreme ce muncind unii oameni reu
șesc astfel să și-o recîștige. In recomandările 
pe care le fac pacienților mei, includ fără ex
cepție desfășurarea unor activități fizice și 
intelectuale. Activitatea, mișcarea dirijată că
tre un scop precis — este însăși viața. Este 
ca. o rețetă pe care dacă n-<o urmezi nu-l pă
călești pe medic, ci pe tine însuți. De aceea, 
aș spune că dacă unii, tineri întîrzie să se a- 
puce de treabă complotează împotriva pro
priei lor tinereți, se supun unei îmbătrîniri 
rapide și irecuperabile,' care îmbibă, bag de 
seamă, mai ales spiritul. Este științific verificat 
faptul că acțiunea,, munca nu consumă, nu 
erodează ci, dimpotrivă, îl stimulează, îl ajută 
pe om să trăiască din plin. Este momentul să 
spun însă că nu despre orice fel de activitate 
este vorba ci despre munca făcută cu plăcere, 
cu pasiune. Pentru că într-adevăr munca care 
nu ne place, ne obosește. Or, pentru a evita 
oboseala aceasta, tînărul trebuie să caute să se 
cunoască, să-și aleagă drumul care i se potri-

vește în viață, iar nu la întîmplare, să-și însu
șească total bazele profesiunii, ideologia ei. 
Această străduință vizează mai ales etapa for
mării pentru o anumită muncă, specializată, e- 
tapa exercițiului care implică plenar intelectul 
tînăr. Mai tîrziu, muncind într-o meserie 
obiceiul de a exersa va trebui menținut ca un 
element de inovare permanentă a activității.

Iar acest proces ae inovare pe temeiul cu
noașterii și ai continuei, susținutei reveniri zil
nice va întreține viu focul lăuntric al mun
cii făcute de fiecare dată cu plăcere. Voi 
adăuga că însăși prezența tânărului în colec
tivitate, în societate, acțiunea lui corelată cu a 
celorlalți, confruntarea rezultatelor sale cu opi
niile și concluziile partenerilor săi sociali și 
profesionali îi pot da certitudinea utilității efor
turilor și demersurilor sale, împlinesc actul exis
tenței sale active, utile. Astfel nereușitele, ne
plăcerile profesionale și chiar personale, fami
liale, plictisul și oboseala nu-i vor trece ușor 
pragul; succesul, prestigiul dobîndit prin 
muncă îi vor aduce acea bucurie interioară 
care alimentează puterea de muncă, contri
buia creatoare, dragostea de viață, o plină 
tinerețe sufletească, prelungind mult peste li
mitele obișnuite prezența activă, profesională 
și socială a omului, spre binele său și al so
cietății.

electrică
Mobilizați de recentele hotăriri de 

partid și de stat in legătură cu dezvol
tarea energeticii și măsurile de econo
misire a combustibililor și energiei elec
trice, colectivul de energeticieni al în
treprinderii Electrocentrale Craiova se 
angajează cu întreaga capacitate crea
toare pentru îndeplinirea 'și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1974 și chea
mă la întrecere socialistă toate între
prinderile producătoare de energie elec
trică și termică pe baza următoarelor 
obiective :

1. Creșterea disponibilității și a gra
dului de siguranță in funcționarea agre
gatelor energetice, pentru alimentarea 
continuă cu energie electrică și termică 
la parametrii corespunzători a tuturor 
consumatorilor și în special a platfor
melor industriale.

în vederea realizării acestor angaja
mente vom lua măsuri pentru reducerea 
duratei de reparații a agregatelor, în 
medie cu o zi, îmbunătățirea stării teh
nice a instalațiilor, micșorarea număru
lui de opriri accidentale, evitarea ava
riilor din vina personalului, aplicarea 
autocontrolului calității lucrărilor de re
parații, îmbunătățirea disciplinei și or- 
dinei în exploatarea instalațiilor.

2. Gospodărirea judicioasă a combusti
bililor, energiei electrice șl termice și 
eliminarea risipei. Pentru aceasta ne an
gajăm la :

• economisirea a 10 000 tone com
bustibili convențional prin : reducerea 
cu un gram a consumului de combusti
bil kWh pentru producția netă de energie 
electrică, modernizarea supraincălzitoa- 
relor de abur, a preîncălzitoarelor de aer 
și a condensatoarelor grupurilor de ter- 
moficare ;

• economisirea a 6 tone carburanți 
prin folosirea judicioasă a parcului auto 
și a utilajelor grele din dotare :

• economisirea a 2 milioane kWh e- 
nergie electrică prin reducerea consumu
lui tehnologic, raționalizarea iluminatu
lui și a consumurilor pentru activități 
auxiliare ;

• reducerea consumurilor de mate
riale la întreținerea și repararea insta
lațiilor prin care vom realiza o econo
mie de 500 000 lei ;

și termică

TENTATIA ORIGINALITĂȚII
Cum trebuie abordată originalitatea la vîrsta tinereții. 

Facem bine că respingem și pedepsim orice faptă zisă „ori
ginală" săvîrșită de un tînăr?

Pentru a răspunde la 
această întrebare, am 
solicitat opinia unui ca
dru cu vastă experiență 
în domeniul pedagogiei, 
al muncii 
profesorul 
PAUL POPESCU 
VEANU, șeful catedrei 
de psihologie din cadrul 
Universității București,

cu tinerii, 
universitar

NE-

,,Un răspuns univoc este greu de formulat. 
Nu știu despre ce comportamente e vorba și 
nici despre cine urmează a le aprecia. Consi
der că totul depinde de gradul și semnifica
ția „trăznăii“, a originalității și de relațiile.în 
care este ,,prins" și influențat autorul. Sin
cer să fiu, nu nutresc simpatie față de tine
rii prematur resemnați și incapabili să comită 
vreo „trăznaie".

Sînt și trăznăi simpatice, uneori chiar utile. 
Sub această formă poate să apară unor adulți 
Conservatori și cufundați într-un calm som
nolent și indiferent, demersuri — dacă nu 
valoroase — cel puțin sugestive, ale unor 
tineri în care noul își caută drum și, uneori, 
explodează spectaculos.

Desigur, educatorul trebuie să fie întotdea
una și un moderator, ca și un descoperitor de 
semnificații. Același fapt poate fi aprobat și 
susținut pe o latură, și dezaprobat pe alta, cu 
mijloace care nu trebuie să fie obligatoriu in
chizitoriale. Uneori ironia este mai eficientă. 
Important e ca tinerii să dobîndească la timp 
simțul valorilor autentice și să nu nege, îna
inte de a oferi garanția unor realizări proprii.

Sînt împotriva 
spontane merită

trăznăilor „căutate". Cele 
să fie examinate, pentru a

se vedea ce exprimă ele și ce valoare prog- 
nostică au. Cînd e vorba însă despre o deli
berată exhibare a unor comportamente, vesti
mentații, capilații frapante, lucrurile încep să 
fie suspecte. Nu cumva ascund o criză, pre
zintă forme țipătoare pentru a ascunde vi- 
duri lăuntrice ? Rămîne de văzut.

în ultima instanță tinerii se apreciază după 
faptele lor. Nu sînt pentru etichetările pri
pite, formale, nici măcar în cazul aspectelor 
de formă.

Sînt și trăznăi față de care toleranța echi
valează cu o atitudine indiferentă sau dăună
toare în raport cu destinul, cu educația celor 
în cauză. Poate că aceștia nu și-au dat sea
ma, dar ei trebuie ajutați să-și dea seama ! 
Le-ar conveni oare să se instaleze în posturi 
de bufonerie, proastă creștere sau chiar hu
liganism ?

în orice sistem educativ sancțiunile își au 
rostul lor. Corect 
maturizarea 
voltarea, la perfecționarea simțului de răs
pundere.

Poate că 
mulțumiți de atitudinea moralistă, oarbă, dis
pusă întotdeauna să ia anecdoticul în tragic.

Ei trebuie să fie însă cel puțin tot așa de 
nemulțumiți de atitudinile necritice, care con
fundă tinerețea cu iresponsabilitatea și actele 
scandaloase cu elanul tineresc. îi rog să fie 
nemulțumiți și de acestea, pentru că, la mij
loc, nu este decît neîncredere în tineri sau 
chiar o viziune pesimistă asupra lor.

Tinerețea este minunată și merită să fie 
evaluată critic ca o operă de artă.

aplicate, ele accelerează 
personalității și contribuie la dez-

unii tineri au motive să fie ne-

Ce prevede legea
za

Există măsuri speciale de protecție a muncii care vizea 
pe tinerii între 14 și 18 ani încadrați în producție ?

La această între
bare răspunde Ele
na Ochea, inspec
tor șef adjunct 
al Inspectoratului 
pentru protecția 
muncii.

Menționăm, mai 
întîi, cîteva din 
drepturile ce se a- 
cordă tinerilor la 
încadrarea în mun
că : durata timpu
lui de lucru pentru 
tinerii între 14—16 
ani este fixată la 
numai 6 ore pe zi ; 
tinerii sub 16 ani 
nu pot fi repartizați 
să presteze munci 
grele și vătămătoa
re ; tinerii sub 18 
ani nu pot lucra în 
subteran cu excep
ția elevilor școlilor 
profesionale și stu
denților care fac 
practică în mină. 
De asemenea, pînă

îa împlinirea vira
tei de 18 ani, tine
rii nu pot fi che
mați la ore supli
mentare. decît în 
cazuri excepționale, 
prevăzute de lege.

Tinerii beneficia
ză de un concediu 
anual de odihnă, 
stabilit în raport 
cu virsta, indiferent, 
de vechimea in 
muncă ; 24 zile lu
crătoare pentru cei 
pînă la 16 ani, 21 
zile lucrătoare de 
la 16—17 ani și 18 
zile lucrătoare de 
la 17—18 ani. De 
asemenea, potrivit 
normelor de pro
tecție a muncii, 
greutatea maximă 
care poate fi trans
portată manual de 
către tineri între 
16—18 ani (în acti
vitatea permanen-

tă) este limitată la 
12 kg de persoană 
pentru băieți și 5 kg 
de persoană pentru 
fete.

Totodată, prin 
normele departa
mentale de protec
ție a muncii se in
terzice folosirea ti
nerilor în locuri de 
muncă cu substanțe 
deosebit de vătă
mătoare, ca prelu
crarea deșeurilor 
din fibre și piei de 
animale, fabricarea 
explozibililor, lu
crări de demolare, 
vopsit cu vopsele 
pe bază de celulo
ză, sulfat de plumb 
etc.

Tinerilor li se a- 
cordă echipament 
de protecție din 
prima zi a angajă
rii ; de asemenea, li 
se asigură echipa-

ment de lucru din 
momentul in care 
angajarea lor este 
definitivă.

Nu putem înche
ia această succintă 
prezentare, fără a 
arăta că, potrivit 
prevederilor conți
nute in normele re
publicane de pro
tecție a muncii, re
feritoare la instruc
tajul de protecție 
a muncii, o perioa
dă de timp noul 
angajat este supra
vegheat de către 
un cadru cu cali
ficare și experien
ță corespunzătoare, 
pentru a se obser
va modul în care 
aplică în. practică 
procedeele muncii 
concrete, astfel in
cit să evite acci
dentele și îmbolnă
virile profesionale.

Rubrică realizată de GEORGETA RUȚA și ANDREI BÄRSAN

INVITĂM pe cititorii rubricii de față să ne comunice întrebările 
la care ei ar dori să li se răspundă, ca și orice sugestii menite să 
sporească interesul și varietatea problematicii abordate.

Secretarul Comitetului 
de partid,

Ing. VASILE MĂNESCU

Președintele Comitetului 
sindicatului, 

FLOREA PlRVULESCU

Către toate 
industriei

• aplicarea inițiativei „fiecare kWh- 
calorie-gram, economisit la maximum“ 
pînă la nivelul fiecărui loc de muncă.

3. Organizarea unor acțiuni împreună 
cu consumatorii pentru valorificarea in 
mai mare măsura a resurselor energe
tice secundare și creșterea siguranței in 
funcționarea instalațiilor pentru alimen
tarea cu energie electrică și termică a 
consumatorilor.

5. Orientarea mișcării inovatorilor și 
raționalizaturilor în direcția găsirii de 
soluții noi, pentru perfecționarea tehno
logiilor de exploatare și reparații a a- 
gregatelor energetice, cu eficiența eco
nomică postcalculată de 1 milion lei.

6. îmbunătățirea activității de investi
ții prin pregătirea temeinică a lucrări
lor, reducerea cheltuielilor de investiții, 
scurtarea termenelor de punere în func
țiune a noilor capacități de producție și 
atingerea cît mai rapidă a indicatorilor 
tehnico-economici proiectați.

7. Dezvoltarea activității de autoutila- 
re pentru asigurarea necesarului de pie
se de schimb, dispozitive, instalații, ma
șini, utilaje și reducerea pe această ca
le a importului •

8. Realizarea programelor de pregătire 
profesională, asigurarea cadrelor pentru 
noile obiective, ridicarea calificării prin 
organizarea pregătirii și perfecționării 
profesionale a unui număr de 950 
lucrători.

9. Efectuarea a 26 000 ore muncă pa
triotică la realizarea unor lucrări pen
tru construirea unor cămine pentru ti
neret în Craiova și Rîmnicu Vîlcea, a unei 
creșe, grădinițe de copii și amenajarea 
unui teren de sport în orașul Craiova.

Comitetul de partid, pomitetul oame
nilor muncii, comitetul sindicatului, co
mitetul U.T.C., toți lucrătorii întreprin
derii asigură conducerea partidului și 
statului că vor munci cu elan și înaltă 
responsabilitate pentru a întimpina ani
versarea a 3 decenii de la eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist și cel 
de-al Xl-lea Congres al Partidului Co
munist Român cu realizări remarcabile, 
spre a-și aduce astfel o contribuție mai 
mare la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara noastră.

Președintele Comitetului 
oamenilor muncii,

Ing. 
GHEORGHE CIIIOREAN

Secretarul Comitetului 
U.T.C.,

DUMITRU CIOI

duse petroliere obținute prin reducerea 
consumului tehnologic la prelucrarea 
țițeiului ; 50 tone utilaje tehnologice și 
piese de schimb.

Se va îmbunătăți calitatea produselor 
prin introducerea de noi tehnologii, pre
cum și prin modernizarea celor existen
te, extinderea autocontrolului pe între
gul flux tehnologic, intensificarea ac
țiunii de pregătire și perfecționare ■ a 
cadrelor.

Vom spori productivitatea muncii cu 
1 la sută față de sarcina planificată.

Vom reduce cheltuielile totale de pro
ducție cu 15 milioane lei. iar cheltuie
lile materiale eu 10 milioane lei prin 
revizuirea a 124 norme de consum de 
materii prime, materiale, combustibil și 
energie electrică, micșorarea pierderilor 
tehnologice, îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație.

Vom diminua consumurile de ener
gie electrică cu 4,1 milioane KWh și cu 
33 000 tone combustibil convențional.

Vom realiza 15 milioane Iei beneficii 
peste plan prin depășirea planului de 
producție, creșterea productivității mun
cii, reducerea costurilor de producție.

Vom depăși planul de exoprt cu 3 
milioane lei valută prin creșterea com
petitivității produselor și livrarea supli
mentară de cauciuc sintetic, mase plas
tice și alte produse chimice.

In vederea perfecționării pregătirii 
profesionale și îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și de viață ale salariaților 
vom lua măsuri pentru :

• calificarea și perfecționarea pregă-

tirii profesionale a 4 250 salariați prin 
școli și cursuri diferite ;

• imbunătățirea condițiilor de micro
climat la toate locurile de muncă ;

• intensificarea acțiunii de propagan
dă și instruire în probleme de tehnica 
securității și protecția muncii in vede
rea prevenirii accidentelor de muncă și 
îmbolnăvirilor profesionale ;

• darea în folosință a 360 locuri la 
căminele de copii și a 200 apartamente 
pentru salariați! combinatului.

în contextul puternicului avînt pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen, sub conducerea comitetului de 
partid, vom desfășura o vie muncă po
litică, pe baza programului de educație 
comunistă elalxirat de Conferința Na
țională a partidului, astfel ca fiecare 
lucrător al combinatului să fie exemplu 
de înaltă conștiință profesională la locul 
de muncă.

Colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din Combinatul petrochimic 
BOrzești, asigură conducerea partidului 
și statului că va munci cu elan și înaltă 
responsabilitate pentru a întimpina a 
XXJfc-a aniversare a eliberării țării noas
tre de sub jugul fascist și cel de-al 
Xl-lea Congres al partidului cu realizări 
remarcabile in toate sectoarele de acti
vitate. •.

Avem convingerea că chemarea noas
tră la întrecere va avea un puternic ecou 
in rindul tuturor colectivelor de muncă 
din industria chimică și va contribui in 
felul acesta la dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, pentru bunăstarea 
șl fericirea întregului popor.

Secretarul Comitetului 
de partid, 

I. DRAGHICI

Președintele Comitetului 
sindicatului, 

T. DAN

Președintele C 
oamenilor

Ing. P. BUNEA

Secretarul Comitetului
U.T.C..

D. PĂUN

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ GREÜ 
„PROGRESUL“ - BRĂILA 

Către toate întreprinderile
constructoare de mașini

și utilaje grele

PETROCHIMIC BORZEȘTI 
colectivele din unităfile 
petrochimice, organice

și de fibre chimice
Exprimînd hotărîrea fermă a tuturor 

muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
combinatului nostru și traducînd în viață 
sarcinile stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale partidului, 
prețioasele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, la Plenara din noiembrie 
1973, adunarea activului Combinatului 
petrochimic Borzești adresează tuturor 
unităților din industria petrochimică, or
ganică și de fibre chimice chemarea la 
întrecerea socialistă pentru depășirea 
sarcinilor prevăzute pe anul 1974. Ne an
gajăm ca prin ridicarea nivelului tehnic, 
buna organizare a producției și a mun

cii, folosirea deplină a capacităților de 
producție, creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime, materialelor, 
utilităților și resurselor energetice, creș
terea productivității muncii, întărirea 
ordinei și disciplinei in muncă, să rea
lizăm :

Depășirea planului la producția globa
lă cu 50 milioane lei ; depășirea planu
lui la ..producția marfă cu 40 milioane 
lei, concretizată în : 800 tone polistiren 
și copolimeri ; 250 tone policlorură de 
vinii ; 550 tone ierbicide și fungicide ; 
1 000 tone acid clorhidric de sinteză ; 
300 tone hipoclorit de sodiu ; 500 tone 
alcooli grași de sinteză ; 5 000 tone pro

încadrat în ampla acțiune patriotică 
pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen, colectivul de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și economiști de la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul“-Brăila, 
analizînd rezervele și posibilitățile de 
care dispune și in dorința de a întimpina 
cu noi succese cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării României de sub jugul 
fascist, Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român și sărbătorirea a 
50 de ani de existență a întreprinderii, 
cheamă la întrecere toate colectivele 
din întreprinderile constructoare de ma
șini și utilaje grele din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, angajîndu-se să realizeze :
• depășirea planului la producția

marfă cu 2 ia sută.
• depășirea planului Ia producția 

marfă vîndută și incasată cu 25 mili
oane lei ;

• creșterea volumului de autodotări 
cn 10 la sută față de sarcina planificată.

Prin eforturi conjugate ale cadrelor din 
compartimentele de concepție și din sec
țiile productive ale întreprinderii, pon
derea produselor noi, modernizate și cu 
tehnologii îmbunătățite va depăși 75 la 
sută din valoarea producției totale.

Asigurind condițiile tehnico-materiale

de desfășurare în ritm susținut a lucră
rilor de investiții, în colaborare cu 
I.C.S.I.M., vom devansa următoarele o- 
biective :

• Fabrica de excavatoare etapa a 
Il-a cu o lună ;

• Fabrica de oxigen cu 6 luni ;
• Căminul de nefamiliști cu 3 luni.
Vom acorda o atenție deosebită califi

cării forței de muncă 
obiective și extinderii 
perfecționării pregătirii tuturor 
ților. în acest scop, vom asigui

necesare noilor 
schimbului III, 

: salaria- 
asigura mări

rea capacității atelierelor-școală cu 
500 mp și dotarea acestora cu 42 ma- 
șini-unelte, încadrarea in procesul de 
producție a 1 300 muncitori calificați.

Comitetul de partid va mobiliza co
mitetul oamenilor muncii, organizația 
sindicală și de U.T.C. pentru luarea tu
turor măsurilor organizatorice și politice 
in vederea realizării exemplare a anga
jamentului asumat, transpunînd în fapte 
sarcinile stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale partidului, 
prețioasele indicații primite din partea 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei de lucru din octombrie 1973 in 
întreprinderea noastră.

Secretarul Comitetului 
de partid, 
P. BUGA

Președintele Comitetului 
sindicatului,

C. ANDONESCU

Președintele Comitetului 
oamenilor muncii, 

Ing. GH. MUNTEANU

Secretarul Comitetului
U.T.C.,

C. PREDA

„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!“

Schița de portret pentru 
un colectiv fruntaș

în întrecerea dintre cele 14 
fabrici ale Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Pitești, 
de mai bine de doi ani, se 
menține în frunte, fără între
rupere, cea în care ponderea 
tinerilor este mai mare decît in 
toate celelalte : fabrica de pla
caj. „Aici sînt cele mai multe 
fete și se obțin lună de lună, 
cele mai bune realizări“, ne 
spune ing. ION BARBA, direc
torul tehnic adjunct al combi
natului. Să nu uităm însă un 
amănunt: Combinatul din Pitești 
deține titlul de fruntaș pe ra
mură și locul II pe industrie, 
fiind declarat, din 1972 unitate 
model între cele de prelucrare 
a lemnului. Rezultatele pe 1973 
îndreptățesc speranțele colec
tivelor de aici că titlurile ob
ținute în anul precedent vor fi 
păstrate incă un an. Și dacă nu 
acum, poate la anul, titlul de 
fruntașă pe industrie. Dar să re
venim la fabrica de placaj, cea 
mai bună fabrică din acest com
binat fruntaș. 800 de metri cubi 
peste plan, realizarea integrală 
a sarcinii de export cu o lună 
mai devreme, iată performan
țele din 1973 ale colectivului de 
aici. După prima decadă a a- 
cestui an, cu 18 metri cubi peste 
plan și aproape o zi avans se 
situează în continuare printre 
primele. Considerînd că expe
riența tinerilor de aici este 
demnă de interes, i-am rugat 
pe autorii performanțelor amin
tite mai sus să ne ajute să în
țelegem secretele acestor suc
cese.

Prima replică este însăși mun
ca lor, seriozitatea, încordarea 
cu care își gospodăresc fiecare 
mișcare, fiecare minut. Nu poți 
să nu observi rapiditatea cu 
care ELENA OPRESCU, MARIA 
PERPELEA, AURELIA CÎRLA- 
NARU, IOANA COMĂNESCU 
sau AURICA NEGRU îmbină 
furnirele. De aceea nu ne sur
prinde deloc cînd una dintre 
ele — AURICA NEGRU, consi
deră drept hotăritor efortul fie
căruia de a-și depăși norma, 
grija permanentă să nu pierzi 
un minut.

— La noi schimburile se pre
iau din mers, nu se cunosc ab
sențele nemotivate sau întârzie
rile de la program, adaugă A- 
lexandru Nicolae, secretarul co
mitetului U.T.C. pe fabrică.

—Uneori mă gîndesc, ne spu
ne maistrul Constantin Geor
gescu, că dacă n-ar fi atîtea 
femei treaba n-ar merge atît de 
bine. Știți, ele sînt mai conștiin
cioase decît noi, bărbații. Sint 
mai meticuloase și mai rapide 
în mișcări. Apoi, la noi a exis
tat o foarte atentă preocupare 
pentru educarea oamenilor. Or-

FABRICA 
DE PLACAJ 

DE LA C. P. L.
PITEȘTI

zi. Secretarul comitetului U.T.C. 
ne vorbește despre inițiativele 
apărute în cadrul organizațiilor 
de aici : („Să lucrăm o zi pe 
lună cu materiale economisite“, 
„Eu produc, eu controlez, eu 
răspund“ etc.) despre strădania 
lor de a găsi noi soluții. Una 
dintre ele este în curs de apli
care. Un colectiv condus de ing. 
Năstase Burcea, a pus la punct 
proiectul de organizare a secției 
pe flux, de îmbunătățire a 
transportului intern în cadrul 
anumitor sectoare de producție. 
Pentru ca avantajele acestei re
organizări să apară cît mai re
pede, echipa de mecanici și elec
tricieni condusă de maistrul me
canic Dumitru Ciurdaru, lucrea
ză cîte 12 ore pe zi. La sfâr
șitul lunii martie cînd reorga
nizarea secției după noul flux 
tehnologic va fi gata, realizările 
vor crește cu circa 10 la sută.

I. MORARU

Starea viitoarelor 
recolte depinde

și de
(Urmare din pag, I)

s-au putut cumpăra îngrășă
minte chimice, oamenii nu-și 
prea dau interesul. Sigur, fe
meile sint mai în vîrstă, la fel 
și bărbații — cîți se mai află — 
muncile se execută în majori
tate manual, terenurile se află 
pe coasta dealurilor, dar tot 
atît de adevărat este Că pe lo
tul personal au alt randament. 
Deci nu numai ingrășămintele 
chimice. S-au dat sancțiuni, a- 
nul acesta s-a făcut un plan de 
bătaie amănunțit, au fost luate 
măsuri pentru a se preîntâm
pina absența cooperatorilor de 
la munca cîmpului în toate 
campaniile.

La C.A.P. Tileagd nu se pune 
problema forței de muncă. Aici 
oamenii vin, dovadă, în 1972 au 
obținut 3 900 kg grîu și 4 600 kg 
porumb boabe la hectar, dar și

ganizația de partid, U.T.C., con
ducerea secției, ne străduim 
sâ-i formăm pe tineri ca oa
meni, să-i învățăm să vadă un 
pic mai departe de mașina sau 
locul de lucru. În măsura în 
care am reușit o arată rezulta
tele. Și mai e ceva : șeful fabri
cii, ing. Năstase Burcea este un 
om foarte indicat, știe să lu
creze cu oamenii cu mult tact 
și răbdare.- Datorită dinsului în 
mare parte s-a instaurat la noi 
o atmosferă de bună înțelegere 
în care o dificultate apărută un
deva este rezolvată cu partici
parea tuturor, o idee nouă, o 
propunere înțeleaptă este pri
mită cu bucurie, iar autorul ei 
încurajat.

I-am văzut pe tinerii din e- 
chipele conduse de CORNEL 
COSTEA și ILIE ANGHEL să
rind în.ajutorul celor din echipa 
lui NICOLAE ZORZON, pentru 
a înlătura cit mai repede o de
fecțiune apărută la urcătorul 
nr. 3. Toți au reușit să pună 
urcătorul în funcțiune în cîteva 
ore, lucru care unei singure e- 
chipe i-ar fi cerut cel puțin o

NOI RE
(Urmare din pag. I)

sură găsirea și "'aplicarea de 
noi soluții tehnice ca și.edu
carea responsabilității indivi
duale“. De față fiind la discu
ție, secretarul comitetului 
U.T.C. ne prezintă preocupări
le organizației în acest sens. 
Raidurile săptămânale efec
tuate de colectivul de tineri 
prin secțiile întreprinderii au 
drept scop nu numai admo
nestarea risipitorilor, ci și se
sizarea surselor de risipă care, 
ulterior, sînt comunicate spe
cialiștilor. In. același timp, a- 
baterile sînt analizate în or
ganizațiile U.T.C. respective, 
ilustrîndu-se în amănunt con
secințele pierderilor la nivelul 
fiecărui om.

In domeniul producției, încă

ZERVE
de la sfârșitul anului trecut 
s-a trecut la asimilarea într-o 
formulă mai diversificată a 
corpurilor de iluminat interi
or și exterior, îndeosebi a ce
lor din seria cu putere redu
să. De asemenea, a început 
producția lămpilor cu vapori 
de mercur care, în funcție de 
necesități, pot funcționa cu 
unul sau două tuburi. Aproa
pe de livrare se află corpu
rile de iluminat exterior cu 
vapori de sodiu și un produs 
inedit, corpurile de iluminat 
cu tuburi fluorescente necesa
re in exploatările miniere ca
re, pe lingă avantajul unui 
consum redus în comparație 
cu lămpi incandescente, pre
zintă o mai mare securitate 
în exploatare.

tineri
pămîntul este de categoria a 
3-a, deci mai bun. Sectorul zoo
tehnic merge din ce în ce mai 
bine, 2 000 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, față de 1 700 pla
nificați, de la un efectiv destul 
de îmbătrînit.

Terenul arabil de la C.A.P. 
Tileguș este mai tot denivelat
— teren categoria a 5-a și a 6-a
— S.M.A. nu este dotată cu ni
velatoare, dar s-au semănat 300 
hectare cu grîu, aici i se spune 
grîu eroic, din 300, 100 hectare 
sînt culese manual ; vor fi a- 
duse în sectorul zootehnic vaci 
de rasă superioară, oamenii gin- 
desc, acționează, se zbat și des
pre toate acestea nu aflăm de 
la ei, doar primarul și președin
tele cooperativei îți mai spun 
cîte ceva.

Un cuvînt despre tineri, to
varășe președinte — întreb la 
Tileagd, un cuvînt despre tineri 
tovarășe inginer — întreb la 
Tileguș.

Despre tineri, ne-au răspuns 
ei, vădit încurcați ; păi, sîntem 
cu toții tineri — este adevărat 
uteciști sînt puțini dar...

Mă gindesc la cei peste 1 000 
de tineri care lucrează în indus
tria comunei. Cîte ore de muncă 
patriotică au făcut ei pe pămin- 
turile, din seva cărora se hră
nesc, totuși, și la propriu și la 
figurat ? Ceva au făcut, dar e 
destul de plâpînd acest ceva. 
1 000 de tineri, cîteva ore de 
cîmp, în fiecare săptămină, ar 
spori considerabil cîștigurile 
cooperatorilor, adică ale fami
liilor in care trăiesc ei, tineri* 
care acum au devenit muncitori 
în industrie.

Deci, la Tileagd sînt aproape 
1 100 de tineri în total. Ei tră
iesc și muncesc în această co
mună. dezvoltată din punct de 
vedere industrial, dar a »cărei 
suprafață arabilă de 2 900 hec
tare este și pămîntul lor, răs
pund și ei pentru el, chiar dacă 
muncitorii agricoli sînt numai 
68. Noi am spune, tocmai de 
aceea.
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„A-ți putea cuceri
singuri Everestul ?“

O anchetă internațională de CAROL ROMAF •A

GHENNADI ROJDESTVENSKI
Roj- 
unul

Ghennadi 
destvenski, 
dintre cei mai în
zestrați și talentați 
dirijori ai U.R.S.S., 
s-a născut la Mos
cova in 1931. După 
terminarea Facul
tății de dirijat din 
cadrul Conserva
torului „P. I. Ceai
kovski" este anga
jat la Teatrul Ma
re din Moscova un
de varietatea pro
gramelor și manie
ra interesantă de 
interpretare a lu
crărilor l-au adus 
o binemeritată 
popularitate.

In 1963 preia 
conducerea Or
chestrei simfonice 
a Radioteleviziunii 
sovietice, iar doi 
ani mai tirzlu de
vine și dirijor 
principal al orches
trei Teatrului Ma
re din Moscova, 
funcție la care va 
renunța In 1971,

pentru a se dedica 
in exclusivitate ac
tivității din cadrul 
Orchestrei simfo
nice a Radiotelevi
ziunii.

Măiestria lui 
Ghennadi Rojdcs- 
tvenski cucerește 
an de an publicul 
din Uniunea Sovie
tică și do peste 
hotare. Concertele 
sale i-au entuzias
mat tn egală mă
sură pe iubitorii 
de muzică din An
glia, Belgia, Fran
ța, Elveția, Italia, 
Austria, 
R. D. 
K. F.

Spania, 
Germană, 

Germania, 
S.U.A., Japonia etc. 
unde a colaborat 
cu cele mal repre
zentative orches
tre simfonice.

Activitatea sa a 
fost răsplătită prin 
atribuirea ti'lului 
de artist al poporu
lui al R.S.F.A.R. și 
a Premiului Lenin.

SUPORTUL DIN NOI
L

• ••

de GHENNADI ROJDESTVENSKI

— Si de ce nu-ți place, dom
nule ?! îmi zice mama. Grozavi 
mai sinteți. Vă afișați de zor, 
ca pe cine știe ce ispravă, inca
pacitatea de a vă bucura...

— Mamă, ai imbătrinit. Cind 
începem să spunem, tineretul 
de azi... ceva nu-i in ordine.

— Eu nu zic tineretul de azi. 
Poate că nu mai pricep foarte 
bine reacțiile lumii de azi. 
Vreau numai să spun un lucru 
simplu — că noi o duceam mult 
mai greu, peste mine au tre
cut două războaie mondiale, 
dar știam să ridem. Știam chiar 
să fim indulgenți cu... valoarea 
estetică, de care păreți obse
dați, de dragul ynui moment 
frumos, vesel, sau romantic. 
Pentru voi, romantismul C in- 
criminant sau aproape ! Deș- 
tepți mai sinteți...

Toată această discuție peda
gogică avea ea punct de porni
re o prosti oară de film in care 
o divă fardată cu gura in ini
mioară suferea un pic din a- 
mor și nerealizare — și de cîte 
ori șuferea sau nu se realiza, 
cinta. Bineînțeles că totul s-a 
terminat cu bine, ea cinta de 
zor pe o scenă fastuoasă, plină 
de paieti și confeti, iar el era 
in smock in stal cu ochii înlă
crimați, dindu-și seama că pe 
ea o iubește și nu pe ducesă. 
Așa că s-a urcat și el pe scenă 
și a început să bată step pe 
ringul lăcuit ca o oglindă și ea 
bătea, desigur, step lingă el și 
sala era cuprinsă de un val de 
entuziasm melancolic. Pe urmă 
ei doi au cîntat un cîntec liric 
și „The end". Mama zîmbea, 
puțin amuzată, dar in orice caz 
duios, și eu o priveam neliniș
tită. Toată viața am fost con
vinsă că mama e o ființă gro
zavă, cu un bun simț total și cu 
un instinct artistic fără greș.

— Ce-ți veni, dragă, să pari 
așa fericită ? Parcă ai fi cîștigat 
Ia loto. Chiar ți-a plăcut aiu
reala asia televizată ?

— Inchipuie-ți.
Mi-am zis că e ceva necurat 

Ia mijloc și am Început să mă 
întreb dacă nu cumva oi fi vreo 
înăcrită. Exclus. Sint un om pe
nibil de optimist. Apoi mi-am 
amintit succesul turbat al „Su
netului muzicii" și al lui ..fiello 
Dolly“. ca să nu vorbesc de „My 
fair lady" pe care pînă și sub
semnata, melomană împătimită 
și bolnavă de Idiosincrazie la

filmele muzicale — l-a conside
rat o încintare. Apoi mi-am a- 
miniit stupefiată, că Peter O’ 
Toole, de departe cel mai mare 
actor al lumii, a făcui „Omtil 
din La Mancha“ și încă o co
medie muzicală, al cărui nume 
l-am uitat.

Deci fascinația dramelor cin
tate ca la operetă funcționează 
la toate nivelele. Lumea aleargă

SUFLETUL 
NOSTRU 

RELATIVIST
frenetic spre gravitatea și serio
zitatea ei încordată, ne aplecăm 
asupră-ne cu o vehemență fără 
precedent, vorbim in cor des
pre singurătatea omului con
temporan, premiile pentru fil
mele obosite din care Ies seîn- 
tei de meditație curg, esteții a- 
proape că se hotărăsc să consi
dere filmul o artă — iar lumea 
(nebună. nebună, nebună?!) 
merge cu sîrg la. filme de ci
nema cu declarații de dragoste 
cintate. Eroina pînă la urmă 
găsește un parc înserat unde o- 
peratorul scoate efecte de lu
mini pe care tipii cu stepul de 
la începutul acestor rinduri nici 
nu le visau — și acolo face ce 
făceau și ei, cintă o melodie 
leșinată, iar in sală tinerii mes- 
tecători de cingum și de 
rock-uri tac chitic.

Prima concluzie care se im
pune este că mama se înșeală. 
S-ar părea că aici nu s-a schim
bat nimic. Vacanțele de spirit 
ale lumii sînt de neînfrînt. Poa
te că asta se cheamă într-ade- 
văr un fel de a te bucura că 
trăiești. Poate că de fapt socio
logii ar trebui să aplece mai a- 
tent urechea la această preferin
ță care funcționează cu obsti
nație. in ciuda tuturor calcule
lor de probabilitate și tn ciuda

faptului că devenim văzind cu 
ochii mai deștepți, mai instruiți 
și mai relativiști. America, în 
care specialiștii in tot și toate 
stau ciorchine prin institute o- 
culte (am citit un anunț intr-o 
revistă americană, colosal ; o 
întreprindere căuta specialiști 
în confecționarea cutiilor de 
conserve... rotunde !!) e patria 
musicalurilor. Rețetă sigură. 
Toată lumea se umple de bani, 
pe urmă filmul se vede și în 
ultimul ranch și, bun de export, 
colindă Europa în triumf. Fil
mele astea triumfale au pus la 
punct doar tehnica avansată a 
filmărilor combinate și a efec
telor de sunet și lumină, dansu
rile sint metronomice, dar în 
rest, nimic nou sub soare, eroina 
cintă precis melodia aceea leși
nată.

Fel de lei de permanențe. 
Cred că vom inova tot, pină și 
mersul cailor în galop, pină și 
curgerea nesfirșită a aștrilor, te 
pomenești, dar incep să mă în
doiesc că vom învinge vreodată 
musicalul. Omenirea se apără 
pe sine. Dacă ești în fiecare 
clipă a vieții lucid și deștept, 
sfirșești prin a nu mai fi nici 
una, nici alta. Iar bucuria nu e 
numai elevată — s-ar anula și 
ea pc sine, la rindu-i. Doamne 
ferește. Te poți copilări in fel 
și chip, cine poate pretinde să 
impună celorlalți propria lui 
copilărie ? O amică îmi poves
tea că a făcut revelionul într-o 
societate foarte selectă de inte
lectuali, intr-un sat de vis din 
nordul Moldovei. „Ei bine, dra
ga mea, ce crezi că au făcut 
toată noaptea aceea în care nin
gea ca-n povești și-n care sin
gurul lucru cu cap era să ieși 
in ninsoarea aceea divină și să 
taci? S-au uitat la programul 
distractiv de la televizor !“

Asta este, ce să-i faci. Dacă 
sufletul meu relativist și pietri
ficat de știință nu mi-ar spune 
cu exactitate că după moartea 
fizică nu mai urmează nimic, 
mi-ar place să cred că te miri 
ce germene călător din mine ar 
renaște prin anul două mii cinci 
zeci, ca să văd un film pe pla
neta Marte, tn care doi țipi 
dansează step și-și șoptesc vor
be de amor cintate, în stare de 
imponderabilitate.

SMARANDA JELESCU

Premiile Uniunii
Tineretului Comunist
GYÖRFFI KĂLMĂN

„ZILE 
LINIȘTITE“
Gyfirffi Kălmăn, n. 1945. Tg. 

Mureș. Student la Facultatea 
de filologie a Universității 
„Babeș-Bolyai“. A debutat la 
gazeta „Ifjiîmunkăs". După 
volumul premiat, a publicat 
recent două romane în re
vista „Igaz Szò“.

Debutul actualului student la 
filologie îmi amintește de o casă 
bine oonstruită: e un fenomen 
destul de rar să apari în viața 
literară de undeva din umbra 
necunoscutului, înzestrat cu un 
talent atît de personal și aproa
pe desăvârșit. Vorbind despre 
volumul lui Gyorffi Kălmăn, pre
miat de C.C. al U.T.C. în anul 
1973, nu degeaba folosesc com
parația cu casa, cu construcția. 
Autorul, un om deosebit de mo
dest n-a făcut niciodată parte 
dintre acei tineri care poartă pe 
ei cu îngîmfare și cu teribilis
me exagerate semnele talentului. 
Nereușind să intre la facultate 
la prima încercare, urmează 
școala tehnică de construcții, cu- 
noscînd astfel și mai bine viața 
plină de simplitate și de eroism 
cotidian a constructorilor, a oa
menilor simpli din cartierele 
mărginașe ale orașului în care 
s-a născut. Nu este de mirare 
deci dacă edificiul — ca un scop 
complex și profund uman — ocu
pă aproape un loc central în 
nuvelele sale, determinînd di
verse destine de tineri sau de 
oameni vîrstnici. Intr-una din 
scrierile sale Gyorffi dedică chiar 
un imn — profund poetic — o- 
mului de rînd, tînărului munci
tor de fabrică, care visează me
reu la un cămin familial, bine 
pus la punct, cu o temelie si
gură. Eroul lui Gyorffi știe însă 
că visul lui se împlinește doar 
printr-o muncă încordată, plină 
de renunțări. Autorul nu se po
prește însă la o situație idilică : 
el știe prea bine și ne și arată, 
cum acest tînăr, dăruindu-se 
trup și suflet unui scop suprem, 
renunță la plăcerile cotidiene ale 
vieții noi, devenind treptat ro
bul puterii sale, iar cînd visul 
i se implinește, nu se mai poa
te bucura cu inima ușoară, obiș- 
nuindu-Se între timp cu lupta 
însăși, cu procesul deloc sim
plu care duce la desăvârșire.

Mai toate nuvelele acestui vo
lum conțin în ele un astfel de 
dramatism, cu un mesaj extrem 
de contemporan, izvorît din rea
litățile noastre, ale construirii 
vieții noi. De exemplu nuvela 
„Fata în fața oglinzii" (Ldny a 
tiikdr elott), monologul unei a- 
dolescențe care, trăind într-o fa
milie simplă. nu se mulțumește 
cu atmosfera nesănătoasă și

mentalitatea îngustă, învechită a 
părinților, moștenite datorită 
situației lor sociale din trecut. 
Mama ei, copleșită de micile 
griji ale familiei nu numai că 
nu are timp să se ocupe de edu
cația fiicei ei, dar pe undeva 
nu are nici priceperea, nici răb
darea necesară. Tatăl ei. vrind 
să uite de necazurile sale coti
diene, ajunge acasă în general 
beat, gata de scandaluri înfio
rătoare. In acest apăsător mi
crocosmos pseudofamilial, do/ 
ța adolescenței de a deveni cu
rată, îndrăzneață și liberă, gata 
Să uite de copilăria ei nenoroci
tă, face ca monologul să se 
transforme într-o cântare opti
mistă a aspirației omului tînăr, 
care vrea să înfrângă cu orice 
preț greutățile moștenite din tre
cut și să-și clădească viața pe 
temelii sigure, adevărate.

Piesa de rezistență a acestui 
volum este însă cea intitulată 
„Curățenie generală" (Nagytaka- 
rităs). Mărturisirile personajului 
principal — o femeie simplă 
care și-a petrecut toată viata 
muncind pentru familie, între 
cei patru pereți ai locuinței 
strimte, sărăcăcioase, avînd ca 
unică grijă să strălucească totul 
în jurul ei, iar masa de fiecare 
zi să fie servită totdeauna la 
timp — ne dezvăluie o lume 
interioară bogată, sensibilă, pli
nă de simțăminte umane ascun
se, care însă datorită vieții din 
trecut nu putea fi valorificată 
niciodată pe plan social. Tim
brul sobru al nuvelei, tragismul 
autentic al omului simplu, că
ruia nu i s-a găsit cindva altă 
menire, decît să se ocupe de 
„curățenia generală“ a unor 
condiții vitrege de viață (care și 
așa trebuie schimbate nu nu
mai pe plan general dar și con
cret) subliniază cît se poate de 
pregnant acele valori morale cu 
care sînt înzestrați oamenii po
porului.

Să-ți făurești o viață adevăra
tă umană — iată mesajul gene
ral al nuvelelor lui Gyorffi Kăl
măn, mesaj care ajunge la Irv *' 
legereă cititorului prințr-un lim
baj poetic, bogat, dar totodată 
simplu, ducînd mai departe tra
dițiile realiste cele mai bune ale 
literaturii maghiare din România.

CSF.KE GĂBOR

Părinții mi-au trezit flacăra iubirii de mu
zică pe care am început s-o studiez de la 
vîrsta de 8 ani.

Primii pași spre pisc au tiecut relativ re
pede...

Peste 10 ani mă număram printre studenții 
ce aveau privilegiul de a studia dirijorâttil 
în cadrul Conservatorului „P. I. Ceaikovski" 
la clasa prof. N. P. Anosov. Spun „privile
giul' deoarece acest om, extraordinar de 
eiigent, te depista imediat dacă ai talent 
și dacă vrei să muncești. Lipsa oricăreia din
tre aceste două elemente era sancționată ra
dical.

în acei ani eram unul din frecvenții spec
tatori ai strălucitelor spectacole oferite de 
„Bolșoi Teatr“ din Moscova. într-o zi am a- 
vut plăcuta surpriză de a citi anunțul unui 
concurs pentru orchestra faimosului teatru. 
Pe atunci eram student în anul II. Ce jilf1 
am trăit atunci ! M-am înverșunat și mi-am 
spus că voi izbuti. în fata juriului m-am 
prezentat în formă, depășindu-mi cu surprin
zătoare ușurință emoția. Partea fericită a 
întîmnlării este că am izbutit, și am fost 
angajat. Am fost primit cu multă căldură 
omenească de către renumitul dirijor Iurii 
Faier, artist al ponorului al U.R.S.S., de la 
care am învățat extrem de mult.

îmi amintesc și astăzi, cu emoție, de debu
tul meu dirijoral din „Frumoasa adormita“ 
de P. I. Ceaikcvski. Cît de mult m-a ajutat 
pe mine acest moment pregătit cu migală și' 
minuțiozitate prin numeroși ani de studiu 
alături de eminenți pedagogi, care mi-au 
confirmat posibilitățile și mi-au dat aripi, 
pur și simplu.

— De atunci am început să zbor cu aripile 
mele...

în permanență, însă, m-am întîlnit, în dru
mul meu spre Everest cu alți și alți muzicieni 
de a căror experiență nu-mi pot disocia bio
grafia muzicală.

Spre a fi mai evident mă voi referi la ac
tivitatea mea in cadrul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovietice, a cărei condu
cere mi-a fost încredințată de mai bine de un 
deceniu. Această orchestră, capabilă de mari 
performanțe muzicale este una dintre cele 
mai valoroase formații simfonice din Uniu
nea Sovietică.. Fie.care instrumentist este un 
interpret de primă mînă. Repertoriul a fost 
îmbogățit, și .lărgil necontenit cu cele mai va-

înainte de toate vă răspund direct la în
trebare :

— Nu, n-aș fi putut de unul singur să cu
ceresc „Everestul“ !

De ce ? Acest lucru voi încerca să-1 exprim 
In răspunsul la ancheta ziarului Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

De obicei, ajunși la un anume liman al 
existenței — nu în sensul de moment al u- 
nei creații de netrecut, ci la capătul unei 
perioade de muncă istoricește determinată 
— ne place să privim pe unde am trecut: 
ce am făcut bine, ce anume mai puțin, unde 
am fi putut fi mai repezi și unde ne-am gră
bit fără să fi fost necesar. în acele,clipe ne 
place să ne gîndim la izbînzile și succesele 
noastre, suprapunîndu-le mental însuflețirii 
unui colectiv impreună cu care ne-am po
trivit pasul, suflul, ritmul urcușului. Nimic 
din ceea ce realizează omul nu poate fi atri
buit ca aparținînd unei singure persoane. 
Afirm chiar că, cu cît este mal înaltă perfor
manța, cu atît, în mod necesar, direct sau 
indirect, au participat mai mulți oameni ia 
pregătirea sau înfăptuirea ei.

Evident, nimeni nu intenționează să dizol
ve ori să disimuleze rolul pe care-1 poate ju
ca o persoană atunci cind întreprinde o ac
țiune ori particină direct la un act creativ ; 
este, fără îndoială, meritul aceluia pentru că 
a năzuit, a vrut, s-a pregătit, s-a hazardat 
drnm, a învins greutățile, a gustat eșecul 
s-a refăcut pentru ca în cele din urmă 
triumfe. Fiecare din aceste componente 
nunța*e fugar sînt, fie rodul formării indivi
dului în cadrul unui „echipaj uman“ pus la 
punct de funcționalitate și de aci dobîndirea 
unor calități individuale deosebite, fie al e- 
fortului conjugat împreună cu alții, alături 
de care a deprins „meșteșugul înaintării*.

Mă refeream înainte la faptul că înaintea 
escaladării oricărui pisc uman trebuie să 
vrei, în sensul de a ști ce anume să vrei. 
Aici este vorba de factorul volitiv în corela
ție intimă cu cel opțional. Pentru ca, să știi 
ce urmărești. în general, în viață ori în ca
drul unor acțiuni de lungă durată trebuie 
să-ți limpezești gîndirea, să afli de la cei 
din jur care sînt marile opțiuni ale contem
poranilor. Idealul general uman, robust, ală
turi de cel personal, opțiunea de viață deter
mină acel redutabil a vrea, de care depinde 
deseori, aproape în exclusivitate, totul. Cei 
din jurul tău acționează un imens travaliu, 
social căruia îi ești asociat și care te ajuta' ’"Toroase lucrări' ale compozitorilor clasici și 
și te pregătesc pentru „Everestul tău". Cine 
sînt aceștia ? Părinții, profesorii, prietenii'..

Abia după aceea te hazardezi la drum însă 
pe propria răspundere. Tot ceea ce s-a pe
trecut pînă aici se decantează ca acumulări 
cantitative în personalitate ; de aici înainte 
tu deții cheia împlinirilor tale. In drumul tău 
unele lucruri le-ai rezolvat nesperat de ușor, 
iar altele, infinit mai ușoare, ți-au creat gre
utăți imense, nesperat de mari. Ți-ai pus la 
contribuție tot ceea ce ai avut mai bun în 
tine, inteligentă, cultură, cunoștințe. Cînd ai 
văzut că nu poți răzbi de unul singur ai ape
lat la cineva, în dorința de a fi ajutat. De 
multe ori ai primit răspunsul la nivelul aș
teptărilor ; alteori, cel chemat a venit mai 
greu, sau deloc ; de cele mai multe ori ți-a 
cerut la rîndul său să-l sprijini pentru a pu
tea ca și el să înainteze. N-ai avut încotro, 
deoarece trăiești printre oameni...

în sfîrșit, cînd ai realizat acel ceva pe care 
ți-ai propus, atestarea valorică a creației ta
le de muncă, de inteligență, ori de talent 
ți-au dat-o, de asemenea, oamenii ce dețin 
apanajul de a-i aprecia pe alții, proeminențe 
în domeniu, ca și colegii de preocupări.

Cred că aceste ginduri mi-au evidențiat 
implicit filozofia mea de viață : totul este 
făcut de oameni, de societate în ansamblu și 
se datorează unor individualități, ca aplicație 
concretă.

Cariera mea muzicală este plină de mo
mente care-mi amintesc cît de mult datorez 
profesorilor și colegilor mei de Conservator, 
ori de formație.

l:t 
Și 
să
e-

contemporani. Ce aș vrea eu însă să mențio
nez în mod special : sînt convins că dacă la 
pupitrul acestei formații n-aș fi fost prece
dat de baghete ilustre care au creat un anu
me spirit și stil de interpretare propriu or
chestrei, eu n-aș fi putut obține rezultatele 
dorite. îl voi aminti aici pe Alexandr Orlov, 
artist al poporului al R.S.F.S.R., muzician 
multilateral, pe Nikolai Golovanov, artist al 
poporului al U.R.S.S., dirijor plin de origi
nalitate. pe Alexandr Gauk. artist al poporu
lui 
De 
alți 
ori
Er Mravinski, F-. Konwitschny, G. Fitelberg. 
C Zecchi, A. Cluytens, precum și faimoși 
interpreți ca S. Richeter, E. Ghilels, D. Ois- 
trah, M. Rostropovici, care au contribuit, în 
egală măsură, la maturizarea colectivului.

Cariera mea muzicală a fost influențată și 
de compozitori printre care se numără, ală
turi de Șostakovici, Prokofiev, Haciaturian, 
Miaskovski, Kabalevski etc. și marele George 
Enescu ; în repertoriul meu se află, de altfel, 
Uvertura enesciană de concert, Simfonia nr. 
2 și două „Rapsodii“...

Vedeți, îmi propun să vă relatez despre 
mine, despre „Everestul meu“ și sînt nevoit 
să vă vorbesc despre alții. Așa este, de alt
fel, întrețesută viața fiecăruia. .„Cucerirea 
Everestuluî“. deși o facem aparent de unii 
singuri, o realizăm doar cu suportul semeni
lor noștri care se află, potrivit situației, fie 
ALATt’RI de noi. fie TN noi...

al U.R.S.S.. muzician de mare prestigiu, 
asemenea, orchestra a fost șlefuită și de 
prestigioși artiști ai baghetei, sovietici 

din alte țari, dintre care i-aș aminti pe

VASELE NICOLESCU:

„SECȚIUNEA DE AUR“
Această carte de poezie e un 

caleidoscop în care se armoni
zează complementare, într-un 
timbru personal, imaginile voit 
simple cu cele rafinate la mo
dul cărturăresc, gingășii de hai- 
kai cu efluvii romantice și băr
bătești, panoramări gigantice cu 
fotografii la minut din lumea 
măruntă a gîngăniilor observate 
familiar dă ochiul lui Fabre sau 
altui Tudor Arghezi.

De obicei frumoasa poezie pe 
care o scrie Vasile Nicolescu se 
constituie din elementele cele 
mai firești și mai uzitate de cind 
e poezia poezie : iarba și flo
rile, păsăretul, stelele, norii șt 
mai ales marea (poetul a alcătuit 
dealtfel și o antologie a mării) 
dar toate acestea dispuse cu 
artă de către un poet talentat 
și cult, în combinații din cele 
mai inedite și mai surprinzătoa
re. La toate acestea se adaugă 
însă o predilecție personală, 
mai bine zis o pasiune, pentru 
muzică, cum am întîlnit numai 
la PăSternak. Muzicale sînt unele 
teme, flautului i se dedică un 
elegant, hai-kai; prin alte poeme 
înfloresc scule muzicale : har
fa. orga sau oboiul. Un poem 
„Gravitație“ este un imn adus 
muzicii Muzicale devin și clo
potele și ele un leit-motiv al 
„Secțiunii de aur" parcă în con
tinuarea melodică a „Clopotului 
nins“ Muzicale devin versu
rile. prin setea de euforie. Se 
vădește apoi o aplicare spre ca- 
lofilie ca la George Căli- 
nescu numai că aici filamen

tul versului e mai încins. Gri
fa de a scrie frumos, caligrafia 
metaforei îl scutește pe poet de 
rebuturile neglijenței și pripei 
— prin atenția la simetrii.

îngenuncheat în sunet ca pe-o 
stîncă, îngenuncheat în vis ca-n 
adevăr.

E mult zbor, sînt multe înăl
țări in poezia lui Vasile Nico
lescu. O seamă de înaripate: 
rîndunica, vulturii, sturzul, con
dorii, graurul, privighetoarea, co
corii, egretele fîlfîie din aripi 
prin poeme. Zburător devine în
suși trenul într-un simbol în
scris pe fabulele antichității. Dar

NOTE DE LECTURĂ

ceea ce mi se pare mie iarăși 
personal în această carte este 
predilecția poetului pentru flu
turi culeși. ca într-un insectar 
de aur. La Rilke fluturele zboa
ră de pe buza unei statui. La 
Călinescu văzduhul, unei lunci 
se umple de fluturi. La Arghezi 
între poet și fluture există re
lații familiare, intime, de înțe
leaptă tovărășie. La Vasile Ni
colescu fluturii țîșnesc de pre- 
tutindenea în versuri mereu proas
pete și frumoase.

Circulă des prin poeme ful
gerul, izbucnesc Vulcanii. Exa
gerările romanticilor se citesc și 
în metafore ca „iureș de fluturi“ 
„orgie de nuferi“, „puzderie de 
greieri“. Poemele au repetiții, re

luări uneori intr-o retorică In 
sensul hun și antic al cuvîntului 
și apelează la rime de retorică 
sonoritate: dorade, tornade, au
rora, goarnă etc.

întreaga această lume, nu este 
însă de fieunde. Ea aparține rea
lității românești. In poemul de 
deschidere poetul ține în brațe 
un soare roșu sub pavăza unui 
simbol. Poetul simte apoi ca 
pe-o plăcere trufașă mireasma 
dulce a pămîntului românesc,", 
măsoară înălțimile cu frumu
sețea carpatină a Caraimanului 
și a Vîrfului cu Dor. Un ciclu 
întreg „Ceas de baladă“ este 
de-un patriotism discret dar 
cald, interiorizat. Sînt evocate 
luptele de la Grivița sau Mără- 
șești.

Pictura după natură, viu colo
rată și exuberantă cînd este 
vorba de natura autohtonă, își 
schimbă paleta cînd ea cu
prinde pastelurile inspirate de 
o călătorie în Anglia, devenind 
mai austeră, mai umbrită. Aici 
și poemele sînt mai livrești. 
Despre o anumită înclinare spre 
livresc a poetului Vasile Nico
lescu se poate vorbi încă de 
la placheta „Enescu". Nu este 
vorba însă despre un livresc us
cat sau ostentativ pedant, ci de 
bucuria estetică a omului de 
carte. în genul călinescian.

„Secțiunea de aur" este o 
carte frumoasă a unui poet es
tet și cult.

AL. ANDRIȚOIU

SÎMBĂTĂ SEARA PRIN SATELE
........... .......... ............. .......... 4- .................

JUDEȚULUI TELEORMAN

CĂMINE 
CULTURALE

UNELE CU SĂLI NEiNCĂPĂTOARE, DAR Șl ALTELE CU UȘI FERECATE
E sîmbătă seara, sfîrșit de săp- 

tămînă, iar noi străbatem șose
lele județului Teleorman. Oprim 
la căminele culturale și le des
chidem ușa... Cu intenția măr
turisită de a scrie despre activi
tatea organizată în această sea
ră. La Peretu, de intrarea în că
min ne-am apropiat greu. Fie
care dintre cei cîteva sute de 
oameni credea într-o minune, 
adică în posibilitatea de a primi 
înlesnirea să intre în sala de 
spectacole (cu 650 de locuri) 
unde se desfășura acțiunea cul- 
tural-educativă „fiii satului, fiii 
uzinei" Patru Ore de activitate 
culturală „ctim rareori ne-a fost 
dat să vedem“, remarca Ilie buz
dugan, cooperator de frunte al 
satului. Mai întâi, dialog des
pre muncă, despre munca celor 
aproape o mie de tineri din 
sat și desnre munco rdn, n -rie

două sute de tineri ai satului 
care lucrează în unitățile eco
nomice ale Alexandriei și Roșio
rilor de Vede. Apoi, program ar
tistic susținut, de formațiile reu
nite ale comunei și ale întreprin
derilor industriale din orașele 
amintite. De fapt, un dialog, pe 
aceeași scenă, al talentelor, lor 
în final, halul fruntașilor cu a- 
proape) o mie de participanți. 
S-a dansat în sala căminului, pe 
scenă și în holurile laterale. A 
fost minunat. Am fotografiat, arn 
însemnat în blocnotes și... la 
drum.

Oprim la Nenciulești și la Citi- 
perceni. Căminele culturale, de 
asemenea, sînt arhipline. La Nen
ciulești prezentau spectacol ar
tiștii amatori din Ruzescu. iar 
la Ciuperceni se desfășura o în- 
tîlnire între tinerii din sat și cei 

jri. întreprinderile indus

triale ale Turnului Măgurele. Și 
aici, ca și la Peretu, oamenii au 
uitat de Rrett și Danny, de Ce
lelalte puncte înscrise în progra
mul televiziunii și au venit la 
căminul cultural. (Și cîți nu în
cearcă să justifice inactivitatea de 
la căminele culturale prin pre
zența televizoarelor în mai toate 
casele sătenilor... Gravă eroare...). 
La Izvoarele cînd am ajuns, sa
la căminului tocmai era elibera
tă... „Cum a fost ?“ — întrebăm 
la întîmplare. „O șușanea; am 
dat banii degeaba“, ne răspunde 
cineva. Aflăm, apoi, că sîmbătă 
seara susținuse aici, la Izvoarele, 
un program formația „Alunelul", 
avîndu-i ca primi soliști pe Ni- 
coleta Zaharia și Nicu Dolă- 
nescu. S-a început tîrziu și 
s-a terminat devreme, adică • o 
oră și cam trei sferturi de mu
zică „nemuzicală“ cum se ex

prima Petre Pencescu. Încolo ni
mic. Tinerii s-au duș care înco
tro^ unii acasă, alții pe la prie
teni și nu puțini, peste drum, la 
bufet... Printre cei din urmă se 
afla și directorul căminului 
cultural... Mîhniți, ne continuăm 
deplasarea pe itinerariul stabilit. 
Oriunde am oprit, însă, la cămi
nele culturale ușile au fost în
cuiate. La Smîrdioasa „pentru că 
duminică avem spectacolul cu 
Nicu Dolănescu și trebuie să 
pregătim sala" ; la Crînguri și 
Dracea „pentru că tovarășul di
rector e nou și încă n-a apucat 
să intre în problemă“ ; la Na- 
nov „pentru că mecanizatorii 
noștri împreună cu familiile, au 
fost oaspeții Casei de cultură din 
Alexandria ; la o acțiune a noas
tră nu se știe dacă avea cine 
participa"; La Ruzescu „pentru 
că formațiile artistice erau in

deplasare"... Lumini stinse, anga
jamente (pentru că, ce altceva 
sînt punctele din programele de 
activități) neonorate, tineri care 
încă mai speră ca pentru ei — 
și. firește, cu participarea lor — 
să fie organizate seri culturale 
atrăgătoare, educative.

Ne-am întors de pe traseu în 
cumpăna nopții. In minte mi se 
derulau secvențele acelea deose
bit de frumoase surprinse la 
Peretu și Ciuperceni... Păcat că 
ceva asemănător n-au organizat 
pentru tinerii satelor și directorii 
celorlalte instituții culturale te- 
leormănene... Sau, poate, sîmbătă 
12 ianuarie a fost doar un acci
dent...

GH. FECIORU
- Foto : ȘT. WEISS
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al 
Canadei. JULES LEGER, următoarea telegramă :

Cu prilejul instalării Dumneavoastră ca guvernator general 
al Canadei, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal să vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru poporul canadian 
prieten.

Tmi exprim convingerea, cu acest prilej, că relațiile dintre 
România și Canada se vor dezvolta și in viitor in interesul reci
proc al țărilor și popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și secu
rității internaționale.

CRONICA U.T.C.
I Ieri a sosit în CÂpitală o 

delegație a Tineretului Libe
ral din Norvegia, condusă de 
Knut Ringstad, secretar al 
Comitetului Central al aces
tei organizații, care, la invi
tația Uniunii Tineretului 
Comunist, va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București—Otopeni. membrii 
delegației au fost salutați de 
tovarășul Radu Enache, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

întreprinderea românească de 
comerț exterior „Industrialex
port“ și compania pakistaneză 
„National Reefinery Limited“ 
au semnat, de curind, un con
tract pentru extinderea rafină
riei din Karachi, acesta fiind 
primul obiectiv ce urmează a fi 
realizat în baza Acordului de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică parafat de guvernele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Islamice Pakistan, în 
iulie 1973.

Potrivit contractului încheiat, 
România va asigura și pregă
tirea personalului necesar, atit 
în birouri de proiectare și en
gineering, cit și în rafinării din 
țară. Șantier de locuințe în Bistrița-Năsăud
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Angajamentul tinerilor
• Șaptesprezece tineri, for- 

mind o echipă de lăeătuși-su- 
flori, conduși de Ion Grama, (23 
de ani), care lucrează la Com
binatul petrochimic Pitești, în 
cadrul T.M.U.C.H.B., și-au luat 
angajamentul să efectueze, cu 3 
zile in devans, toate lucrările 
pentru montarea unui grup de 
conducte emailate și a altor 
utilaje tehnologice necesare pu
nerii in funcțiune a obiectivului 
P.J.P. (Polietilenă de joasă pre
siune). Astfel, prin această ini
țiativă, ei isi vor îndeplini, pinâ 
la 17 ianuarie a.c. angajamentul 
luat.

VASILE MĂRUȚA

INFORCATI
PENTRU DV I

83 000 posturi 
telefonice

în cursul acestui an se vor 
instala încă 83 000 de posturi 
telefonice. Beneficiarii acestora 
vor fi locuitori a circa 25 de 
orașe și comune printre care 
cei din București, Cluj, Con
stanța, Galați, Timișoara, Satu 
Mare, Botoșani, Piatra Neamț. 
Drobeta Turnu Severin și 
Craiova.

în cursul anului vor mai fi 
conectate la automate interur
bane de comunicație și orașele 
Tîrgu Mureș, Alexandria. Bu- 
huși, și Cisnădie.

Etica muncii — subiect 
pentru cineamatori

Realizarea unor producții de 
scurt metraj de către tinerii ci
neaști amatori de la Ecran dub 
d' ’ 'Capitală este cunoscută pu
blicului bucureștean. Dar, activi
tatea desfășurată aici depășește 
cu mult sfera educației mem
brilor cercului înșiși prin film. 
Așa de pildă, educația tinerilor 
în spiritul muncii, al eticii și e- 
chității socialiste, al respectării 
îndatoririlor profesionale este 
o preocupare permanentă a clu
bului Ecran. Pe agenda activită
ților culturale, desfășurate aici, 
se înscrie și dezbaterea intitulată

• SPORT • SPORT «SPORT • SPORT •

Oră de educație fizică la Bacău:

PROFESORUL JOACĂ PING-PONG,
IAR ELEVII, PE MARGINE, ARBITREAZĂ...!

Ar fi o nedreptate dacă re
latarea noastră din numărul de
vineri — care sintetiza rezul
tatele. unui raid-anchetă între
prins în diferite școli din mu
nicipiul Bacău la primele ore 
de educație fizică ale noului tri
mestru — s-ar rezuma numai 
la cele publicate. Dincolo 
unele inerții 
terminat un 
lent, dincolo 
ficultăți legate de o expli
cabilă integrare mai greoaie 
a copiilor care regăseau rigoa
rea programului didactic în șco
lile vizitate existau premise se
rioase că lucrurile vor intra 
în normal cit de curind. Chiar

care au 
demaraj 

de unele

de 
de- 
mai 
di-

sonal grav ? Nimic din toate a- 
cestea. Tovarășul I. O. în mod 
frecvent nu-și efectuează orele. 
Iar atunci, cînd totuși, se află 
la sală, spectacolul este cam a- 
cesta : domnia sa joacă tenis cu 
cite un alt coleg care are „fe
reastră“. iar elevii cu care ar 
trebui să se afle în oră, stau 
pe margine și țin scorul sau 
sînt băieți de mingi. Alte ori 
joacă la sediul catedrei, partide 
lungi, lungi de tot, iar elevii... 
elevii au liber ; stau în căminul 
care este alături sau se plimbă 
de colo-colo așteptînd ora cea
laltă. Și nu au de ce se plînge, 
fiindcă tovarășul profesor le 
pune „prezent“ la toți în cata

de trimestru, cine să facă ore
le de educație fizică cu noi ?...

A doua zi observațiile noastre 
au continuat. Pe rind, orele ani
lor III I, II F, III F, (un total 
de 90 de elevi 1) au rămas com
plet în aer. Profesorul. dft-i și 
dă-i, juca tenis : timpul nu avea 
valoare, elevii veneau și plecau 
din sală. Martor discret la toa-' 
te acestea n-am mai putut răb
da și mi-am divulgat identita
tea. Profesorul a rămas sur
prins :

— De ce nu f'Ă țindți orele ? 
. — Acum, la -foceput de tri
mestru..; orarul a suportat mo
dificări... Numai azi e o excep
ție...

așa s-a și întimplat. Dar chiar 
în zilele imediat următoare, 
cînd am avut prilejul să obser
văm aceasta cu satisfacție, în- 
tr-o altă unitate școlară băcă- 
oană, persista o situație incre
dibilă pe lingă care toate obser
vațiile noastre critice anterioa
re pălesc.

O datină a 
logodnicilor din Jina

Este un obicei ciobănesc din Jina (Sibiu), localitate aflată la 
o altitudine de 1 180 de metri, ca în fiecare iarnă, feciorii fi 
fetele, hotărîți să se căsătorească, să organizeze aici, o fastuoasă 
sărbătoare folclorică, păstrată din moși-strămoși.

Imbrăcați în pitorești cojoace și bundițe cu cusături, vornicesc 
din casă în casă unde îi așteaptă ca răsplată a urărilor rostite, 
tradiționalele scovergi și colaci, bucatele tradiționale ale ciobani
lor și, bineînțeles, cănile cu vin. Această sărbătoare dă prilejul 
tinerilor păstori munteni să se omenească cu sătenii, să se cunoas
că mai bine, să-și făurească planuri pentru viitoarea familie.

Sărbătoarea a durat și de data aceasta două săptămîni în care 
Jina a răsunat de cîntece și veselie a „junilor“. (ADINA VELEA',.

„Munca — factor instrucțiv- 
educativ și valoarea ei morală“, 
precedată de prezentarea hl-' 
melor : „Mereu înainte“ și „Pa
siunea dreptății“ — producții 
ale cineaștilor amatori. Invitații 
— juriști, pedagogi, cadre cu o 
înaltă pregătire profesională — 
au dezbătut în fața unui nume
ros public aspectele legate de 
formarea și modelarea generației 
tinere în spiritul muncii, subli
niind, totodată, semnificația și 
valoarea ei morală.

MIRCEA GHENGHEA

Festival de teatru 
și poezie patriotica

Sîmbătă și duminică Ia Ga
lați și Tecuci s-a desfășurat 
faza județeană a Festivalului 
de teatru, poezie patriotică 
și revoluționară al pionierilor 
și școlarilor, Partid, inima 
țării. In cele două zile au 
evoluat pe scenele festivalu
lui cele mai valoroase brigăzi 
artistice, formații de teatru, 
recitatori și păpușari care 
s-au clasat pe locurile frun
tașe in fetapele anterioare. 
Dintre acestea amintim : for
mațiile Casei pionierilor din 
Galați și Tecuci, din comune
le Bălășești, Băleni, Frumu- 
șița, Schila, liceele nr. 2 
Galați și Tecuci. Grupul șco
lar C.S.G.

VASILE CABURGAN

Teatrul TV inaugurează astă- 
seară ciclul „Oameni ai zile
lor noastre“ cu piesa lui Cor- 
neliu Leu, „Femeia ferici
tă", care este în același timp și 
prima premieră a anului la tele
viziune. Regizată de Nicolae Mo- 
tric, piesa are în distribuție pe 
Silvia Popovici, Colea Răutu, 
Octavan Cotescu, Melania Cîrje, 
Viorel Comănici. In acest ciclu 
de teatru politic vor fi prezen
tate, lunai, lucrări trasrigurînd 
artistic fapte și eroi autentici, în 
care telespectatorii îi vor recu
noaște pe constructorii de azi ai 
socialismului. Sînt anunțate piese 
semnate de Paul Everac, Aurel 
Baranga, loan Grigorescu, Lucia 
Demetrius, I. D. Șerban, Dan 
Tărchilă, Ânda Boldur, Gheorghe 
Vlad, precum și lucrări premiate 
la ultima ediție a Concursului 
de scenarii radiofonice și de 
televiziune.

în ultima perioadă, ca urmare 
a activității de control și su
praveghere a traficului rutier, 
au fost întreprinse peste 200 de 
acțiuni pe teritoriul țării, care 
au evidențiat că marea majori
tate a conducătorilor auto res
pectă disciplina circulației și 
recentele măsuri luate pentru 
folosirea judicioasă a carburan
ților și energiei. Totuși, au 
fost descoperite abateri de 
la normele de circulație și 
de folosire a autovehicule
lor, ceea ce a obligat orga
nele de miliție să aplice amenzi 
contravenționale, să dea 500 de 
avertismente și să ridice 488 de 
permise în vederea suspendării 
lor.

Reține atenția faptul că a- 
proape 2 000 de autovehicule nu 
prezentau siguranță pentru a 
circula pe drumurile publice, 
determinînd consumuri exce
sive de carburanți și lubri- 
fianți. precum și poluarea 
atmosferei. 800 de conducători 
auto, au fost sancționați pentru 
depășirea vitezelor legale ad
mise, 2 500 autovehicule au fost 
găsite fără încărcături sau cu 
încărcături sub capacitate și 
transportînd ilegal mărfuri sau 
călători cu benzina statului.

Grupul Școlar I.R.A. disptine 
de numeroase anexe noi, gru
pate în același perimetru : că
mine, cantină, laboratoare, sală 
de sport. O sală de sport splen
didă, spațioasă, cu parchet, do
tată cu absolut tot ceea ce este 
necesar, începînd cu vestiarele 
și terminînd cu echipamentul și 
materialele sportive. Catedra de 
specialitate, cu sediul tot acolo, 
este formată din 5 profesori plus 
tovarășul loan Ochiană, respon
sabilul catedrei — șase. Vineri,
doi elevi din anul III E la ora
exactă cînd trebuia să înceapă
lecția, au întredeschis ușa să
lii :

— Vine dom’ profesor ?
— Nu ! au zis alți doi care se 

aflau înăuntru șezînd pe ban
cheta de gimnastică. Are alte 
treburi !

— Ura ! Iar nu facem oră, 
vasăzică !...

— Ce alte treburi poate avea 
un profesor atunci cînd orarul, 
implacabil îi reclamă prezența 
la catedră ? ne-am întrebat.
Vreo urgență ? Vreun caz per-

Datorită persistenței unei 
mase de aer rece deasupra țării 
noastre, vremea se menține și 
în următoarele 24 de ore rece și 
geroasă noaptea în estul Tran
silvaniei și Moldovei. Cerul va 
fi variabil cu înnorări accen
tuate în Moldova, Dobrogea și 
Bărăgan, unde se vor semnala 
ninsori, izolate. Vintul va sufla 
slab pînă la potrivit. Maximele 
vor fi cuprinse între —10 și — 
zero grade, local mai ridicate în 
zonele de vest, iar minimele 
între —15 și .—5 grade, local 
mai coborîte în estul Transilva
niei și Moldovei.

V î N À T © R
• S-a închis sezonul de vînă- 

toare la iepuri cu o recoltă 
mult mai bună decît în anul 
trecut. Puteți să ne credeți (de 
aceea nu dăm cifre), pentru că 
asociațiile vînătorilor și pesca
rilor sportivi au desfășurat o 
intensă activitate de ocrotire a 
vînatului, prin combaterea ră
pitoarelor, hrănire suplimentară, 
reducerea cazurilor de braco
naj, etc.

• Continuă, pînă la 31 ianua
rie a.c., sezonul fazanilor. Da
torită colonizărilor masive pe 
care asociația generală le-a tă
cut, împreună cu unitățile Ins
pectoratului general de stat

TO
al silviculturii din cadrul 
M.E.F.M.C., sînt scontate rezul
tate frumoase. Mai ales că toate 
județele dețin un bogat fond. 
Este și o cerință de ordin bio
logic, nu numai de... estetică, să 
fie capturați cocoșii, care s-au 
înmulțit foarte mult.

• Atenție, pescari ! Se prac
tică pescuitul la copcă, dar' fiți 
prudenți Ia rezistența gheții. în 
această perioadă, e necesar ca 
în toate bazinele, mai ales în 
cele pregătite pentru iernat, un
de gheața e groasă, să se facă 
copci pentru aerisire. Vă pregă
tiți astfel „prada“ viitoare.

Revenire la ancheta noastră: 
„DE CE A LIPSIT SPORTUL 

DIN ORARUL PRIMEI ZILE ?“ 
(publicată în ziarul din 11 ianuarie)

log, iar cînd este să le com
pleteze normele, îi știe dum
nealui pe toți pe dinafară, cam 
ce pot.

Am vorbit cu numeroși elevi 
— 16 la număr și, la nevoie 
le-am putea da și numele — 
care ne-au relatat multe lu
cruri (fără ca. desigur, să ne 
dezvăluim identitatea) :

— Tovarășul profesor joacă 
mult tenis, în timpul orelor. 
Noi ne uităm...

— în trimestrul trecut nu știu 
dacă am făcut jumătate din 
ore...

— Vin și tovarăși străini de 
școală și joacă tenis cu dom’ 
profesor cînd sînt orele noastre...

— Cînd avem sport, eu mă 
duc direct la cămin...

— Mal ales acum, la început

— Ieri, ați ținut orele ?
— Ieri ? sigur că da 1
— Am fost aici în sală.
— Și ieri 1 Da, aveți drepta

te. am avut treabă...
Dialog jenant in continuare, 

cu explicări de toate felurile : 
orar permanent instabil, copii 
dezorientați din cauza aceasta, 
colectiv eterogen, practică mul
tă, ucenicie la locul de muncă 
și cite altele.

— Avem însă activități fru
moasă, avem caiete, planuri, fa
cem interasistențe, să vă ară
tăm situații în „Cupa tineretu
lui", avem echipe, uitați și lu
crarea mea de diplomă notată 
cu 10...

— Dar ora, tovarășe profesor, 
sfînta oră pentru care sînteți 
plătit ?

— Ei, așa-i la început de tri
mestru... In cele precedente ? 
N-a existat nici o oră neținută...

Ne-am mai întîlnit în altă zi 
la sediul aceleiași catedre (unde 
în treacăt fie spus, se aflau a- 
dunate numeroase sticle goa
le !) : tovarășul director Vasile 
Ungureanu, pe care l-am rugat 
să vină special de acasă, tova
rășul director cu problemele de 
tjheret, Mihai Horobeț, toți 
profesorii de educație fizică, și 
profesorul loan Ochiană.

— Tovarășe director, se spune 
că datorită orarului instabil, o- 
t'ele de educație fizică se ra
tează. Este o explicație reală ?

— Orarul s-a modificat, în- 
tr-adevăr, dar asta nu justifică 
neținerea orelor...

— Se spune că și în viitor 
se vor face modificări în pro
gram. Să ne așteptăm la altă 
serie de ore pierdute ?

'*■ — Nu, desigur. Catedra res
pectivă își poate organiza și su
praveghea obligațiile de pro
gramă. Are toate condițiile...

— A făcut educația fizică vre
odată obiectul analizei în vreun 
consiliu profesoral ?

— Nu. Dar catedra va restu- 
dia sarcinile Hotărîrii privind 
educația fizică și sportul, pre
cum și planul de măsuri al 
C.J.E.F.S. de aplicare a ei... (La 
aproape un an de la emitere, 
deci, Hotărîrea va fi „restu- 
diată“ n. n.).

— Dumneavoastră controlați 
activitatea profesorilor de edu
cație fizică ?

— Desigur.
— Și la ce concluzii ați ajuns?
— Că ea se desfășoară bine 

cu excepția acestor cazuri care 
vor face obiectul unei analize...

Aici punem punct dialogului, 
făcînd cuvenita adăugire rai- 
dului-anchetă întreprins recent 
la Bacău și operînd corectura de 
rigoare în titlu, care ar fi tre
buit să arate astfel : „De ce lip
sește sportul din școli chiar și 
atunci cînd e prevăzut în orar“ 1

VIOREL RABA

„CUPA TINERETULUI“
DOAR ÎNTR-0 SINGURĂ 

ÎNTREPRINDERE ?

Surpriză de proporții:

Pentru tinerii si- 
derurgiști de la în
treprinderea Victoria 
Călan deschiderea 
festivă a Cupei Ti
neretului a avut loc 
cu peste o lună in ur- 
ma. De atunci s-au 
organizat diverse în
treceri sportive la 
nivelul atelierelor, 
secțiilor și sectoare
lor care au atras un 
mare număr de par- 
ticipanți. Campiona
tul de șah și-a de
semnat deja cîștigă- 
torii ca și cel de te
nis de masă. S-a în
cheiat, de asemenea, 
turul campionatului 
de popice la care iau 
parte 6 reprezentati
ve ale secțiilor. S-au 
programat întreceri 
pasionante la schi și 
săniuțe, dar în lipsa 
zăpezii aceste probe 
au fost temporar a- 
bandonate. Conco
mitent s-au desfășu
rat competiții sporti
ve la Grupul școlar 
profesional al uzinei 
unde Învață aproape 
700 de uteciști. în 
final vor avea loc

meciuri de baraj în
tre campionii între
prinderii și ai școlii, 
urmind ca învingă
torii să se prezinte 
la faza orășenească a 
competițiilor. Este 
drept că uzina Vic
toria este cea mai 
mare unitate econo
mică din Călan, că 
în jurul ei gravitea
ză viața întregului 
oraș, dar asta nu în
seamnă că organiza
torii vieții sportive 
trebuie să-și îndrep
te atenția exclusiv 
asupra ei. Și la ce
lelalte întreprinderi, 
instituții și școli 
există tineri, am pu
tea spune că numă
rul lor este cel pu
țin egal cu al celor 
de la uzină, cărora 
trebuie să li se ofe
re posibilități de 
practicare a sportu
lui. La cooperati
va meșteșugărească 
„Retezatul“, însă, nu 
s-a organizat nici o 
competiție inclusă în 
programul Cupei, de
și aici lucrează un 
mare număr de fete.

Să nu iubească ele 
tenisul de masă ? 
Greu de crezut. Or
ganizatorii — respec
tiv organizațiile 
U.T.C. și asociațiile 
sportive — de fapt 
nu susțin așa ceva. 
Argumentele pe care 
le invocă se referă 
la lipsa bazei mate
riale. Ei uită, însă, 
că jocuri de șah și 
mese de tenis se gă
sesc peste tot : la 
Asociația sportivă 
Victoria, la clubul o- 
rașului, la Grupul 
școlar și la liceu. De 
ce nu sînt angrenate 
tinerele de la „Re
tezatul“ în activită
țile sportive din a- 
ceastă unitate ? Iată 
o întrebare valabi
lă, deopotrivă, și 
pentru tinerii de la 
Fabrica de ipsos, de 
la Școala generală, 
de la alte unități ca
re nu prea au auzit 
de existența Cupei 
tineretului.

ALF.X.
BĂLGRĂDEAN

Columbia a eliminat S. U. A. 
din „Cupa Davis"

Desfășurat timp de trei zile 
la Bogota, meciul de tenis dintre 
selecționatele Columbiei și 
S.U.A., contînd ca semifinală a 
zonei americane a „Cupei Da- 
vis“, s-a încheiat cu o mare 
surpriză: tensimenii columbieni 
au reușit să obțină victoria cu 
scorul de 4—1, eliminînd astfel 
una dintre marile favorite ale 
competiției.

Conduși cu 2—0 după prima 
zi, jucătorii americani au redus 
din handicap, cîștigînd întîlnirea 
de dublu, dar în ultimele parti
de de simplu nu evoluat din nou 
sub așteptări, pierzînd fără 
drept de apel.

La scorul de 2—1 pentru gaz
de, Jairo Velasco l-a învins în 
patru seturi : 6—0, 7—5, 4—6, 6— 
3 pe Erik van Dillen. aducînd 
calificarea pentru echipa Co-‘

lumblei. în ultima partidă, lip
sită de importanță, Ivan Molina 
l-a întrecut clar cu 6—2, 6—1,
6—0 pe Harold Solomon.

Vizibil afectat de această 
neașteptată înfrîngere, Dennis 
Ralston, căpitanul echipei 
S.U.A., a declarat după meci : 
„Am adus la Bogota cea mai 
bună formație disponibilă în 
prezent pentru „Cupa Davis“. 
După cum se știe, jucătorul 
nostru nr. 1, Stan Smith, aflat 
într-o perioadă de odihnă, nu 
s-a putut pregăti alături de noi 
pentru acest meci. Succesul co- 
lumbienilor este pe deplin meri
tat, atit Velasco cît și Molina 
fiind excelenți în partidele sus
ținute“.

în finala zonei americane, e- 
chipa Columbiei va întîlni, pro
babil, în luna mai, la Bogota, 
formația R.S.A.

• Au luat sfîrșit întrecerile 
turneelor internaționale de bas
chet (juniori) de la Lodz, la 
care au participat și Selecționa
tele orașului Iași.

Competiția masculină a fost 
cîștigată de echipa orașului 
Wroclaw, învingătoare cu scorul 
de 78—59 (35—30) în finală sus
ținută cu reprezentativa orașu1-

lui Ostrava. Selecționata orașu
lui Iași a întrecut cu scorul de 
62—49 (36—19) formația orașului 
Liublin și s-a clasat în final pe 
locul trei.

în turneul rezervat junioare
lor, pe primul loc s-a clasat 
Zeiena Gora, urmată de selec
ționatele orașelor Lodz, Liublin 
și Iași. ’
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raf- TÎRGUL DE IARNĂ
prilej pentru realizarea unor importante economii

O MARE VARIETATE 
DE COSTUME

Un fond bogat, cu un mare nu
măr de articole, aproape 80 Ia 
sută din produsele de acest fel, 
intrate In sezonul de iarnă, la 
prețuri foarte diferite și calități 
de asemenea foarte diverse, din 
stofă de lină și tergal, cu țesă
turi fantezi. moderne, se găsesc 
la unitățile specializate cît și la 
raioanele magazinelor universale 
Reducerile de preț de pînă la 30 
la sută sînt simțitoare. Iată cîteva 
exemple : de la 1371 la 960 lei, de 
la 1836 Iei la 1285 lei (costume țe
sături import) de la 898 la 629 lei. 
de la 780 la 546 lei.

SEZONUL 
PALTOANELOR

Paltoane noi, călduroase, se 
găsesc pentru bărbați și fe
mei în mare varietate colorls- 
tlcă, la modă, din fire fine. 
Recomandăm mal tntii pe ce
le pentru femei din stofă buc
lată, cu guler de blană. (Re
duse de la 1074 lei la 753 ; de 
la 1285 la 900 de lei etc.).

Se găsesc, de asemenea, la 
alegere, scurte din stofă, pal
toane imitație de blană, ja
chete. canadiene, bluze vînt 
din relon, cașerate. două pie
se, Impermeabile și pelerine, 
compleurl cu pantaloni.

O STOFA ELEGANTA 
PENTRU UN PALTON 

ELEGANT
Bogatul sortiment de stofe 

pentru paltoane și demiuri fe
mei în culori fantezi. groase 
satisface gusturile cele mai 
pretențioase. Sînt stofe foarte 
frumoase, de calitate bună și 
practice pentru actualul sezon, 
în lățime de 142 centimetri. 
Unele, din cele încă foarte so
licitate, beneficiază de a doua 
reducere. Iată comparativ cî
teva prețuri î 311—220, 149—105. 
155—110, 179—130. 90—63.

ROCHII Șl COSTUME 
PENTRU FEMEI

Rochii și costume din fire 
p.n.a. jerse, în diverse lungimi și 
culori, beneficiază de aceeași re
ducere cu 30 la sută. La fel și 
articolele din două piese, tot din 
p.n a Avantajul este atit în pri
vința prețului, cît și aceea că 
sînt articole foarte noi, cu o linie 
de ultimă modă. Le puteți com
pleta cu basmale colțare și șa
luri. de asemenea, tricotate și Ja 
prețuri reduse. în aceleași unități 
(notați cîteva : Lipscani nr. 45 și 
84, Victoriei 14 și 25) veți găsi și 
alte tricotaje de sezon, groase, 
pentru toate vîrstele .

ÎNCĂLȚĂMINTE COMODA, 
PRACTICĂ, FRUMOASĂ 

Șl... IEFTINĂ
La unitățile specializate pen

tru desfacerea încălțămintei și 
în raioanele din magazinele 
universale (..Vulturul de mare“.

Favorit“, ..Berceni“, „Mo
dern“), între articolele de se
zon pentru femei li se acordă 
avantajul reducerii cizmelor 
cu fețe din piele box combi
nate cu piele sintetică (de la 
329 lei la 231 lei), cizmelor cu 
fețe din piele sintetică (de la 
344 lei la 241 lei), și talpă din 
cauciuc. Eleganța formei este 
completată de culorile adecva
te anotimpului negru și 
maro. îndeosebi.

; M.E.F.M.C.—C.M.C. *
, ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚil < 
, „CESAROM“ BUCUREȘTI 1

ANGAJEAZĂ
i I. — Muncitori necalificați (bărbați) pentru calificare la locul <
> de muncă și prin cursuri de calif icare gradul I în meseriile: <
) — turnători obiecte sanitare, <
» — fochiști cuptoare tunel, ’
> — preparatori mase ceramice, d
) — presatori mase ceramice. \
) — glazuratori produse ceramice, ’
l — retușori produse ceramice, <
> — strungari, i
> — frezori. <

Condiții
* — vîrsta între 18—40 ani, <
1 — studii: școala generală 4—7 și 8 clase,
1 — domiciliul: București, comunele subordonate orașului <

București și din toate județele țării cu posibilități de a face 1 
naveta, sau cazare la dormitoarele întreprinderii.

’ Pe perioada școlarizării vor fi salarizați conform legilor și ’ 
. instrucțiunilor în vigoare *
. II. — De asemenea, angajăm muncitori calificați în următoarele * 
. meserii; ’

l

— lăcătuși categ.
— sudori categ.
— instalatori categ.
— strungari categ.
— frezori categ.
— matrițeri categ.
— electricieni categ.

2—6
2—6
2—6
2—6
2—6
2—6
2—6
2—6y — fochiști cuptoare tunel categ.

\ Pentru informații doritorii se pot adresa Serviciului Perso- z 
S nal-Invățămînt-Siilăritare, telefon 31 75 54, interior 108 și 138.

„ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE 
BUCUREȘTI*

Str. Ho Și Min nr. 4, sect. 7

ANGAJEAZĂ 
URGENT 

din toate judfțtle țârii
- Sudori electrici
- Șlefuitori metale
- Galvanizatori
- Turnători metale feroase și neferoase
- Curățitori sablatori
- Debitatori materiale
- Lăcătuși mecanici de întreținere și construcții metalice
- Zidari
- Impregnatori
- Tîmplari universali
- Strungari
- Găuritori
- Presatori
- Primitori,
- Muncitori
- Muncitori

muncă prin cursuri de scurtă durată, în meseriile: strungari 
metale, găuritori filetatori, presatori metale la rece, vopsi
tori industriali și împachetatori miezuri magnetice.

Doritorii se vor adresa la Serviciul Salarizare, Personal, 
învățămînt, telefon31 37 81.

metale
filetatori

metale la rece
distribuitori
necalificați pentru transport materiale
necalificați pentru calificare la locul de

I

I

' ■■■■■■■■■■
ÎNTREPRINDEREA

DE TRANSPORT 

BUCUREȘTI

■■

■ ■

■

■

■

a

■
în

cesarului de PERSONAL
BORD PENTRU TRANSPOR
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vederea asigurării

Sînt organizate
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CURSURI DE CALIFICARE 

PENTRU ȘOFERII 

DE AUTOBUZE

(categ, 
de 12 
aceste 
mei si 
22-35

ioria_ D), cu o durată 
luni; se pot înscrie la 
cursuri solicitanți fe- 
bărbați în vîrstă de 
ani avînd stagiul mi
litar satisfăcut.
timpul școlarizăriiPe

cursanții beneficiază de in
demnizație.

Solicitanții se pot adresa 
la Biroul învățămînt din str. 
dr. Grozovici nr. 4, secto
rul 2 - tramvaiele : 4, 24, 
26, 27 - Telefon: 1219 30 
interior 187 sau 122414.
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