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Intervenție promptă, măsuri eficiente
Ce și-a propus organizația U. T. C.

de la LM.M. U.M. Baia Mare pentru Rezultate de prestigiu

îndeplinirea planului pe luna februarie
și recuperarea restantelor din ianuarie

In cursul lunii ianuarie întreprinderea me
canică pentru mașini și utilaj minier din Baia 
Mare a tntimpinat serioase greutăți în activi
tatea de producție, fapt ce a dus Ia încheierea 
primei luni din acest an cu restanțe de 10 Ia 
sută din planul stabilit. Tovarășul ing. Manea 
Girip, directorul întreprinderii. consideră că

între principalele cauze pot fi trecute : o insu
ficient de concretă așezare a indicatorilor de 
plan fixați de centrală, lipsa unui număr dc 
circa 350 de muncitori calificați care nu pot fi 
angajați din 
indicatorilor, 
și debitare.

aceleași motive, ale neo'corelării 
spații înguste in secțiile montaj

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
J • ’

a primit pe ziaristul francez Midiei Planchais
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit luni

după-amiază pe ziaristul francez 
Michel Planchais, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Les Echos".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu cotidianului parizian 
„Les.Echos“.

Pentru roadele acestui an, fiecare zi
poate fi hotaritoare

locurilor

• CENTRALELE APARȚININD MINISTERULUI ECONOMIEI 
FORESTIERE ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII au înde
plinit sarcinile de plan pe prima lună a celui dc-al patrulea an 
al cincinalului. Efectele economice ale Întrecerii socialiste des
fășurate de oamenii muncii din acest sector s-au materializat în 
obținerea, peste prevederi, a unei producții marfă in valoare de 
140 milioane lei.

Sporirea gradului de competitivitate pe piața internațională s-a 
reflectat în depășirea sarcinilor contractuale cu 6,8 milioane lei 
valută, pe luna ianuarie.

UNITĂȚILE INDUSTRIALE SUCE- 
lună a anului cu un bogat bilanț. Cal
in această perioadă s-a obținut o pro-

• COLECTIVELE DIN 
VENE au încheiat prima 
culele statistice arată că . . _
ducție marfă suplimentară in valoare de peste 30 milioane lei.

Demn este de reținut faptul că pe seama creșterii productivi
tății muncii s-a înregistrat, în comparație cu ianuarie 
producție marfă in plus evaluată Ia 40,5 milioane lei.

1973, o

șov arată că bilanțul 
de transportare a îngrășăminte
lor naturale pe cîmp și depozi
tarea lor în platformă prezintă 
o oarecare rămînare în urmă 
față de plan. Pînă acum la ni
velul județului au fost transpor
tate circa 50 000 tone din cele 
255 000 planificate. Avînd în ve
dere că această cantitate de în
grășăminte naturale va fi îm
prăștiată pe terenurile pe care 
se vor cultiva cartofi, sfeclă de 
zahăr și legume, deci o serie de 
produse cu mare importanță în 
agricultura acestor 
este necesar să se 
prin măsuri energice 
crările considerate a 
ma numărul 1 de pe 
gricolă a sezonului. Situația re
lativ cea mai bună o are zona 
Țării Bîrsei unde din 75 000 tone

meleaguri, 
urgenteze 

toate lu- 
fi proble- 
agenda a-

au fost transportate circa 16 000 
tone, 
tone 
zona 
circa 
portate pe cîmp.

Un stimulent în această acti
vitate îl constituie chemarea 
cooperativei agricole de produc
ție din Săcele lansată către toa
te unitățile agricole din județ 
pentru obținerea de producții 
record. Autorii chemării consi
deră de datoria lor să fie și de 
această dată în frunte. La Să- 
cele zilnic întreaga cantitate de 
îngrășăminte se transportă din 
sectorul zootehnic pe platfor
mele din cîmp, amplasate în 
locurile de unde vor fi împrăș
tiate. Pentru a completa canti
tățile care le stau la dispoziție

in zona Rupei din 44 250 
peste 10 000 tone, iar în 
Făgăraș din 75 500 tone 
7 000 tone au fost trans-

pămîntului din această zonă, 
cooperatorii din Săcele au co
lectat gunoi de grajd și de Ia 
unități forestiere, ocoale silvice 
și.alte unități care lucrează cu 
animale de tracțiune.

Alte unități care au transpor
tat aproape întreaga cantitate 
de îngrășăminte planificate sînt 
C.A.P. Hărman, Feldioara, Cod- 
lea, Crihalma și Homorod. 
treprinderile agricole de 
sînt de asemenea antrenate 
această lucrare. I.A.S. Codlea a 
scos în cîmp mai mult de ju
mătate din cele 7 000 tone în
grășăminte planificate, I.A.S. 
Prejmer, de asemenea, jumătate 
din 8 000 tone.

In- 
stat 

in

ADINA VELEA

— Observați următoarea si
tuație — nc spune tovarășul 
director. Din cei 1 800 de sala- 
riați ai întreprinderii noastre, 
1 400 sînt tineri, cei mai mulți 
începători în meserie. Catego
ria medie de încadrare tarifa
ră a muncitorilor noștri "este 
1.8 iar lucrările pe care le a- 
vem de executat sint de ca
tegoria 4. Din această cauză 
majoritatea tinerilor nu-și pot 
îndeplini normele de producție.

Conducerea întreprinderii 
constată pe bună dreptate pu
ținul ajutor din partea centra
lei și a ministerului in solu
ționarea problemelor dificile cu 
care se confruntă. Se stă încă 
foarte rău cu încheierea con
tractelor pe acest an și cu a- 
provizionarea cu unele mate
riale. Intervenția centralei și a 
ministerului și ajutorul lor 
concret sint absolut necesare. 
La rîndul său, însă, conduce
rea întreprinderii trebuie să 
adopte o serie de măsuri pen-' 
tru îmbunătățirea organizării 
producției, pentru o mai bună 
organizare a locurilor de mun
că care să ducă cit mai de gra
bă la recuperarea restanțelor.

mare în pro-Ponderea cea ____ r__
ducție o au tinerii. Tocmai de 
aceea, organizația U.T.C. își 
mobilizează și ea acum toate 
eforturile în vederea sporirii 
contribuției fiecărui tînăr în 
dinamizarea ritmului de muncă. 
Activiștii comitetelor munici
pal și județean U.T.C. merg 
în întreprindere pentru a aju
ta concret organizația de aici 
în perioada care urmează. A 
fost convocat imediat biroul 
comitetului U.T.C. în vederea 
stabilirii acțiunilor ce vor fi 
întreprinse în luna februarie în 
sprijinul producției și pentru 
recuperarea restanțelor. S-au 
relevat o serie de deficiențe 
în munca tinerilor : abateri de 
la disciplină (in primul rind 
absențe și neutilizarea integra- 

' ', este
mare 
orga- 
secții. 

adoptat

luna precedentă. Iată princi
palele activități ce vor fi în
treprinse în prima urgență :

• De 3 ori pe săptămină ti
nerii din secțiile debitare, mon
taj, prelucrări, precum și cei 
din serviciile de proiectare, 
concepție și tehnologic vor lu
cra în schimburi prelungite 
pentru executarea unui plus de 
producție stabilit de conduce
rea secțiilor ;

• Organizarea unei echipe de 
lăcătuși-mecanici din diverse 
secții care vor lucra duminica 
Ia repararea utilajelor prevăzu
te in planul mecanicului șef și 
rămase în restanță ;

JUDE- 
o pro-

• COLECTIVELE UNITĂȚILOR INDUSTRIALE DIN 
ȚUL HUNEDOARA au încheiat prima lună a anului cu 
ducție industrială suplimentară în valoare de peste 22 milioane 
lei. Prin sporirea indicelui de productivitate a agregatelor și per
fecționarea tehnologiei de lucru, siderurgiștii hunedoreni au 
realizat și furnizat unităților beneficiare, peste prevederile de 
plan produse in valoare de 2 900 000 lei. La rîndul lor, minerii 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului au realizat o producție 
globală superioară planului cu 4 600 000 lei.

• întreprinderile industriale ale județului 
TELEORMAN raportează îndeplinirea și depășirea principalilor 
indicatori ai planului pe luna ianuarie. Astfel, sarcinile la pro
ducția globală industrială au fost realizate în proporție de 102,1 
la sută și depășite cu 3,8 la sută la producția marfă fabricată. 
Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea pro
ducției industriale din Teleorman a înregistrat o creștere de 47 
la sută. De menționat că prevederile planului la export au fost 
depășite cu 10,2 la sută.

(Agerpres)

NEAMȚ

lă a timpului de lucru), 
necesară o mult mai 
preocupare pentru buna 
nizare a activității în 
S-a propus și a fost 
un program operativ de acțiu
ne pe luna februarie, în mă
sură să determine un aport 
substanțial al celor 1400 de u- 
teciști la îndeplinirea planului 
și recuperarea restanțelor

• Inginerii și tehnicienii ute- 
ciști vor asigura în această pe
rioadă asistența tehnică de spe
cialitate Ia toate locurile de 
muncă ale tinerilor și altor

ROMULUS LAL

•WȚ

Carnet
de muncă

(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderea
Roman, 21

• IN PRIMELE DOUA 
DECADE ale lunii ianua
rie multe unități econo
mice din județ au obținut 
importante depășiri în rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Astfel, la întreprinderea 
de țevi din Roman s-au 
obținut peste planul lunii 
ianuarie 700 tone țevi din 
oțel, la 
mecanică 
tone mașini pentru prelu
crarea lemnului, 1 000 tone 
ciment și 1 550 tone var 
la Combinatul de lianți și 
asbocimente Bicaz, 4100 
m.c. ceherestea la I.F.E.T. 
și 190 tone hîrtie și car
toane la fabricile „Recon
strucția“ și „Comuna din 
Paris“, toate din orașul 
Piatra Neamț.

• MESERIA DE CHI
MIST obligă la cele mai 
noi cunoștințe de specia
litate după ce, în preala
bil, s-a trecut de treapta 
calificării. Ținînd cont de 
acest deziderat profesional, 
obligatoriu, organizația 
U.T.C. a Combinatului de 
fibre sintetice din Săvi- 
nești a răspuns prompt: 
în 1973, 2 680 de tineri au 
urmat cursuri de califi
care, 2 530 de ridicare a 
calificării și 338 de spe
cializare. De remarcat, 
6 700 de tineri au partici
pat la 25 de concursuri și 
olimpiade pe meserii — 
prilej de verificare în plus 
a cunoștințelor asimilate la 
cursuri. O adevărată școală 
care ține pasul cu timpul.

• LA ACELAȘI COM
BINAT pe primii trei ani 
ai 
lațiile, „vechi' 
obținută o 
suplimentară de 
370 000 000 lei echivalen
tul a multor zile cîștigate 
timpului planificat. Aici 
lucrînd aproape 7 000 de 
tineri, relația cu această 
sumă nu mai trebuie argu
mentată în plus.

cincinalului la insta- 
i“ a fost 

producție 
circa

ION TOMA este unul din strungarii cei mai buni, din secția 
a ll-a piese de schimb a uzinei bucureștene „Semănătoarea". 
Organizația U.T.C. pe care o conduce în calițate de secretar 

este și ea fruntașă în acțiunile care se inițiază.

Fotografia: VASZLE RANGA

(Continuare în pag, a V-a)
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In livada fermei Honorici aparținînd I.A.S. Lugoj se lucrează, în aceste zile, intens la stropirea 
pomilor fructiferi Foto.: GHEORGHE CUCU.

ÎN ACEST HUMĂI&

CLUBUL ESTE Șl AL DV
tovarăși activiști ai sectorului 8 U.T.C. !

Corespondență de la „Modern Club"
Oricine vede și aude zi de zi, 

ceea ce aud și văd eu urmărind 
îndeaproape ceea ce se petrece 
la „Modern-Club“, ajunge la un 
moment dat la cîteva concluzii 
peste care logica, și cu atît mai 
puțin practica muncii educațiv- 
culturale, nu-i îngăduie să calce 
cu seninătate. Prima, și cea mai 
simplă, ar fi aceea că patru oa
meni, în mod obișnuit trei, cîți 
lucrează la „Modern-Club“, nu 
pot acoperi, oricît de bine pre
gătiți ar fi, domeniile multiple 
pe care un întreg așezămînt are 
datoria să le ilustreze. Un cal
cul de aritmetică elementară ne 
dovedește că la proporția masei 
de tineri din sector închegarea 
unui colectiv de sprijin al clu
bului din activul nesalariat este, 
fără îndoială, operațiunea cea 
mai lesnicioasă. Cu 25 de băieți 
și fete intr-adevăr, pasionați, 
asta înseamnă un raport de 1 la 
1000, valul înviorător atît de în
delung așteptat ar scălda insti
tuția aceasta curățind-o de zgu
ra care încă o acoperă.

Cine sînt cei 25 de inimoși, 
gata să ne sară oricînd în aju
tor ? .Ridicăm din umeri. Aici 
la Modern-Club nu avem nici 

. măcar un repertoar , cu nu
merele de telefon ale prin-

cipalelor uzine, instituții, între
prinderi, școli, etc. din sector, 
nu știm prea bine cine sînt se
cretarii organizațiilor U.T.C. din 
unitățile zonei. De aici nu se 
lansează prea des apeluri către 
ei. Acționăm aproape totdeauna 
singuri, izolați, ceea ce se poa
te face în 3—4 oameni e bun 
făcut, ceea ce nu, rămine o fru
moasă închipuire împodobită cu 
regrete. Un consum generos de 
energie se irosește în van pen
tru rezolvarea unor probleme 
care cer timp, dar nu prea au 
legătură cu elementele concep
tuale și de conținut ale muncii 
cultural-educative : zeci de te
lefoane și de parlamentări pen
tru confecționarea unor steluțe 
din p.f.l., a unui afiș, a cîtorva 
șabloane, a decorațiilor din hir- 
tie metalizată etc. Și toate aces
tea ne costă bani, pentru orice 
pas ni se cer bani, plătim pină 
și echipa de ordine de la serile 
distractive ,și de dans. „Nu sînt, 
bani, aud mereu și pentru că 
nu sînt banf nu se poate face 
nimic“, dar constat că banii au 
fost, adeseori, risipiți cu o tota
lă lipsă de spirit gospodăresc. 
Amenajarea barului a costat, mi 
se spune, aproape 100 000 de lei. 
Dacă măsori cu ochiul în ce s-a

transformat suma aceasta, te 
cuprinde mîhnirea.

Dovedisem, după prima săptă
mână petrecută la „Modern- 
Club“, că fără nici o centimă

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a IV-a)

SÀ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Ueenieii sînt sancționați dar secretarul U.T.C.
nu-și vede capul de „alte“ treburi...

de C. I. PARHON

(In pagina a 2-a)

NOI Șl SOCIETATEA,
SOCIETATEA Șl NOI

(In pagina a 3-a)

Nesuferitul bondar
„Oamenilor nu le plac astfel de detur

nări. Trei ai luat, cu trei să rămîi 1 Și mulți 
au continuat să creadă, chiar și după ce 
am dovedit că știam, că eu cel adevărat 
eram cel din primele trimestre și nu cel 
din ultimul, și cea mai mare furie pe care 
o puteam stîrni în sufletul lor era să de
termin mărturisirile de recunoaștere ale 
altora". (Marin Preda, Imposibila întoar
cere). Observația, simplă și adincă, ar tre
bui să ne pună mai des pe gînduri, Un 
fapt nou, neobișnuit, o reacție neașteptată 
constituie o surdă, obscură amenințare a 
TL.J, ... __...._i_________ j pentru cei

ploatarea altora. Aceasta le-a creat un 
teribil reflex de apărare. El 
adesea nediferențiat. Literatura 
luie uneori zidurile groase și 
fantasticei arhitecturi interioare 
și-o edifică acest reflex. Despre

Indisciplina apare acolo unde 
relațiile dintre oameni, activi
tatea in genere, nu se mai ghi
dează după normele stabilite, 
exigențe de toți respectate. A- 
buzui și capriciile, sfidînd cri
teriile valabile pentru toți, duc 
la indisciplină, Ia nemulțumiri 
și reacții disproporționate, la 
consecințe neașteptate. Cind de 
mai multă vreme sistemul 
criteriilor și normelor discipli
nei nu mai funcționează, sanc
ționarea unei abateri, pedepsi-

rea -vinovatului pot stirni o 
reacție violentă, pe măsura 
sancțiunii ce se dorește exem
plară. Dar indisciplina nu nece
sită o sancțiune sau o critică 
„exemplară" ori demonstrativă, 
ci una consecventă, nepărtini
toare. corespunzătoare celui vi
novat. Și nu urmărind ca prin 

o veche 
lipsă de spirit critic și de in-
ea să fie recuperată

bateri săvîrșite de un ucenic 
timișorean. Să o luăm, însă, de 
la capăt.

Pe data de 20 marție 1973, 
Leșcu Dan și Constantin Ni- 
coară, ambii elevi în anul al II- 
lea la Grupul școlar profesional 
UCECOM Timișoara, la ora 10 
seara, înainte de ieșirea din 
schimb, se urcă într-o mașină 
„Dacia 1100“, proprietatea lui 
Ilie Bolintineanu, adusă la sec

cițiva zeci de metri de „plim- 
' ba re“, prin incinta stației, se 

izbesc de un Wolkswagen. Ava
ria este constatată, iar a doua 
zi dimineață sînt descoperiți 
făptașii. Se trece la sancțiuni 
drastice. Dar nu imediat. Mai 
întîi, sînt chemați la fața locu
lui părinții celor 2 elevi și se

transigență.
Cu aceste gînduri am închis _ ția „Service“, pendinte de coo- 

uitima filă a dosarului unei a- " perativa Dinamo, și după numai

ION DANCEA

(Continuare Ir» pag. a 11-a)

tihnei, un semnal de alarmă 
mult prea „serioși", oameni 
„așezați", solid instalați într-o 
felie de viață grijuliu împrej
muită cu pereți de pîslă - un 
semnal de alarmă receptat mai 
întîi ca un ireal și de aceea 
amuzant bîzîit de bondar. Cum, pe unde a 
pătruns în felia lor de viață pe pîslă insi
diosul bîzîit ? Omul care privise un copil, 
un ucenic, o „ființă de crescut", 
mirare de veste că lingă el se află un ne
cunoscut și că acest necunoscut scoate niște 
sunete neînțelese. „Trei ai luat, cu trei să 
rămîi !" ■ 
una. Dar 
noscut și, culmea, 
venit de departe, 
ci chiar
foarte aproape. Surpriza de a constata că 
de aici, de foarte aproape, urechea lui 
de pîslă poate fi rănită de un sunet necu
noscut, neluat în seamă, neauzit pînă a- 
funci, această surpriză atribuie bîzîitului 
acela, care la început era doar amuzant, 
o putere de-a dreptul neliniștitoare. Sigur 
că oamenii pot avea și o experiență ne
fastă legată de apariția neprevăzutului, a 
noului, a surprizei. Spiritul de prevedere 
al omului simplu este, în parte, rodul unui 
proces istoric în cursul căruia nu o dată 
noul inventat de unii era bun pentru ex-

C. STĂNESCU

prinde cu 
iflă un ne-

- crezuse el o dată pentru totdea- 
apare bîzîitol acela necu- 

nu este un sunet 
de foarte departe, 

de aici, de aproape, de

acționează 
ne dezvă- 
contraforții 
pe care 
teribila lui 

forță este vorba și înir-un roman al scri
itorului din care am citat la început, Intru
sul : un om, un tînăr stîrnește o mare 
uimire și apoi dezaprobare cind se mani
festă „altfel", cind, prin comportamentul 
său neprevăzut, însă în logica propriei lui 
naturi încrezătoare si netemătoare, săvîr- 
șise o deturnare de fa ceea ce se așteptau 

cu toții. Inerția vrea ca acela 
care a luat trei, să rămînă cu 
trei I

Idealismul unui tînăr ne poa
te uneori neliniști ca insidio
sul bîzîit al unui bondar 

necunoscut. Nu cumva trebuie să fim și 
noi „idealiști"?! Dar cînd ne întrebăm dacă 
„trebuie", aproape că nu mai e nimic de 
făcut I Mai trist este cînd reflexul de apă
rare vine din partea unui tînăr, cînd el se 
dovedește neînțelegător cu ritmul și idea
lurile generației lui și nu o dată ne este 
dat să vedem cum „coleg de generație" 
cu un tînăr de 18-20 de ani este nu cole
gul, tovarășul lui ci venerabilul savant de 
80 de ani I Ce-ar trebui să înțeleagă de 
aici tînărul bătrîn ? Că singura șansă ce i-a 
mai rămas - inepuizabilă șansă! - este 
de a-și sufleca mînecile pentru muncă și 
învățătură, ele singure capabile să-l fe
rească de a ajunge vreodată în acea si
nistră încăpere de pîslă unde într-o bună 
zi îi va țîrîi în urechi necunoscutul, alar
mantul bîzîit de bondar.

Datoria tuturor, de la activist la profe
sor este - firește, cu condiția ca ei înșiși 
să nu fi ajuns prematur în situația descri
să! - de a munci și petrece cot la cot, 
umăr la umăr cu tinerii care au idealista 
pasiune de a rămîne tineri.

y
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CONCURSUL DE ADMITERE $

ÎN INSTITUȚIILE MILITARE : 1

DE
w A

Tn luna februarie — aprilie 
1974. Ministerul Apărării Na
ționale primește inscrieri la 
concursul de admitere in insti
tuțiile militare de învățămint. 
Tinerii care doresc să îmbrăți
șeze cariera militară pot can
dida la examenele de admitere 
în următoarele instituții de în- 
vățămînt aparținînd acestui mi
nister :

— Academia militară — Bucu
rești facultățile tehnice, de 
ingineri și subingineri și Institu
tul de marină „Mircea cel Bă
trîn“ — Constanța.

— Cursul de pregătire medico- 
militară, din cadrul Institutului 
de medicină și farmacie — 
București.

— Școlile militare de ofițeri 
activi : Școala militară de ofi
țeri activi „Nicolae Bălcescu“
— Sibiu : Școala militară de o- 
fițeri activi de artilerie — Si
biu ; Școala militară de ofițeri 
activi de transmisiuni •— Sibiu; 
Școala militară de ofițeri ac
tivi de tancUri' și auto „Mihai 
Viteazu" — Pitești ; Școala mi
litară de ofițeri activi, de arti
lerie antiaeriană și' radiolocatie 
„Leontin Săl.ăjan", — Brașov,: 
Școala militară de ofițeri activi 
de aviație „Aurel Vlaicu" — 
Bobocu.

— Școlile militare de maiștri 
și subofițeri : Școala militară de 
maiștri și subofițeri „Gh. La- 
zăr“ — Sibiu; Școala militară 
de maiștri și subofițeri nr. 2 — 
Pitești ; Școala militară de 
maiștri și subofițeri de artilerie 
antiaeriană și radiolocație — 
Brașov ; Școala militară de 
maiștri și subofițeri de geniu 
și construcții — București; 
Școala militară de maiștri de 
aviație „Traian Vuia" — Mediaș ; 
Școala militară de maiștri 
marină 
militară 
Școala 
auto.

— Liceele militare : Liceul 
militar „Ștefan cel Mare" — 
Cimpulung Moldovenesc; Liceul 
militar „Dimitrie Cantemir“ — 
Breaza, Liceul militar de mari
nă „Alexandru Ioan Cuza“ — 
Constanța.

Candidații care participă la 
concursul de admitere în insti
tuțiile militare de invățărnint 
sint selecționați de Ministerul 
Apărării Naționale prin centre
le militare județene.

Condițiile ce trebuie să le în
deplinească tinerii pentru a pu
tea participa la concursul de 
admitere sînt:

A. Pentru Academia militară
— facultățile tehnice — și pen
tru Institutul de marină ..Mir
cea cel Bătrîn“.

Tineri în vîrstă de 18—22 ani, 
care îndeplinesc condițiile pen
tru admiterea in instituțiile de 
învățămînt superior tehnic. 
Pentru candidații proveniti din 
rindul muncitorilor calificați, 
care au un stagiu de cel puțin 
un an in producție, vîrstă ma
ximă este de 24 ani.

B. Pentru Institutul de medi
cină și farmacie — București — 
Cursul de pregătire medico- 
militară.

Tineri in virstă de 18—22 ani,

de
— Constanța ; Școala 
de subofițeri sanitari : 
militară de subofițeri

ÎNVATAMINT
care Îndeplinesc condițiile sta
bilite de Ministerul Educației și 
Invățămîntului pentru admite
rea în instituțiile de Învățămînt 
superior medico-farmaceutic.

C. Pentru școlile militare de 
ofițeri activi.

Tineri in vîrstă de 18—22 ani, 
absolvenți de liceu cu diplomă 
de bacalaureat sau ai unei școli 
echivalente cu diplomă. Pentru 
tinerii din rindul absolvenților 
de liceu industrial sau econo
mic, al absolvenților de liceu 
care au efectuat un an în pro
ducție ca muncitori sau care au 
satisfăcut stagiul militar, vîrstă 
maximă este de 24 ani.

D. Pentru școlile militare de 
maiștri.

Tineri în vîrstă de 18—26 ani, 
absolvenți ai unei școli profe
sionale, calificați în meserii a- 
pro.piate de specialitățile mili
tare în care se pregătesc maiș
tri militari și un stagiu efectiv 
de minimum 1 an in meseria 

, în pare s-au calificat.
Tineri în vîrstă de 18—26 ani, 

absolvenți de liceu, cu sau fără 
diplomă de bacalaureat, care 
sint încadrați în muncă. Lista 
specialităților de maiștri mili
tari la care se pot înscrie can
didați! în raport cu meseria 
care sînt calificați Ie află 
centrele militare județene.

în 
la

de

timpul școlarizării, echipament 
militar complet, cazare, nrană, 
cărți, manuale, cursuri, rechi
zite școlare și documente mili
tare de transport, dus-întors 
pentru permisii și concedii (va
canțe), precum și o indemniza
ție lunară în bani.

Pe timpul concursului de ad
mitere, cazarea, hrana, asisten
ța medicală și medicamentele 
se asigură de către instituțiile 
militare de învățămînt în mod 
gratuit. Pentru deplasare la și de 
la locul unde se desfășoară con
cursul de admitere, candida ilor 
li se asigură, gratuit, documente 
militare de transport.

Pe lingă îndeplinirea condiții
lor de studii, stagiu și vîrstă, 
candidații la concursul de admi
tere în instituțiile militare de în
vățămînt trebuie să fie perfect 
sănătoși, să aibă un pronunțat 
profil etic și civic corespunzător. 
De asemeneq, ei trebuie să ma
nifeste o fermă hotărîre în a se 
consacra carierei militare, dra
goste față de arma (specialita
tea) aleasă.

Tinerii reușiți la concursul de 
admitere semnează un angaja
ment, față de Ministerul Apă
rării Naționale, prin care, prin
tre altele, se obligă ca, pe tim
pul școlarizării, să fie discipli
nați, sirguincioși la învățătură, 
iar după absolvire să meargă 
în garnizoanele unde sînt re
partizați și să servească in ar
mată minimum 9 ani (detalii 
in Decretele 473/1971 și 451/1973).

Disciplinele și probele de con
curs pentru instituțiile milita
re de invătămint.

■

l

toate cazurile, limita ml- 
de virată se consideră la 
concursului de admitere.

E. Pentru școlile militare 
subofițeri.

Tineri în vîrstă de 18—25 ani, 
absolvenți ai școlii generale de 
8 și 10 ani, sau ai treptei I-a 
de liceu, care sînt1 încadrați în 
muncă.

F. Pentru liceele militare.
In anul I
Absolvenți ai școlii generale 

de 8 ani sau ai ciclului II gim
nazial, în vîrstă de pină la 16 
ani.

Tn 
nimă 
data
iar cea maximă în cursul anu
lui calendaristic respectiv.

★
Concursurile de admitere au 

loc, de regulă, în luna iulie, 
pentru școlile militare de maiș
tri și subofițeri, iar pentru Aca
demia militară, Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrtn", 
Institutul medico-farmaceutic 
București pentru Cursul de 
pregătire medico-militară, șco
lile militare de ofițeri activi și 
liceele militare, la datele stabi
lite de Ministerul Educației și 
Invățămîntului pentru invăță- 
mîntul superior și, respectiv, 
pentru licee. In cazul că este 
necesar, se organizează un al 
doilea concurs In luna septem
brie.

Durata de școlarizare : Aca
demia militară, facultățile teh
nice de ingineri — 5 ani, de 
subingineri — 3 ani ; Institutul 
de marină „Mircea cel Bătrîn" 
— 4 ani ; școlile militare de o- 
fițeri activi — 3 ani; școlile de 
maiștri militari — 3 ani; șco
lile militare de subofițeri — 2 
ani ; liceul militar — 4 mi.

Școlarizarea este gratuită. E- 
levilor li se asigură,

a) tnvățămîntul superior — 
conform cerințelor din broșura 
editată de Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, pentru 
admiterea in invățămîntul su
perior.

b) Liceele militare — similar 
liceelor de cultură generală.

La Liceul de marină „Ale
xandru Ioan Cuza“ se susține 
examen (scris și oral) la 
matică și fizică.

c) Școlile militare de 
activi.

în principiu se dau 
(scrise și orale) la limba și li
teratura română, matematică șt 
fizică, din materia de liceu.

La unele arme (specialități) 
în locul disciplinelor de mai sus 
se dau probe (scrise sau orale) 
la geografia R.S.R., Istoria Ro
mâniei, chimie, economie poli
tică.

d) Școlile militare de maiștri
Tn funcție de specialitate, se 

dă lucrare scrisă la matematică, 
fizică, desen și limba română 
și probe orale sau practice la 
tehnologia meseriei.

e) Școlile militare de subofi
țeri.

Toate armele și specialitățile 
dau probe (scrise și orale) • la 
matematică și (scris) la limba 
română.

Ministerul Apărării Naționale 
va edita broșuri privind con
cursul de admitere in școlile 
militare care vor fi difuzate in 
școli, instituții și întreprinderi.

Tinerii care .solicită date in 
plus se pot adresa personal cen
trelor militare județene.

mate-

ofițeri

probe

"JI

In cabinetul de ftiințe sociale al Liceului militar „Dimitrie Cantemir
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(Vratare din pag. I)

ca ei 
repa
ri a-

In

convine, de comun acord, 
să suporte cheltuielile de 
rație. La data de 6 aprilie 
chită suma de 3 989,40 lei. 
ziua de 3 mai 1973. Leșcu Dan
și Nicoară Constantin sint tri
miși acasă de la practică comu- 
nicîndu-li-se verbal că li s-a 
desfăcut contractul de ucenicie. 
Ulterior, află că au fost exma
triculați și din școală. Din acest 
moment, tatăl lui L. D„ nemul
țumit de. drastica sancțiune, 
începe șirul demersurilor scri
ind și cerînd audiență pretutin
deni unde socotea că se poate 
acționa împotriva deciziei ini
țiale. Trecem peste multele 
hirtii adunate intre timp, men- 
ționind doar pe cea adresată 
IJCECOM București la data de 
2 august, rămasă și pină astăzi 
fără răspuns. Mai adăugăm, 
totuși, că, între timp, s-a reve
nit asupra deciziei de exmatri
culare și desfacere a contractu
lui de ucenicie, elevul Leșcu 
Dan rămînînd doar repetent cu 
drept de reinscrîere în anul al 
Il-lea. Nici această hotărîre nu 
este acceptată de părinții elevu
lui.

Am cercetat și noi cazul. Pen
tru început putem afirma că

hotărirea luată se bazează pe 
articole de lege și regulamente 
<le ordine interioară. Nu sanc
țiunea în sine este contestabilă. 
Altceva poate fi pus în discu
ție. Fiind vorba de elevi față 
de care școala și cooperativa au 
obligația nu numai de a le crea 
condiții pentru învățarea mese
riei. ci și pe aceea de a-i for
ma ca oameni cu o anume res
ponsabilitate profesională, soco
tim că, din acest punct de ve
dere. simpla aplicare a legilor 
și regulamentelor nu elimină 
de la sine climatul existent la 
„Autoservice", un climat tole
rant, cu o exigență capricioasă, 
favorabil indisciplinei.

Discutăm cu tovarășul Ilie 
Bodnar, șef de tură la „Auto
service“. In schimbul său s-a 
produs accidentul. De la un „a- 
mănunt" ajungem să aflăm o 
stare de lucruri mai generală, 
persistentă, i Conform regulilor, 
ne spune, avea obligația ea. 
înainte de a pleca acasă, să 
verifice dacă toate cheile de la 
mașinile aflate la reparații sînt 
puse la locul lor pe panoul din 
birou. N-a mai făcut-o, deși 
știa că și pînă atunci au mai 
fost tamponate și alte mașini 
de către ucenici. Și astfel, de 
Ia dînsul am aflat despre „ca-

zurile foarte numeroase de in
disciplină provocate de ucenici 
care sînt prea mulți în compa
rație cu numărul de muncitori 
pe lingă care ei își fac practi
ca“. Așadar, nu este prima 
cînd in asemenea plimbări 
curtea stației, ucenicii se 
de la normele pregătirii,

dală 
prin 
abat 

ale
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de SEN ALEXANDRU

HOLGAȘ MARIA — Poiana 
—‘ Jud. Bihor: în anul 1973 nu 
a funcționat la nivel postliceal 
o școală ca cea pe care o do
rești dar s-ar putea ca profilul 
respectiv să fi- fost șoolarizat 
prin cursuri de scurtă durată. 
In acest sens, adresează-te în 
scris Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
serviciului învățămînt sau la u- 
niunea de resort., Și o întrebare, 
a mea de 'data asta : dacă mate
matica bu-ți place „prea", 
cum o să te împaci cu contabi
litatea ? Treșba. .ajța,'după cîte 
știu, se face tot cu cifre și ope
rații matematice., N-ar fi mai 
bine să-ți alegi d profesiune co
respunzătoare aptitudinilor du
mitale ? , : . ,

COTI AS ELENA — Asău 
•— jud. Bacău: Telefonistă de 
aviație ? Mărturisesc, dragă 
Elena, că nu am cunoștință de 
o astfel de profesiune și firește 
nici de o’școală de acest fel. 
Presupun bă telefonistele ce lu
crează la aviație sînt la' fel ca 
toate celelalte și nu-ți pot spu
ne dacă le pregătește ’vreun 
liceu de specialitate deoarece 
îndrumătorul respectiv nu a a- 
părut încă. Dar în îndrumătorul 
pentru anul 1972 am găsit un 
liceu industrial de poștă și tele
comunicații chiar la Bacău, str. 
9 Mai nr. 104, telefon 1 53 40 
— cu o secție de exploatarea re
țelei poștale și de telecomuni
cații. Interesează-te la această 
adresă, în scris sau telefonic, 
dacă liceul mai funcționează și 
dacă va primi elevi și în acest
an. ■

RADU SAHLEAN — Shilpi- 
cani — jud. Suceava : In legă
tură cu problema care vă in
teresează vă semnalez Școala de 
specializare postliceală de tele
comunicații din București, str. 
Romancierilor nr. 1 sector 7, 
telefon 46 46 45 (pe lîngă Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor) cu secțiile : electro
mecanică pentru telecomunicații, 
telefonotelegraf (2 ani), diriginte 
oficiu P.T.T.R. (2 ani), electro
mecanică pentru telecomunica
ții la mare distanță (2 ani), elec
tromecanică pentru telecomuni
cații radio și televiziune.

Cu privire la calificarea dum
neavoastră. cereți 'informații 
serviciul personal-învățămînt 
Ministerului Transporturilor 
Telecomunicațiilor,

ă simt mai a- 
proape ca ori- 
cînd de voi, de 
munca și năzu
ințele voastre, 
în zilele din 

urmă am fost în mijlocul stu
denților ce-și petreceau va
canța la Sinaia... Mi-am a- 
mintit atunci de anii tinere
ții mele, de cele peste șase 
decenii de viață in care - 
la început ca student, apoi 
ca profesor și militant so
cial - am muncit în mijlocul 
studențimii românești, i-am 
urmărit avîntul și succesul, 
am pus umărul, cuvintul și 
întreaga putere la făurirea 
năzuințelor ei. în cele a- 
proape șase decenii de via
ță petrecute în mijlocul a zeci 
de generații de studenți, am 
înțeles să fiu nu numai pro
fesorul, care de la înălțimea 
catedrei să împărtășească ti
nerilor bunurile științei me
dicale ci să rămîn fiul cre
dincios al poporului, să a- 
firm cu hotărîre convinae- 
rile democratice, să sprijin 
din toate puterile tot . ceea 
ce era sănătos^, înaintat, lu
minat, în lupta poporului 
nostru, în mișcarea studen
țească din România, lată de 
ce astăzi - ca și în urmă cu 
ani - ca unul din profeso
rii și slujitorii vieții voastre, 
de aici, de ‘ 
înaintatei mele vîrste, 
mijlocul întregului 
poppr, mă îndrept cu 
ceeași dragoste spre voi...

Am trăit mulți ani în mij
locul-'vostru și cred că mai 
mult ca oricare din profeso
rii voștri, prin însăși vîrstă

M

pe înălțimile 
din 

nostru 
a-

mea, vă pot spune cîteva 
cuvinte despre superiorita
tea vieții studențești de as
tăzi față de aceea a trecu
telor generații. Regimul de 
democrație populară vădeș
te o grijă deosebită față de 
studențimea noastră, față de 
universitățile și institutele de 
învățămînt superțor, 
pepiniere 
țării. Mii

marile
de intelectuali ale 
de studenti bür

Un student conștient trebuie 
să-și definească activitatea 
sa în raport cu 
care o ocupă în 
cietății noastre.

poziția pe 
cadrul so- 

Este clar 
pentru oricare dintre noi că 
tineretul studios are o pozi
ție de debitor față de ma
sele celor ce produc bunuri 
materiale...

S-a schimbat din temelii 
caracterul studiilor noastre.

PRIVIM SPRE VOI
CU MÎNDRIE

sjeri, laboratoare utilate cu . 
aparataj modern, cămine și., 
cantine asigurate pentru 
majoritatea studenților sint 
astăzi realități pe care noi 
le-am jinduit am de a rindul. 
Aceste condiții pe care po
porul nostru muncitor le-au 
oferit studenților impun, în 
afara îndatoririlor voastre 
profesionale, îndotoriri de 
conștiință, îndatoriri patrio- 
Se deosebit de importante.

______________________________________

PARHON

do- 
în- 

anii

Tnvățămțntul nostru a 
. bînd.it largi orizonturi, 
vățămintul superior din 
puterii populare este un în- 
vățămînt profund științific, un 
învățămînt sistematic, orga
nizat, care obligă la serio
zitate, Ic profunzime. Clasa 
muncitoare ne-a puș la dis
poziție tezaurul de idei pe 
care îl reprezintă măreața 
învățătură marxist-leninistă, 
idei fără de care nu poți a-

junge la concluzii consec
vent științifice în nici un fel 
de domeniu al cercetării 
științifice Au trecut timpu
rile studențimii vagabonde, 
ale cataloagelor universitare 
în care erau înscriși mii de 
studenți și ale auditoriilor 
frecventate doar de cin'ci- 
zeci-șaizeci de studenți. Au 
trecut timpurile în care din
tre 
cercurile de manevră 
fascismului, timpurile în care 
tinerii intelectuali erau îm
pinși împotriva intereselor 
maselor studențești. A fi stu
dent ește astăzi o cinste 
deosebită. Noi, vîrstnicii, 
veChba generație de inte
lectuali ai țării, privim spre 
voi cu mindrie. Voi sînteți 
continuatorii noștri. Aveți fe
ricirea de a vă desface ari
pile visurilor voastre într-o 
lume nouă. Voi trebuie să 
contribuiți din toate pute
rile la consolidarea ei.

Vieții noi pe care o trăiți, 
voi nu-i puteți răspunde de- 
cît cu sforțări neprecupețite 
în învățătură, decît printr-o 
atitudine de profundă serio
zitate și răspundere morală. 
Întregul popor așteaptă cu 
încredere ca. din rindurile 
voqștre tinere . să răsară 
mințile strălucite ale cerce
tătorilor științei, ale celor 
ce-și vor dărui forțele și ta
lantul măreței opere de con
tinuă propășire a iubitei

. noastre patrii.

timpurile In care din- 
stuaenti se recrutau 

ale

Articol aparul în ,;Seînteia 
tineretului", numărul 2 438, 
din 8 martie 1957.

CRONICA
A

SPECTA
COLE...

la 
al 
D

A. NEGRESCU — jud. Gorj:
Să așteptăm apariția îndrumă
torului sau dacă ești .mai ne
răbdător adresează-te direct în 
scris. Ministerului Educației și. 
Invățămîntului, care îți va da 
lămuriri în legătură cu liceele 

‘ sanitare.

TATIANA PAPARĂ — Ba- 
cău: Să fie într-un ceas bun! 
Cît mai curind bacalaureatul și 
apoi ultimul impediment fiind 
învins, urmează pasul cel mare. 
Cît despre compensarea ana
lizei cu comparația, între un 
caz de acest fel este mal util să 
ne comparăm cn noi înșine. Mai 
ține-mă 
spre 
luri.

la curent cu zborul 
avìntatele dumitale idea-

ELENA — Fetești-Ialo- 
: Profilul profesoară-mais- 
nu se mai școlarizează, el

S.
mița 
stră 
fiind acum în lichidare. Cît des
pre admiterea la liceul pedago
gic se va anunța în presă la 
timpul oportun. Pregătirea însă 
nu strică niciodată.

cum ne spune ing. Petru Mi
chelbach. președintele acestei 
unități, „încă de cum intră la 
„Autoservice“, ucenicul este uns 
cu atenții de oameni aparținînd 
tuturor categoriilor sociale" — 
sigur că apar și ochii închiși, 
și toleranțele, și abdicarea de 
la normele educației comuniste.

In noul Cartier de locuințe „Anini" din Suceava
1 A.

socială în condițiile 
revoluției tehnico-științifice“

de ION TRĂISTARU 
să creeze venit net. Esté sufi
cient ca munca să îndeplinească-, 
una din aceste condiții pentru, a 
fi considerată productivă.

Autorul prezintă apoi detaliat 
un nou model al reproducției 
cu patru séctoare : sectorul I 
— producția mijloacelor de pro
ducție, sectorul H — producția, 
de bunuri și servicii de consum, 
sectorul III — reproducția for
ței de muncă, sectorul IV — 
servicii neproductive și subsec- 
toarele Iot, scoțind apoi în- evi
dență o serie de noi aspecte ale 
reproducției legate de legea 
creșterii cu precădere a produc
ției mijloacelor de producție 
față de creșterea producției de 
bunuri de consum, rolul tot mai 
important al comerțului exte
rior in asigurarea procesului re
producției, caracterul complex 
al serviciilor sociale și rolul lor 
în realizarea unei părți a pro
dusului național total- etc.

Conținutul volumului se a- 
xează pe linia indicată de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Geaușescu, 
care la Conferința Națională a 
P.C.R. din 19—21 iulie 1972 spu
nea; „Revoluția tehnico-științi
fică contemporană, amplificind 
și diversificind problematica re
producției sociale, impune în 
centrul preocupărilor fiecărei 
națiuni prefigurarea viitorului 
ca o componentă esențială a re
producției sociale curente, iar 
in condițiile țărilor socialiste ca 
unul dintre cele mai importante 
Instrumente ale conducerii de 
către partid a întregii vieți e- 
conqmice și social-politice“. Car
tea 'constituie astfel un prețios 
material documentar pentru toți 
cei ce doresc să-și perfecțio
neze sau să-și adincească cu
noștințele in studiul economiei 
contemporane.

Problematica complexă a re
voluției tehnico-științifice, va
rietatea formelor ei de mani
festare, transformările ^generate 
de ea în viața economică, dar 
mai ales influența ei covârși
toare asupra reproducției soci
ale, sînt doar o parte din pr >- 
blemele pe care ni. le propune 
spre analiză Ion Trăistaru în., 
lucrarea sa ..Reproducția soci
ală in condițiile revoluției teii-’ 
nico științifice". apărută in co
lecția „Creșterea economică“.

S-a scris și se va mai scrie 
desigur mult despre revoluția 
tehnico-științifică, cu toate a- 
cestea efectele sale asupra eco
nomiei, transformările generate- 
de ea în viața economică și in 
special in reproducția socială 
in R. S. România nu sînt în
deajuns cunoscute. Prin cartea 
sa autorul își propune să pre
zinte cititorilor specialiști și ne- 
specialiști, o serie de concluzii 
teoretice și In oarecare măsură 
practice cu privire la reproduc
ția socială și creșterea economi
că în condițiile contemporane, 
să deschidă noi căi de cercetare 
ulterioară.

Dacă în prima parte a lucră
rii sale; Ion Trăistaru reia pro
blema mult discutată a revolu
ționarii forțelor de producție cu 
laturile sale esențiale, revoluția 
tehnico-științifică și științifico- 
tehnică, propunind pentru acest 
amplu proces termenul de „re
voluția contemporană a forțelor 
de producție“, în cea de a doua 
parte putem urmări mai înde
aproape implicațiile acestor fe
nomene în schimbarea conținu
tului reproducției sociale și a 
principalelor sale corelații, pre
cum și modelul reproducției în 
sine cu aplicare la economia 
socialistă, la țara noastră _ In 
special.

Lectura volumului accentu
ează faptul că revoluția teh-

nicp-științifică impulsionează a- 
pariția și dezvoltarea unor noi 
elemente ce servesc reproducția 
socială De o importanță deose
bită se dovedesc a fi dezvol
tarea și perfecționarea, invătă- 
mintului, a cercetării tebni'-o- 
științifice, prospectarea de noi 
resurse. Apare astfel tot mai e- 
videntă necesitatea integrării 

.(.lor,ca momente ale reproduc
ției; Formarea și stocarea resur
selor, alocarea resurselor, mo-.

■■ .mente inițiale ale reproducției 
sociale in perioada actuală se 
vor adăuga deci producției, re
partiției, schimbului și con
sumului. Autorul arată că

Cartea economica I
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dacă formarea și stocarea re
surselor reprezintă „condiția e- 

. lemșntară" a desfășurării repro
ducției, alocarea resurselor, gos
podărirea lor, denotă un salt 
calitativ in dezvoltarea econo
mică „mafeind trecerea de la 

. reproducția asigurată prin me
canismul reglării spontane a 
factorilor creșterii economice la 
o etapă nouă, in care creșterea 
economică devine un proces di
rijați conștient“, proces posibil 
în întregime doar in economia 
socialistă.

Este tratată, de asemenea, pro
blema schimbării conținutului 
noțiunii de „muncă productivă“ 
a creșterii importanței muncii 
productive în sensul ei general 
în actualele condiții ale repro
ducției sociale determinate de 
revoluția tehnico-științifică. Sint 
prezentate trei criterii de bază 
ale muncii productive : 1) să fie 
concretizată în bunuri materi
ale sau servicii marfă 2) să cre
eze sau să adauge valoarea bu
nurilor sau serviciilor marfă 3)

BIANCA FILIP
studentă

ne împăcăm nicidecum cu re
semnarea. Interlocutorul nostru 
recunoaște însă că „nici noi nu 
sintem destul de fermi". Drept 
dovadă stă, intre altele, chiar 
acest fapt : in timp ce mecani
cul Burcă a tamponat mașina 
unui „prieten" adusă Ia reparat 
(accident săvîrșit în oraș —

Secretarul U. T. C. nu-și vede
capul de „alte“ treburi...

disciplinei. Nu mai tncape dis
cuție că asemenea abateri n-au 
cum și de ce să fie tolerate. 
N-au de ce 7 Descoperim îndată 
că există „motive“ de a fi tre
cute cu vederea. Atunci cînd 
Arghir Chirilă și Petru Laub îl 
trimit pe ucenicul Ladislau 
Dozsa să le aducă de la mote
lul vecin bere, atunci cînd uce
nicii sint puși să facă tot soiul 
de corvezi în interesul personal 
al mecanicilor, atunci cînd, așa

„Am fost într-o după masă în 
vizită la o familie de prieteni 
— ne povestește președintele 
unității — unde am cunoscut 
un ofițer de miliție. Mi-a spus 
„neoficial“ cum și-a reparat 
mașina după ce în prealabil a 
fost „atent“ cu toți mecanicii 
în primirea cărora se afla ea. 
Dacă și asemenea oameni re
curg la asemenea procedee, ce 
mai putem face noi !“ Mulțu
mim pentru informație, dar nu

n.n.), pe care apoi a dres-o 
după o înțelegere în doi. fără 
ca păgubașul să mai facă vreo 
reciamație, sancțiunea împotri
va lui Leșcu 
Constantin a 
urmare a unei 
tă din partea 
proprietarul ei
Firește că abia atunci s-au dez
gropat legile — pină atunci 
cine le-a dat dreptul să uite 
legile ? — abia atunci s-a eon-

vocat consiliul de conducere 
care a botărit sancționarea 
drastică a tuturor abaterilor. 
Sintem in mod ferm contra to
lerării abaterilor, a indiscipli
nei. Munca inseamnă efort, 
disciplină, seriozitate. Nu in 
vorbe. Insă aceasta n-are nimic 
comun cu mentalitatea unora 
care aplică regula : un caz tre
buie să „plătească“ pentru toa
te celelalte. Climatul educativ 
in care trebuie crescut ucenicul 
nu este, în acest caz, ferm în
temeiat pe criterii morale. Iar 
dacă tinărul care se dovedește 
recalcitrant la exigențele disci
plinei, trebuie învățat cu ea, 
fie și prin sancțiune, cînd alt
fel nu se poate, nu-i mai puțin 
adevărat că indisciplina poate 
fi tolerată, ba chiar stimulată 
in interes strict personal. Ce fel 
de educație mai este aceasta ?

Tot închizind noi ochii, din 
motive nu prea curate, la
mănunte“. acestea se adună. 
plesnesc. Lovesc într-un tînăr 
care, vinovat acum, ar fi putut 
să nu fie. Constatăm cu stupoa
re dezordinea pe care pină a- 
(unci am cocoloșit-o. pentru ca 
apoi să recurgem la litera legii 
al cărei spirit, insă, ar fi putut 
tocmai să ne ajute de a nu a- 
Junge sub sancțiunea ei. Sanc-

■.■■■■ - j

,a-

Dan și Nicoară 
fost dictată ca 
dispoziții primi- 

UCECOM unde 
a reclamat cazul.

țiunea, inevitabilă acum, tre
buie să ne pună întrebarea: 
cum l-am ajutat să nu ajungă 
aici, sau, dimpotrivă, cum l-am 
împins tocmai aici. La „Auto
service“ peste 70 la sută sînt 
tineri. Dacă sancționarea la 
care s-a ajuns acum vestește 
hotărirea de a instaura dis
ciplina, ordinea și seriozitatea, 
printr-o exigență cu adevărat 
educativă — și care nu se pot 
obține așteplînd cu brațele în
crucișate. situația ce pretinde 
sancțiunea ! — vom mai avea 
prilejul să constatăm. Deocam
dată, știm că atunci cînd i-am 
cerut secretarului organizației 
U.T.C., Aurel Cionca. să ne pre
zinte cîteva din preocupările 
organizației în domeniul muncii 
politice și educative, răspunsul 
a fost dezarmant : „N-avem 
(imp nici să respirăm, darămite 
să mai facem ședințe“. Ca și 
cind despre asta ar fi vorba și 
nu despre climatul de indisci
plină. voluntarism și lipsă de 
fermitate în care îsi desfășoară 
activitatea tinerii de acolo.

Am plecat de la ..Autoser
vice" cu tinărul secretar care 
s-a oferit să ne aducă în orăș 
cu mașina proprietatea să per
sonală. Un mijloc de transport 
auto ca oricare altul...

S
pectacol. Tot felul de spec

tacole, lumea e avidă de 
spectacole, a învățat să 

guste spectacolul, și-a rafinat 
gustul, șt televiziunea are aici un 

merit substanțial. învățăm să 
privim frumosul, ne subțîem pri
virea Cît o Iarnă de cuțit și pe ne- 
gîndite, spiritul și moravurile. 
Quyînțul premieră a intrat în 
limbajul curent și ne place să 
credem că atunci cînd spunem 
„premieră industrială" există aici 
și un ecou de cinstire a talentu
lui, ca pe scenă. O premieră in
dustrială am văzut și la seara pen
tru tineret.-o premieră industria
lă cu un moment filmat de o 
mare frumusețe. Trecea prima 
camionetă cu" plăci de gresie — la 
noua fabrică de ceramică din 
Clftj — iar operatorul a filmat 
insistent chipurile oamenilor, zîm- 
betul lor fericit, autentic fericit, 
înnobilat de cea mai frumoasă 
fericire, fericirea colectivă a mun
cii. Chipurile erau mai ales ti
nere, de la director la ultimul 
muncitor — optzeci lâ sută ti
nere — șf numai (fin decență nu 
ăin aplaudat la scenă deschisă.

Am mai aflat insă, la aceeași 
seară pentru tineret, că foarte pu
ține mîim tinere aplaudă în sala 
de teatru, !a Galați.

E așa de absurd, șî așa de a- 
larmarit să auzim că tineretn' 
studențesc „nu merge la teatru", 
e așa de absurd și de neliniștitor 

...să auzim viitori pedagogi vorbind 
despre teatru ca niș.te proaspeți 
alfabetizați, că mărturisim greu
tatea de a insera aceste rînduri. 
Ce e de spus ? Ce mai e de 
sțrtis ? Să ne întrebăm ce este în 
capul acestor tineri studenți. cara 
abdică de la o străveche tradi
ție studențească ? Să ne între
băm cu ce se vor alege din >- 
cești ani, de . nereîntîlnit, în a- 
fară de niște . examene luate ? 
Ce-i vot învăța pe viitorii lor 
elevi, dacă spun că „am fost o- 
dată parcă, la teatru, da... la o 
piesă istorică. Avarul". Lucru
rile sînt fără comentarii. Cu sila, 
la culțură și la superioară înțe
legere a vieții nu e numai greu, 
dar îți e și lehamite să duci oa
menii. Acest reportâj de la Ga
lați ne-a amintit unul la fel de 
trist, tot în mediu) universitar, cu 
privire la muzică. Sînt și în me
seria de gazetar momente de o- 
boseală. Semnatara acestor rîn
duri îl trăiește acum —• cîrtcî tre
buie să comenteze reportajul cu 
studenții care nu merg la teatru, 
nu știu să vorbească, ca lumea ro
mânește și cred că „Ayanil" este 
o piesă istorică. Personal, dacă aș 
fi cadru didactic, i-aș trînti la 
examene. Nu i-aș lăsa pe acești , 
tineri înculti să meargă șî să se • 
facă apostoli ai culturii fa*ă de 
tînăra generație. Dar probabil că 
eu n-»m tact pedagogic.

SMARANDA JELESCU

Parc zoologic la Pitești
Tn cunoscuta pădure —. parc 

„Trivale“, în apropierea rezer
vației de zimbri, se amenajea
ză un par'; zoologic care va fi 
populat cu animale reprezen- 
tînd fauna din aproape toate 
continentele.

Actualmente, . se finalizează 
ultiinele padocuri' și grajduri in 
care' iși vor găsi un .».confort" 
speeltm,. pensionarii ’ parcului. 
Prin! acefet obiectiv, p^rtîul na- 

. țional Trivale" Va- avea încă un 
atu jln atragerea turiștilor.

VASILE

?
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Tinerii
și creația științifică

Instituțiile de cercetare includ in programele sesiunilor științifice lucrări ale tine
rilor ; comitetele U.T.C. organizează sesiuni comune ale tinerilor din producție și cer
cetare ; asociațiile studenților comuniști patronează sesiuni și conferințe naționale ale 

; cercurilor științifice studențești. Se acordă premii; savanți, profesori, cercetători de 
prestigiu felicită călduros pe elenii și tinerii lor colaboratori. Uneori, aceste lucrări se 
publică in reviste și buletine științifice. Și totuși, după momentul festiv, se mai în- 

•timplă.ca ideile, propunerile, contribuțiile creatoare ale tinerilor să nu facă în con
tinuare obiectul unei analize și evaluări susținute în vederea continuării investigațiilor 
sau aplicării lor imediate. Uitarea sau indiferența poate produce pierderi mari pentru 
știință, pentru producție și în economie, stânjenind înscrierea noastră în circuitul mon
dial rd valorilor. Apoi, atestatul științific real pentru un tînăr de talent nu trebuie 
să întirzie, pentru a-l stimula, pe mai departe, la o activitate fructuoasă. De aceea 
este de viu interes să ne întrebăm :

Sînt oare analizate destul de atent rezultatele tinerilor în munca 
de cercetare științifică ?

Răspunde acad. prof. NICOLAE TEODORESCU

Printre domeniile de creație umană există 
unele care acceptă și chiar stimulează preco
cități Surprinzătoare. Este cazul muzicii și — 
intr-o oarecare măsură -r al matematicii.

Este suficient de dovedit și poate fi măr
turisit și confirmat de toți matematicienii-ac
tivi in creația matematică faptul că pasiunea 
pentru investigația științifică i-a prins pe la 
14—15 ani și că de atunci mintea lor a fost 
continuu preocupată de întrebări pe care și 
le-au pus cu o maturitate repede crescătoare. 
Unora dintre aceste întrebări le-au dat ulte
rior răspuns printr-o descoperire originală, 
altele i-au împins pe calea unor cercetări 
duse la bun sfirșit mult mai tîrziu sau lăsate 
încă fără răspunsuri.

Este adevărat că in perioada de viată din
tre 20 și 30 ani forța creatoare, a matema
ticianului care a simțit chemarea și are re
surse de imaginație, inspirație, pasiune și in
geniozitate, de cultură și de tehnică investi- 
gativă pentru a fi un creator, este tumultu
oasă și pătrunzătoare. El poate crea opere de 
surprinzătoare valoare care îi cîntăresc greu
tatea în aur, ca gladiatorilor de altădată. 
Creația lui este atunci impregnată de o sin
ceritate la înălțimea pasiunii și cerbiciei cu 
care scormonește necunoscutul și-l reclădește 
in viziunea gîndirii și inspirației sale.

Evocarea figurilor Iui Galois și Abel, cei doi 
tineri matematicieni geniali ai secolului tre
cut, ale căror creații au fost realizate în scur
tele și tragicele lor vieți, care nu au atins 
sorocul celor 30 ani. socotiți ca vîrstă de aur 
a creației matematice, pare să confirme cu 
strălucire această imagine superioară a fe
cundității matematice. Dacă această estimare 
tulburătoare și emulativă pentru cei ce se 
îndeamnă spre asaltul orizontului creației ma
tematice in pragul vîrstei de 20 ani poate a- 
vea o bază statistică, aceasta se datorează 
avîntului pe care cercetarea științifică l-a 
luat In ultimele 3—4 decenii ale secolului 
nostru. Armata uriașă a cercetătorilor care 
mișună in epoca de față în laboratoare, insti
tute de cercetări, catedre și centre de cerce
tate, pretutindeni, permite, unele estimări sta
tistice cu un grad suficient de credibilitate. 
De aceea, pe plan social se impune să gîn- 
dim ceva mai profund decît permite simpla 
publicitate, orieit de inimos și de entuziast 
cimentată, asupra unor astfel de statistici care 
privesc o activitate socială de primă impor
tanță și de, permanentă actualitate.

In primul rînd, știința devenind forță de 
producție in rangul factorilor determinanți ai 
producției materiale, societatea, cu precădere 
o societate care își construiește cu convingere 
și entuziasm o dezvoltare multilaterală cum 
este societatea noastră socialistă, trebuie, are 
un interes major, să descopere, să crească, să 
stimuleze și să sprijine in mod deliberat și 
permanent talentele creatoare în domeniul 
științei.

De aceea, in special pentru talentele tinere, 
care se afirmă uneori prin realizări de mare 
prestigiu, nu este suficient să găsim cuvinte 
de laudă, să le acordăm admirația și stima 
publică, onorîndu-le eventual festiv prin pre
mii, distincții sau recunoașteri publice. Opera 
lor trebuie fructificată cit mai repede și cit 
mai deplin, cu încredere constructivă, nu nu
mai elogioasă. Nu ajunge să ne lăudăm cu

tineretul nostru. Să ne gîndim că acești ti
neri înzestrați cu darul de a îmbogăți tezau
rul științei văd acest tezaur viu, nu cristali
zat în pagini de antologie. Ei așteaptă ca so
cietatea să integreze roadele muncii și talen
tului lor în realizări utile in practica socială, 
cit mai repede, pentru a găsi în ei îndem
nul de a se dărui cu și mai mult avînt ace
lorași munci fără zăbavă care caută descope
rirea.

Chiar și faptul că se acordă un interval atît 
de precar fecundității științifice ar trebui să 
fie determinant in valorificarea cu drag și cu 
convingere a producției științifice a tineretu
lui. Căci cei 10—15 ani de maximă rodnicie 
trec repede și spectrul lui poate naște și cul
tiva amărăciune dacă recunoașterea creației 
lor întirzie să fie pusă la încercarea hdtărî- 
toare a confruntării cu practica socială.

In al doilea rînd, dar pe același plan de 
Importanță socială, întrucit virsta medie a 
crescut în multe țări care au atins un anumit 
grad de dezvoltare economică și socială a- 
jungînd, ca în țara noastră la 68 ani, ar fi 
trist și nerentabil, în același timp, ca toc
mai oamenii de știință să piardă atît de cu- 
rind. chiar înainte de a intra in maturitatfe, 
calitățile creatoare. Aceasta ar însemna ca 
după o activitate strălucită de 10 ani să func
ționeze în societate cu un randament vizibil 
scăzut încă 30 ani. Imbătrinirea este un feno
men care nici pe plan fiziologic, nici pe plan 
spiritual nu apare la aceeași vîrstă la toți oa
menii. Există factori dăunători care o gră
besc, de exemplu, pe plan intelectual. Unul 
dintre aceștia este rutina, cantonarea intr-un 
domeniu unic, chiar dacă acesta este cel al 
unei eventuale creații geniale din intervalul 
predestinat și exclusiv acestui tip și nivel de 
creație. Cine vrea să evite scăderea prema
tură a randamentului științific are la dispo
ziție o acțiune pe atît' de eficace pe cit de 
agreabilă, anume — schimbarea, la un inter
val de aproximativ 7 ani. a domeniului că
ruia i-a dăruit cu pasiune ființa sa științifică. 
Nu este vorba aici -de un act de infidelitate, 
ci de o adecvare spirituală transformărilor 
fiziologice care, după cum se știe, fac ca din 
7 in 7 ani celulele noastre să se regenereze 
reinnoindu-se, în afară de cele ale creieru
lui, după cite se pare. Tocmai fiindcă aceste 
celule nu se reînnoiesc este necesar să le re- 
innoim informația si programul pe care le 
propunem să-l prelucreze. Cum noul este tot
deauna stimulator. în orice caz mult mai sti
mulator decît vechiul, capacitatea de a face 
cercetare științifică pe un teritoriu necunos
cut va fi mult stimulată de dorința și curio
zitatea care împing la noi și uneori chiar în
drăznețe explorări în cele mai variate sec
toare ale vieții.

Această sugestie care nu obligă pe nimeni, 
are după socotința noastră și calitatea de a 
ne face să înaintăm odată cu știința și de a 
ne incadra din mers în preocupările fiecărei 
generații care se găsește în fericitul inter
val al forței maximale de creație. Avantajul 
este reciproc și creează acea înțelegere orga
nică pe care generațiile mature ar trebui s-o 
aibă pentru realizările tineretului, realizări 
care se cer fructificate prin sprijinul și expe
riența celor mai vîrstnici cit mai grabnic, cit 
mai sincer, cit mai eficient, cit mai solidar.

Noul angajat și normele de protecția muncii
— Este știută însemnătatea cunoașterii normelor de protec

ție. Totuși, în unele întreprinderi, pregătirea in acest sens, în
deosebi a noilor angajați, se desfășoară necorespunzător. Ce 
obligații prevăd în acest an normele legale și indicațiile în vi
goare pentru diferiții factori de răspundere din unitățile eco
nomice ?

Răspunde ELENA OCHEA, inspector șef adjunct 
al Inspectoratului pentru protecția muncii

Conform prevede
rilor normelor re
publicane de pro
tecție a muncii, 
noului angajat i se 
predă un instruc
taj introductiv ge
neral de protecție 
a, muncii, scopul 
acestuia fiind cu
noașterea specifi
cului activității or
ganizației socialis
te respective și 
principalele. mă
suri generale de 
protecția muncii 
ce trebuie respec
tate. în cadrul pro
ceselor tehnologi
ce sau de muncă. 
Conform norme
lor, acest instruc
taj se predă de 
către persoane com
petente împuter
nicite in acest sens

de conducătorul u- 
nității. El se des
fășoară, de obicei, 
în cabinete de pro
tecție a muncii 
dotate în mod spe
cial în acest scop 
(cu schițe, mache
te, dispozitive și 
echipamente de 
protecție a muncii 
etc.) și constă în 
studiu individual, 
predarea unor no
țiuni, discuții, pro
iectări de diafilme, 
filme de protecție 
a muncii etc. și, in 
final, o examinare 
asupra cunoștin-- 
țelOr însușite. Se 
face apoi un in
structaj la locul de 
muncă la care #a 
fost repartizat noul 
angajat de către 
conducătorul pro
cesului de muncă

respectiv, insistîn- 
du-se practic asu
pra problemelor 
specifice de pro
tecție a muncii 
care trebuie cu
noscute. Admite
rea la lucru nu se 
face decît după ve
rificarea modului 
in care noul anga
jat și-a însușit a- 
ceste noțiuni, ve
rificarea făcîndu-se 
de șeful ierarhic 
superior celui care 
a făcut instructa
jul. Conform nor
melor, o perioadă 
de timp, noul an
gajat este supra
vegheat de un ca
dru cu calificare și 
experiență cores
punzătoare, pentru 
a se observa mo
dul cum aplică în 
practică metodele

- de lucru corecte.
Aplicarea corectă 

a celor arătate, a 
normelor și indi
cațiilor metodolo
gice de detaliu 
date în acest do
meniu sintem con
vinși că asigură e- 
liminarea deficien
țelor semnalate 
prin întrebarea pu
să. Evident că, 
după această pri
mă acțiune, noul 
angajat, ca și res
tul angajaților, 
trebuie să partici
pe la instructaje 
periodice și alte 
acțiuni de propa
gandă organizate 
de întreprinderi, 
care au sarcini 
speciale în acest 
sens.

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BÄRSAN

La „Argeșana“ Pitești: Un colectiv angajat
IN PERMANENTĂ COMPETIȚIE CU CALITATEA

Cu numai cîteva luni în urmă, 
problema numărul unu cu care 
se confrunta colectivul între
prinderii „Argeșana“ din Pitești, 
era calitatea. In luna mai 1973, 
față de indicele planificat, cali
tatea înregistra o sensibilă scă
dere. Și iată că în luna decem
brie a anului trecut, colectivul 
de la „Argeșana“ (virsta medie 
a salariaților este de 22 de ani) 
reușește să realizeze un indice 
de calitate superior. Așadar, se 
poate. Cum s-a reușit ? Ce se 
întreprinde pentru ca beneficia
rilor să li se ofere stofe de cali
tate din ce în ce mai bună ? 
Iată ce ne spunea în legătură cu 
aceasta Maria Măgura — se
cretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere :

— în activitatea organizației 
noastre, problema calității o-

cupă primul loc. Este și firesc, 
dacă ne gîndim că avem sarcina 
de a spori permanent nu numai 
cantitatea ci și nivelul calitativ 
al produselor. Am pornit în ac
țiunea amplă pe care am de
clanșat-o — de la discuțiile cu 
fiecare tînăr, pentru a depista 
punctele nevralgice, pentru a 
descoperi sursele de neglijență 
sau motivele rebuturilor. Dez
baterile pe tema „Contribuția 
fiecărui tînăr la realizarea sarci
nilor de calitate“ și-au dovedit 
și ele eficiența. Muncitorii care 
au dat produse de proastă cali
tate au fost chemați la rampele 
de control, unde, împreună cu 
maiștrii și șefii de secție, s-au 
discutat cauzele. Să mai amin
tesc și măsurile pe care le-am 
luat pentru noii angajați. A- 
ceștia au fost repartizați să lu

creze alături de muncitorii cu 
experiență.

Să adăugăm la cele de mai 
sus și organizarea unor cursuri 
de calificare și perfecționare la 
care au participat în 1973, peste 
1500 tineri ca și dezbaterea cu 
toți salariații a legislației cali
tății. Concursurile profesio
nale, gazetele „Vitrina cali
tății produselor“ și „Tineretul 
și producția“ au fost alte mo
dalități de prezentare a rezulta
telor obținute de fiecare tînăr 
pe linia creșterii calității produ
selor. In această secție s-a cons
tituit o comisie a organizației 
U.T.C. care are sarcina de a 
urmări și a interveni operativ 
pentru atingerea indicelui ma
xim de calitate.

Anul 1974 este considerat de 
tot colectivul întreprinderii drept

anul calității. „Pentru aceasta 
— ne spunea ing. Vasile Ble- 
jușcă, directorul întreprinde
rii — s-a stabilit un plan con
cret de măsuri. Să amintesc aici, 
preocupările pentru o mai bună 
organizare a producției și a mun
cii. pentru o aprovizionare rit
mică a tuturor locurilor de 
muncă în scopul evitării salturi
lor de producție atît de dăună
toare calității. în urma indicații
lor cuprinse în cuvântarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, s-a stabilit un pro
gram judicios de întreținere a 
utilajelor concomitent cu elimi
narea unor organe și piese uzate 
ce conduc la defecțiuni ale uti
lajelor. Totodată întreprindem

cercetări menite să conducă la 
aplicarea unui sistem de ceruire 
a urzelilor care să elimine frecă
rile firelor în procesul de țesere. 
Avem în vedere și măsuri de 
îmbunătățire a tehnologiei atit 
la vopsitoria de pale cît și la 
spălătoria de țesături“.

Este un program amplu, me
nit să conducă la obținerea Unor 
produse de calitate mereu îmbu
nătățită, astfel îneît eforturile 
întreprinse pînă acum să con
ducă la traducerea în viață a a- 
celui numitor comun sub care 
am purtat discuții cu zeci de ti
neri : „Sîntem pe deplin con- 
știenți că nu valorează nimic 
cantitatea dacă nu este înso
țită și de o calitate corespun
zătoare“.

IOAN VOICU

BALANȚA II-SIBIU

0 secție în care 

se cultivă pasiuni 

și se fabrică elemente 

hidropneumatice

CINCI FOTOGRAFII 
dintr-o secție nouă a unei 
întreprinderi tinere: sec
ția hidropneumatice de la 
Balanța II — Sibiu. Toa
te înfățișează chipuri de 
tineri. Nu, nu e o greșea
lă, reporterul nu a ales doar 
tinerii, aici toți salariații 
sînt foarte tineri. Media 
de vîrstă a salariaților 
de aici este sub 21 de ani. 
Chiar și șeful secției, ing. 
EMIL VÎNATORU, abia 
a depășit virsta utecistă. 
Priviri concentrate, atenție 
încordată, iată ce expri
mă aceste fotografii. Și e 
firesc să fie așa, pentru 
că aici, precizia înseamnă 
microni, o slăbire doar 
de o clipă a atenției poate 
însemna rebut. Privindu-i 
cum lucrează, 'urmărin- 
du-le cu atenție mișcările 
și cunoscînd apoi satis
facția cu care vorbesc ei

despre roadele muncii lor, 
mi-am dat seama că a- 
cești tineri, mulți absol
venți de liceu, și-au des
coperit pasiunea ji se stră
duiesc să cîștige o cît mai 
înaltă competență. Și nu-i 
deloc ușor pentru că ele
mentele hidropneumatice 
pe care le execută ei sînt 
o premieră în România, 
nu există încă o biblio
grafie de specialitate prea 
bogată, nu prea ai ce citi, 
dacă vrei să te pui la 
punct cu ultimele noutăți 
în materie.

Reușita lor este cu atît 
mai demnă de laudă. Sa
tisfacția lor cu atît mai 
mare. Iată-i într-una din 
fotografii, pe ing. Emil 
Vînătoru împreună cu se
cretarii celor două orga
nizații U.T.C. de aici lă
cătușul Vasile Stanca și 
strungarul Ladislau Bara-

baș, privind cu satisfac
ție primul lor produs, 
reușit... la micron, și apre
ciat ca atare. Nu întâm
plător șeful secției a ținut 
să facă o fotografie îm
preună cu cei doi secre
tari U.T.C. Pentru că în
chegarea noului colectiv 
de aici, instaurarea unui 
climat de muncă și cola
borare dintre cele mai 
bune, se datorește, în 
mare măsură, activității 
celor două organizații 
U.T.C. din secție. Un co
lecție tînăr, abia consti
tuit, în care toți munci
torii își realizează zi de 
zi normele. Și o disciplină 
liber consimțită și respec
tată... la micron! Trebuie 
să recunoaștem, asemenea 
situații nu se întîlnesc 
prea des. Secretul ? „Ti
nerii sînt foarte dornici de

afirmare, vor să-și mani
feste din plin capacitatea 
de muncă și creație, să 
învețe cît mai mult, ne 
spune șeful secției. Ne-am 
străduit să le asigurăm 
condițiile morale și mate
riale necesare pentru îm
plinirea acestor aspirații. 
De la început am căutat 
să-i ajut, să le cîștig în
crederea. Lucrăm foarte 
bine împreună".

Mai trebuie adăugat 
doar că, șeful secției se 
consideră, de fapt, un 
membru al organizației 
U.T.C. de aici, sprijinul 
acordat de dînsul organi
zației U.T.C. este perma
nent și, după cum s-a 
văzut, cît se poate de 
rodnic.

I. MORARU 
Foto : ȘT. WEISS

I
n cadrul inițiativei „Fie
care palmă de pămint 
folosită în scopuri pro

ductive“, organizațiile U.T.C. 
din comunele Mîrșani, Daneț, 
Poiana Mare, Dăbuleni. Galicea 

Mare, Sadova. Bechet și altele 
au organizat echipe de tineri 
specialiști, tehnicieni, coope
ratori, mecanizatori și briga
dieri din cadrul șantierului na
țional al tineretului pentru 
identificarea suprafețelor ne
cultivate și repunerea lor în 
circuitul agricol. Pînă acum au 
fost identificate și integrate 
circuitului agricol peste 700 de 
hectare. Un alt obiectiv de pri
mă importanță in această peri
oadă. fertilizarea culturilor și 
transportul îngrășămintelor, s-a 
soldat cu transportarea și îm- 
prăștierea a 14 000 tone îngră
șăminte chimice^ pe o supra
față de 55 000 hectare și a 97 000 
tone îngrășăminte naturale pe o 
suprafață de 4 500 hectare. A- 
cordăm o deosebită atenție ca
lificării tinerilor în meserii 
adecvate. Pină acum au obținut 
certificat de absolvire 220 de 
motopompiști din care 45 fete, 
75 mecanici de utilaje terasiere, 
120 minuitori aripi-ploaie, 150 
montori conducte.

Pentru asigurarea forței de 
muncă necesare în zootehnie și 
pentru permanentizarea tine
rilor în acest sector, s-a orga
nizat în comunele Amărăștii de 
Jos, Poiana Mare, Mirșani. Bir- 
ca. Maglavit etc. consfătuiri pe 
tema „Posibilități și realizări 
în zootehnia județului nostru“, 
la care au participat tineri 
fruntași în creșterea și îngră- 
șarea animalelor ; în trei cen
tre : Circea, Filiași și Segarcea 
s-au calificat pentru schimbul 
doi pe tractor 130 de tineri ; 
pentru efectuarea la timp a în
tregului volum de lucru, lucrări 
mecanizate, asigurarea utiliză
rii optime a capacităților și

mijloacelor mecanice, organiza
țiile U.T.C. din centrele S.M.A. 
Circea, Plopșor. Predești, Birca, 
au organizat schimburi de ex
periență cu tema „Folosirea ra
țională a mașinilor agricole“; au 
fost înființate 7 agrocluburi, iar 
cele 5 existente în 1973 au fost 
reâctivizate. deci în total 12 ; 
din 1 245 hectare teren pantă 
s-a recuperat pînă in prezent 
500 hectare : se vor organiza 
șantiere locale ale tineretului

au devenit

pentru executarea de canale, 
rigole, cît și pentru curățirea 
celor existente în vederea re
punerii în valoare a peste 1500 
hectare ; se vor organiza, de 
asemenea, șantiere locale pen
tru fertilizarea a 12 000 hectare 
pășune și finețe naturale ; in 
vederea dezvoltării sericicul
turii vom sprijini organizațiile 
U.T.C. din mediul rural în or
ganizarea de acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică pentru plan
tare a peste 30 000 duzi în

terenurile neproductive în va
tra satului : pentru valorifica
rea mai eficientă a tuturor re
surselor furajere, pentru hrăni- 
rea animalelor în perioada de 
stabulație, organele și organi
zațiile U.T.C. vor iniția acțiuni 
concrete pentru ridicarea nive
lului productiv al suprafețelor 
destinate fermelor furajere, 
prin fertilizarea acestora și re- 
insămințarea unor suprafețe, 
recoltatul, transportatul și de
pozitatul la timp și în condiții 
corespunzătoare a tuturor canti
tăților de fînuri și furaje, însi- 
lozarea culturilor duble de po
rumb pentru siloz și a culturi- 
rilor de sfeclă (în acest sens 
vom constitui echipe formate 
din tineri cooperatori, mecani
zatori și elevi care vor parti
cipa la aceste lucrări) ; în ve
derea stimulării producției ani
maliere. comitetul județean 
U.T.C. în colaborare cu alți fac
tori pe plan județean vor spri
jini organizațiile U.T.C. din 
C.A.P.-uri și S.M.A.-uri în mai 
buna dotare și amenajare a 
adăposturilor pentru animale, 
constituirea de formațiuni ale 
tineretului, din unitățile indus
triale care vor executa lucrări 
de modernizare a sectorului 
zootehnic în afara programului.

In încheiere, aș vrea să spun 
că departe de a ne lăuda cu ce 
am reușit să realizăm pînă 
acum, sîntem hotăriți să acțio
năm cu și mai mult spirit de 
răspundere pentru ca la sfîrși- 
tul perioadei de iarnă agenda 
noastră de lucru să nu înregis
treze la rubrica „observații“ 
nici o absență.

MITRAN ILIE
președintele

Consiliului Tineret Sătesc 
al Comitetului județean Dolj 

al U.T.C.

Mica uzină din Brebu
Așa sînt obișnuiți 

oamenii din Brebu, 
județul Caraș-Se- 
verin, să-i spună 
Stațiunii pentru 
mecanizarea agri
culturii. Aceasta 
pentru că pe lingă 
lucrările agricole 
de bază, atelierul a- 
cestei unități exe
cută diferite lucrări 
edilitar gospodă
rești și chiar con- 
fecți metalice.

— Stațiunea a 
luat ființă Ia 1 Ia
nuarie 1972, ne spu
ne tînărul inginer 
Ion Gogoașă, se
cretarul organizației 
U.T.C. La început 
eram priviți cu 
neîncredere, fiind 
cea mai mică uni
tate din cele 11 e- 
xistente în județul 
nostru. Aveam doar 
31 de tractoare re
partizate în cele trei 
secții : secția Apa- 
dia, cu 6 tractoare, 
secția Zorlențiu 
Mare cu 14 trac
toare și secția Bre
bu cu 11 tractoare. 
Desigur, ne-a fost 
greu la început. Dar 
am ajuns ca prin 
munca voluntară a 
tinerilor să ne ame
najăm secțiile, a- 
poi atelierul de Ia 
centru, adică t"t ce 
ați văzut (cu. tea 
stațiunii este fru
mos amenajată, cu

alei betonate Iar 
de jur împrejurul 
sediului unității ea 
și atelierul totul e 
bine întreținut), 
încheiem primul 
an al existenței 
noastre cu o depă
șire a planului de 
venituri cu peste 
100 000 lei. Oamenii 
au început să aibă 
încredere în forțe
le lor, lucrînd cu 
și mai mult elan și 
pricepere astfel in
cit următorul an, 
adică 1973, se în
cheie cu o depă
șire â venitului 
cu 236 000 lei. 
Concomitent s-au 
obținut și reduceri 
de cheltuieli la 
mia de lei veni
turi care se ridică 
Ia cîteva zeci de 
mii de lei. Fiecare 
mecanizator a reu
șit să-și depășeas
că planul de veni
turi și să obțină 
reducerea cheltu
ielilor. Astfel, la 
nivel de unitate 
planul de venituri 
pe tractor in 1973 
era stabilit la 
45 000 lei iar la fi
nele anului s-au 
obținut 51 000 Ici. 
Deci realizări care 
ne-au bucurat pe 
toți. Și, vă rog să 
notați. întreaga su
prafață de peste 
2 400 hectare pe

care o lucrăm la 
cele 6 cooperative 
agricole de pro
ducție este de ca
tegoria a 6-a.

La ora actuală 
sintem în plină 
campanie de rvx.i- 
rații, n-am rămas 
în urmă nici la a- 
cest capitol. Repa
rațiile la semănă- 
torile 2 SPC2, 
S.U. 29, precum și 
la discuri, grape 
reglabile și fixe, 
au fost terminate. 
Din cele 31 de 
tractoare planifi-
cate a se repara, 
28 se repară în a- 
telierul nostru și 
doar trei sînt tri-
mise la reparații 
capitale la centrul 
specializat de Ia 
Oravița. Tinerii 
din stațiunea noas
tră au lansat che-
marea la nivel de
județ „cel mai în
grijit tractor“. Che-
marea, care avea 
criterii bine stabi
lite, a fost de bun 
augur pentru noi 
deoarece fiecare 
mecanizator, avînd 
Întreținut în cele 
mai bune condiții 
tractorul, cu revi
zii tehnice făcute 
Ia timp, ne-a ușu
rat munca în cam
pania de reparații“.

MARIAN OVIDIU
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

PAUL ROBESON
Marele cintăreț 

de culoare s-a năs
cut in anul 1898 in 
Statele Unite. De 
mic copil vădea ca
lități deosebite. In 
școală, în colegiu și 
in facultate s-a do
vedit a fi, pe rind 
un extrem de do
tat jucător de 
fotbal, baschetbal, 
baseball și atletism.

In anul 1924 își 
începe marea sa 
carieră artistică : 
mai întîi se arată 
a fi un deosebit de 
înzestrat actor de 
teatru. Ulterior își 
dezvoltă calitățile 
artistice — prin 
activitate în ca
drul teatrului li
ric și concerte — 
datorită glasului 
său de o căldură și 
o amploare rar in- 
tilnite.

Paul Robeson 
este un mare ani
mator al mișcării 
mondiale pentru 
pace. Turneele sale, 
pe toate continen
tele. au constituit 
tot atitea momente 
de organizare a u- 
nor ample acțiuni 
in favoarea păcii și 
a înțelegerii intre 
popoare.

Cariera sa artis
tică a fost răsplă
tită prin atribu
irea unui impresio
nant număr de dis
tincții artistice, ști
ințifice și pentru 
activitate socială. 
Dintre acestea a- 
mintim : Premiul 
„Benin" pentru pa
ce, distincția „Cam
pion al luptei po
poarelor africane", 
medalia „Abraham 
I.incoln" ete.

Aceasta este lumea mea...
de PAUL ROBESON

Dragi prieteni din România, cele mai căldu
roase mulțumiri tuturor prietenilor mei tineri 
din țara dumneavoastră care mi-au trimis sa
lutări cu prilejul aniversării mele de 75 de. ani. 
Deși nu am avut posibilitatea să fiu activ timp 
de mai mulți ani, vreau să știți că am rămas a- 
celași Paul, care s-a dedicat dintotdeauna cau
zei umanității, libertății și păcii. Vreau, de ase
menea, să adresez un cald salut, numeroșilor 
prieteni din România care mi-au trimis scrisori 
de încurajare, in timpul îndelungatei mele boli. 
Același sentiment de mulțumire tuturor celor 
dragi, împreună cu care am urcat „Everestul 
meu“ : colegi de clasă, de liceu, de colegiu ; co
legi actori, cintăreți, muzicieni, oameni din do
meniul artei și științei ; de asemenea, muncitori, 
țărani, membri ai diferitelor sindicate, prieteni 
din cele mai diverse domenii de activitate și 
creație, din țară ți din străinătate.

Drept să fiu, nu știu ce să vă răspund la an
chetă. De ce ? Pentru că nu mă pot concepe 
nici o secundă măcar lipsit de căldura semeni
lor, albi sau negri, impreună cu care m-am a- 
flat în toate zilele vieții mele. Iar „ascensiunea 
mea“, am făcut-o iot impreună cu oameni de 
care m-am simțit legat prin convingeri, prin ac
țiunile dedicate păcii, prieteniei și egalității in
tre oameni, printr-o gindire eliberată de preju
decăți și de lot felul de vicisitudini antiumane. 
Așa că, întrebindu-mă despre urcușul meu în 
viață n-am să vă răspund decit exprimindu-ină 
pe mine prin alții, așa, după cum la fel de bine 
poate fi spus : exprimând pe alții prin mine.

Marea școală a vieții, a solidarității dintre 
oameni m-a învățat încă de mic copil ca întot
deauna, in orice împrejurare, să nu înaintez mă
car cu un singur pas, dacă nu simt alături, 
lingă mine, umărul tovarășului meu de luptă.

Solidaritatea umană am descifrat-o și am de
prins-o la o vîrstă fragedă, in anii cind âm ur
mat școala primară și apoi liceul în Wesțfield și 
Șomer viile, New Jersey ; după aceea ani obți
nut. o bursă de patru ani la Rutger College, unde 
am intrat în toamna lui 1915. Remarc doar că 
in afară de mine numai doi studenți negri au 
mai urmat această școală, de la fondarea ei din 
1776.

Am deschis ochii printre copiii buni ca pli
nea caldă. Rezultatele obținute la învățătură cit 
și in sport erau promițătoare. Dealtfel, în pri
mii ani de școală am ciștigat distincția Pili 
Beta Kappa și am fost desemnat să rostesc cu- 
vintul de bun rămas la terminarea cursurilor.

In acei ani am cunoscut și ostilitatea. Deși la 
început am cam fost brutalizat de proprii co
echipieri atunci cind am intrat într-o echipă de 
fotbal, am supraviețuit lotuși, pentru a deveni, 
apoi, unul din bunii jucători de fotbal ameri
can. Renumitul Walter Câmp m-a ales drept cel 
mai bun jucător al anilor 1917—1918. In anii ti
nereții am învățat ce înseamnă in profunzime 
,.fair-play“-ul sportivului : spiritul cinstit de 
competiție, ambiția nestimulată de patimă in 
obținerea victoriei, colaborarea reală cu coechi
pierii, asumarea de răspundere fără gindul că 
mai există și ceilalți etc, etc — canoane care 
m-au călăuzit o viață întreagă. De aceea, poale 
că am fost un bun sportiv, ciștigînd un total 
de 15 distincții naționale la fotbal, baschetbal, 
baseball și alergări atletice.

Pe oameni i-am mai cunoscut — și m-am gin- 
dit mult la bunătatea lor — cu prilejul morții 
tatălui meu, în mai 1918. Rudele mele și, antre
norul meu de fotbal, un om de treaba, Poster 
Sanford, m-au ajutat în mod deosebit in tim
purile vitrege ce au urmat după acest eveni
ment tragic. Obținind diploma de absolvență 
școlară, in 1919, m-am mutat în Harlem ; apoi 
am intrat in Facultatea de drept Columbia pa 
care am absolvit-o in 1923. Pentru a-mi plăti 
taxele la facultate jucam meciuri de fotbal în 
campionatul profesionist, la sfirșit de săptămină.

Un alt moment însemnat din începuturile cu
noașterii umanității a constituit-o anul 1921. 
cina am întiinit-o pe Eslanda Caruozo Goode, 
cu care m-am căsătorit. Era o tinâră plină de 
viață și strălucire, prima femeie de culoare 
care a lucrat in domeniul chimiei analitice la 
Centrul medical Columbia. Căsnicia, alături de 
acest tovarăș de viață și urcuș, împreuna cu 
care am avut parte de zile frumoase ca și de 
zile urgisite a durat 44 de ani, pină in 1965 cind 
Eslanda mea a murit. Scriu aceste rinduri, dragi 
prieteni, cu mina tremunndă...

Port, apoi, în conștiință imaginea altor oa
meni de care uni esie legată tinerețea și viața 
mea. împreună cu aceștia am Înaintat în marea 
bătălie pentru umanitate care este viața fiecărui 
o«n. Ca la lumina unei scintei mă revăd in 1924 
debutind in teatru prin piesele „The limperor 
Jones", și ..AII God’s Chillun Got Wmgs . Am 
plăcut, am fost susținut și solicitat in mod 
cinstit. într-o zi, la ieșirea din scenă, George 
Jean Nathan, un critic foarte exfgent m-a apu
cat de mină și m-a reținut. Mi-a spus că deși 
am o experiență relativ redusă, și sint fără stu
dii de specialitate, trebuie să muncesc_ singur, 
conștiincios, nelipsindu-mi un convingător ta
lent de actor. Multă lume a apreciat talentul 
meu actoricesc. însuși marele dramaturg Eu
gene O’ Neill mi-a trimis, in 1925, o lucrare a 
sa pe care scria : „Dui Paul Robeson, in a cărui 
interpretare am găsit cea mai completă. satis
facție pe care un autor poate s-o obțină — a- 
ceea de a-și vedea creația întrupată in carne și 
oase ; și în a cărui creație a lui Jim Harris, 
din piesa mea „AII God’s Chillun Got Wings , 
am găsit nu numai o interpretare fidelă a in
tențiilor mele, în condiții grele, dar dincolo de 
aceasta, o adevărată înțelegere a integrării ra
siale. încă o dată recunoștință și prietenie“. A 
fost o încurajare sosită Intr-un moment-cheie 
al vieții, cind am înțeles că doar solidaritatea 
umană ii poate ajuta pe oameni sâ se realizeze, 
să facă pași mari pe drumul ales...

Voi mai aminti că m-am aflat în Spania îm

preună cu acei americani ce au luptat împotriva 
fascismului. La întoarcere, nu aveau nici uni
forme și nimeni nu le-a dat medalii sau pan
glici ca să se poată spune că au fost pe baricade 
la Madrid sau la Teruel sau că au trecut Ebrul. 
N-am primit nici distincția „Inimi Purpurii“ 
care să amintească celorlalți că mulți dintre 
noi umblă în cîrje, cu proteze, cu mineci goale, 
cu ochi Învinețiți ori cu o rană în.iniipă pen
tru un camarad ucis. Acolo, în Spania am în
vățat din nou ce înseamnă marea solidaritate 
umană...

Și totuși, am asistat la infringerea fascismu
lui pe care o doream atunci, pe cîmpiile spaniole, 
în 1946, împreună cu Lawrence Brown. am făcut 
un turneu în Europa printre soldații Statelor 
Unite. Deplasîndu-ne cu avionul și mașina, am 
apărut în 32 de spectacole date în Germania, în 
Cehoslovacia și în Franța. în timpul acestor 
spectacole m-am simțit fericit : am avut un pu
blic extrem de numeros, iar programele dedicate 
in special soldaților m-au făcut să mă simt la 
unison cu toți acei luptători, albi și negri, care 
înfrinseseră nedreptatea și samavolnicia fascistă 
in Europa.

Anii au zburat ca într-un vis. în minte îmi 
străfulgera ultimul meu turneu de concerte din 
1960. cind am fost primit cu căldură in Austra
lia și Noua Zeelandă. Cu acest prilej nu am 
dat numai concerte, ci am cîntat și am vorbit 
muncitorilor din uzine în timpul pauzelor de 
masă, am luat parte la mitinguri pentru pace 
și am vorbit in apărarea drepturilor civile ale 
populațiilor autohtone. Fină cind, în 1961, boala 
nu mi-a mai permis să mai cînt și nici să. mai 
joc teatru, fiind nevoit să rămin țintuit în casa 
mea din Statele Unite. în acest răstimp în care 
m-am retras din viața publică, eu continui să 
mă simt adînc implicat in frămintările epocii.

Dragi prieteni tineri din România, eu m-am 
simțit pe „Everestul meu“ atunci cind i-am fă
cut să vibreze, alături de mine, pe oamenii de 
pe meridiane diferite. M-am întrebat dacă nu mi 
se cer cumva și citeva gînduri ori niscaiva sfa
turi la apusul urcușului meu pe Everest. Voi 
încerca :

• întotdeauna am crezut în om, i-am vrut 
binele dar nu ca o declarație de principiu ci 
fiind angajat in lupta sa pentru dreptate, egali
tate și pace • am căutat să ciștig mintea și sen
timentul semenilor , pentru această criză a uma
nității • am cultivat căldura și prietenia in 
raporturile dintre oameni • cind am avut de 
spus ceva am făcut-o deschis, am trecut pri
mejdiile primindu-Ie în față, nu rotindu-mi 
trupul • m-am străduit să mă înconjor de 
oameni tineri pe care i-am considerat egali și 
ca atare așa m-am comportat cu ei.

Cea mai deplină satisfacție a mea este că 
în aceste zile prieteni din toate timpurile nu 
mă uită, îmi reamintesc că am fost de folos 
semenilor mei și că solidaritatea umană nu 
reprezintă o expresie literară ci iși trage seva 
din cea mai profundă umanitate. în acest con
text vă redau fragmente din două scrisori pri
mite in ultimele luni, nu ca plată a vanității 
pentru ceea ce se spune despre mine, cit din 
impulsul de a-i face pe tineri să înțeleasa eâ 
un om nu poate atinge Everestul decit im
preună, ori alături de oameni. Astfel, buna 
mea prietenă, d-na Indira Gandhi, prim ministru 
al Indiei, mi-a scris :

„Felicitări și urări de bine pentru Paul 
Robeson, cu prilejul aniversării împlinirii a 75 
de ani. S-au scurs mulți ani de cind l-am intil- 
nit, fapt care a lăsat o urmă de neșters in viata 
mea. Numele său a devenit un simbol al liber
tății. îmi amintesc cit am fost de mirată să in- 
tilnesc atita gingășie la un om atit de puternic, 
pielea frumos bronzată și, mai presus de toate, 
un suflet plin de măreție, iar vocea-i pătrunză
toare pătrundea dincolo de barierele naționali
tății și limbajului. Ura un om uriaș, și totuși 
inima sa era'fi mai mare, părind să cuprindă 
întreaga rasă omeneasca. Concentrarea sa și de
votamentul său neabătut pentru cauza celor 
oprimați au suscitat admirația noastră. 11 iubeam 
din pricină că, deși era renumit și atit de soli
citat, nu refuza niciodată vreo cerere a vreunui 
grup de studenți străini care luptau pentru pro
movare, mai mult cu entuziasm decit cu înde
mânare, a cauzei dreptății celor mulți. El era 
de nezdruncinat ca o stincă prin sprijinul său, 
generos cu timpul și cu banii săi, totdeauna dis
pus să îndrume și să ajute. Socotesc drept un 
mare privilegiu să fiu socotită printre prietenii 
lui Paul Robeson“. Și o scrisoare colectivă, de 
asemenea emoționantă, din partea minerilor. din 
South Waley și a familiilor lor : „Acum 75 de 
ani pentru noi s-au petrecut două mari eveni
mente: s-a născut Paul Robeson și s-a înființat 
Federația minerilor din South Waley. Cu prile
jul zilei tale de naștere, minierii din South 
Waley te felicită și-ți aduc prinosul de recunoș
tință, considerîndu-te drept un mare om dato
rită modului in care ai știut să exprimi solida
ritatea umană. Să trăiești pină la adinei bătri- 
neți și să fii fericit“.

îl pot eu oare uita și pe bunul meu prieten 
Pablo Neruda care mi-a închinat cîndva. un 
poem din care vă redau : „Cintă, / tovarășe, / 
cintă, /frate al pămîntului, I cintă. bun tată al fo
cului, / cintă pentru noi toți, / pentru aceia care 
trăiesc din pescuit, / din bătutul cuielor cu cio
cane zgomotoase, / din torsul crudelor fire de 
mătase, / din baterea fibrelor de hirtîe, ./ din 
tipărit. / Cintă pentru toți cei fără somn din 
inchisori, / treji la miezul nopții, / despuiați, / 
ființe / umane / prinse / intre două torturi, / și 
pentru aceia care trudesc pentru aramă / la 
mare înălțime / in singurătatea golașă a Arizi
lor. I Cintă, / vocea ta unește la un loc, Imulțimi 
de oameni care niciodată nu se cunoșteau“.

■ Aceasta este lumea mea, acesta este Evereștul 
meu...

Căminele de nefamiliști
o problemă mereu

Undeva, în apropierea 
gării din Cluj, pe o străduță 
liniștită. constructorii au 
terminat o clădire cu trei 
nivele, in culori pastel. Este 
căminul pentru nefamiliști 
al întreprinderii „Tehnofrig“. 
Elegant, dotat cu tot nece
sarul, căminul se bucură de 
aprecierea noilor săi loca
tari. Mai sint Încă multe de 
făcut, mai ales finind cont 
de faptul că inaugurarea lui 
a fost făcută cu trei luni 
înaintea datei prevăzute în 
contract. O vizită in cămin 
dezvăluie destule aspecte — 
bune și mai puțin bune — 
ale spiritului gospodăresc, 
vizînd atit pe locatari, eît și 
pe constructori.

Chiar de la intrare, atmos
fera de nou și mirosul de 
proaspăt se fac simțite. Cu
loare lungi înșiră de o parte 
și de alta camere curate și 
nu prea — la numerele 
23. 6 — camere „neglijate“ 
— nr. 6. camere chivernisite 
și frumos aranjate la nr. 3. 
Cum locuința este oglinda 
locatarului, ne abținem de 
Ia alte comentarii. Toate au 
insă un punct comun : lip
sa unor piese de mobilier 
(noptiere șl etajere) și lipsa 
perdelelor care se face cei 
mai mult simțită. Material 
există în magazie, dar... tre
buie croit ! Deocamdată, 
geamurile sint frumos deco
rate cu ziare șl hîrtie colo
rată. Un alt aspect : inun
dații la grupurile sanitare. 
Recepția a fost făcută, deci, 
constructorii nu mai au nici 
un amestec. „Dacă nu avem 
mecanic de întreținere !“. ni 
ae piinge un ucenic. Este 
adevărat, dar printre loca
tari se găsesc zeci de me
canici, sudori și lăcătuși. 
Oare nu pot ei rezolva mi
cile defecțiuni ale unor in-

stalații de 
organizare 
bloc a cărui activitate, intre 
altele fie spus. nu prea 
se simte, ar putea înlătura 
o seamă de neplăceri eare 
se ivesc la tot pasul. Este o 
necesitate care se impune cu 
atit mai mult, eu cit cămi
nul „Tehnofrig" va trebui să 
fie un exemplu și să împăr
tășească din experiența sa 
viitoarelor 11 cămine care 
se vor construi in munici
piul Cluj.

Preocuparea pentru aceste 
investiții este una din cefe 
mai importante, ea ajutind 
la completarea necesarului 
de forță de muncă și la e- 
vitarea fluctuației cadrelor.

— Intr-adevăr, aceste con
strucții sînt «le mare folos 
tinerilor și prin ei. tuturor 
ramurilor industriei — ne 
spune I. Miu, secretar al 
Comitetului județean Cluj ai 
U.T.C. La cele 6 600 locuri e- 
xistente deja, se vor adăuga 
in anul acesta alte 2 500. 
într-un studiu intocmit de 
comitetul județean U.T.C’.. 
studiu fundamentat pe dez
voltările economice aferente 
programului aprobat de Co
mitetul județean de partid, 
s-a propus un număr de 35 
cămine cu un total de peste
10 500 locuri. Ținind seama 
de actualele fundamentări 
economice, cifra locuitorilor 
din cămine va crește cu pes
te 17000 de muncitori pină 
în anul 1980. In ceea ce pri
vește anul in curs, din cele
11 cămine ce se vor construi, 
la patru din ele lucrările au 
fost deja atacate

La capitolul „termen de 
dare în folosință", construc
torii clujeni n-au avut nici 
o rămînere în urmă. Mal 
mult, termenele au fost se
rios devansate. Astfel, că-

apă ? O mai bună 
a comitetului de

CLUBUL ESTE Șl
(Urmare din pag. I)

așezâmintul s-a extins cu patru 
încăperi. în săptămîna urmă
toare ne-am învirtit în jurul 
lor, le-am privit, le-am măsu
rat, contabilul a calculat, con
form vechiului, obicei, că pentru 
cabinetul proiectat de informare 
și documentare social-politică 
„ne vot trebui cam vreo 10 000 
de lei“, dar nimeni altcineva 
n-a avut curiozitatea să vină și 
sâ cerceteze spațiul nou creat, 
să aprecieze foloasele lui, să 
mediteze și să ne ajute să apli
căm o soluție necostisitoare 
pentru readucerea sa in circui
tul practicii culturale.

îmi este greu să înțeleg și să 
accept că tocmai activiștii co
mitetului 
care n-ar 
nici o 
pentru a . .. . .
bului, pentru a dovedi că cei 
25 000 de tineri pe care îi con
duc n-au nevoie d? bani ca să 
pună clubul la punct, reacțio
nează cu indiferență la chema
rea propriei lor meniri. Aș pu
tea număra pe degetele unei 
singure mîini vizitele 
la „Modern-Club“ în 
două săptămîni. Au 
pină și manifestări pe 
virtutea calităților de eveni
mente culturale ale Capitalei, 
le-au onorat prezențele citorva 
personalități de primă mărime 
in viața noastră social-cultu- 
rală. Iată de ce nu m-am mirat 
auzind afirmația unuia din 
membrii secretariatului comite
tului U.T.C. al sectorului 8, 
rostită fără umbră de îndoială 
ca și cum ar fi rostită înde
lung : „Nu este clubul meu“.

Conform unei programări re
zultate 
rioare 
cu cei 
pentru 
nile ziarului 
Asta se întîmpla 
mineața. 
dinții care ne-a sfătuit să să
rim peste „vinerea asta“ a fost 
un activist al secției școli de la 
sectorul 8 U.T.C. Și mai de voie,, 
mai de nevoie. ..am sărit-o“.

Masa rotundă pe care, din 
inițiativa ziarului și a comite
tului municipal U.T.C., am or
ganizat-o la ..Modern-Club“ cu 
participarea tov. Marin Vla
dimir, secretar al Comitetului 
municipal Bucureșt'i al U.T.C.. 
a activiștilor comitetului de 
sector și a metodiștilor casei de 
cultură mi-a întărit impresia 
că. la ora actuală, sectorul 8 
U.T.C. și „Modern-Clubul" vor
besc limbi diferite. Discuțiile au 
scos cel mai adesea la iveală 
existenta erorilor de concepție 
asupra muncii activistului, re
levate, se pare, și cu alte pri-

U.T.C. din sectorul 8 
fi trebuit să aștepte 
invitație protocolară 
sprijini eforturile clu-

lejuri. Dar și de data aceasta 
frazele cele mai frecvente au 
ținut să confere un caracter le
gitim atitudinilor criticabile 
ale membrilor aparatului față 
de club. Ele subliniau că acti
viștii i-au „rugat“ pe tineri 
„să-și facă o activitate intere
santă". spunîndu-le „că trebuie 
să folosească sala Modern- 
Clubului pentru niște activități“ 
dar că, din păcate, așezămintul 
„nu informează“, „nu consultă“ 
ete. așa incit activiștii, pentru 
care „asta e o părticică din 
munca lor“ nu prea știu ce se 
programează la club, deși în 
principiu programul acestuia 
trebuie discutat și aprobat in 
secretariatul comitetului de sec
tor. Nici un activist nu a putut 
răspunde la o întrebare simplă: 
„Dumneavoastră, ce formă de 
activitate conduceți 
în cadrul clubului 7“ 
pentru că ar fi greu 
cîți din ei înțeleg cu 
să pună umărul, cîți 
ceput. altfel decit

acestora 
ultimele 
ignorat 
care in

din discuțiile ante- 
ale metodiștilor clubului 

interesați anunțasem, 
vinerea trecută, in pagi- 

„o zi a elevului“, 
miercuri di- 

Miercuri la prînz cel

^hema
TRECATOARLE IUBIRI : Ca

pitol (orele 9; 11,15; 13.45; 16;
18,30; 21).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

NU TRIȘA. DRAGA : Victoria 
(orele 9; 11.15; 13.3Q; 16; 18.15;
20.30)

E DEPARTE PÎNA LA CER : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18 30; 20.45).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Sala. Palatului (orele 
17,15 ; 20.15) ; Scala (orele 9,30 ;
11.30 ; 13.30 : 16,15 : 18,30 ; 20.45)

CIDUL : Patria (orele 9 : 12.45 •
16.30 ; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Doina (orele 9.15; 11.30; 13.45;
17 30; 20), Floreasca (orele 16; 18; 
20). i

PROGRAM DE DOCUMENTARE: 
Doipa (ora 16>.

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18.30, 21). București (orele 8.30; 
11; 13.30: 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20.30) .

CAPCANA i Dacia (orele 9; 
11 15; 13.30: 16: 18.15; 20.30). Moși
lor (orele 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 
20.1Ș). Flacăra (orele 9: 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20,15).

JUDO : Excelsior (orele 9: 11.15; 
13.30; 16; 18 15: 20.30), Aurora 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18; 
20,15)-.

actuală
minele întreprinderilor „Clu
jeana“, „Trustul de con
strucții“. „Sticla", au fost 
terminate cu peste trei luni 
mai devreme. Aceasta se 
datorește și organizării unor 
comisii mixte (constructor- 
beneficiar-reprczentaniul co
mitetului județean U.T.C.) 
care analizează lunar situa
ția de pe șantier și stabilesc 
măsuri concrete. Lucrările 
sini eșalonate in așa fel in
cit să fie eliminate pertur
bările care duc Ia întârzieri, 
în privința amplasamentu
lui. trebuie spus că s-a cău
tat integrarea lor in zonele 
industriale. în atpropierea u- 
nitâților respective, atit pen
tru folosirea cît mai efici
entă a timpului, cît și pen
tru economisirea cheltuieli
lor necesare racordării la 
sursele de apă, căldură și 
energie electrică, în vederea 
reducerii costului investiții
lor. Dar, odată construcția 
predată, sarcina organizații
lor U.T.C. de-abia incepe. 
Este vorba de dotarea 
material cultural-sportiv, 
alcătuirea unor programe 
teresante de petrecere 
timpului liber

O problemă care se impu
ne in mod deosebit este a- 
ceea a căminelor pentru fete. 
Deși in municipiul Cluj e- 
xistă multe întreprinderi ale 
industriei ușoare care lu
crează cu personal alcătuit 
cu predilecție din femei, 
(„Clujeana“, 
„Porțelanul“, 
șie“ etc.), nu 
cămin pentru 
veta nu este soluția cea mai 
indicată, se așteaptă un răs
puns din partea Ministerului 
Industriei Ușoare.

cu 
de 
In-

din 
„Someșul“, 

„Flacăra Ro- 
există nici un 
fete. Cum na-

M. COMAN

AL DV.

„GETICA"
de VALENTIN HOSSU-LONGIN

formă 
nemijlocit 

Și asta, 
de spus 
adevărat 
au pri- 

teoretic, că 
un conducător al tinerilor tre
buie să se afle necontenit în 
mijlocul tinerilor. învățîndu-i 
resorturile practice ale partici-

pării prin intermediul propriu
lui lor exemplu. în mod para
doxal, ascultindu-i îți dai sea
ma că. cel puțin deocamdată, ei 
sint primii care se ascund in 
perdeaua de fum a presupuse
lor „măsuri organizatorice prea 
costisitoare", că adeseori ei 
rostesc primii formulele sacra
mentale ’care deschid porțile 
pasivității : „Nu se poate între
prinde nimic fără bani, trebuie 
să plătim și cu dreapta și cu 
stingă". Or. atita timp cît acti
vul salariat al sectorului 8 
U.T.C. nu se va deDrinde să-ți 
formuleze răspicat drepturile și 
răspunderile asupra Modern- 
Clubului ca instituție culturală 
și politică activă, unde nimic să 
nu se miște fără știrea lor, 
unde fiecare din ei să urmă
rească și să conducă forme de 
activitate potrivite responsabi
lității domeniului de care se 
ocupă în cadrul sectorului, așe
zămintul acesta, s-o recunoaș
tem pe șleau, va continua să-și 
conserve, dună „Experimentul 
C 8“. în odăile sale din nou 
pustii, renumele împovărător 
care stîrnește neîncredere in 
rîndul tinerilor.

Se vorbise atît de mult despre 
„Getica", presa de copii și tine
ret i-a dedicat pagini întregi, 
televiziunea — o emisiune spe
cială, incit greu mi-a fost pină 
m-am hotărit să-i întîlnesc pe 
acești premianți în fieful lor : 
ce-aș mai fi aflat cind totul fu
sese spus, despre fiecare în 
parte ? Asta se întîmpla in 
urmă cu doi ani, cind echipajul 
Casei pionierilor din Cîmpbui 
obținea „Busola de aur", supre
mul trofeu al expedițiilor „Cu
tezătorii", și o excursie în Bul
garia. De atunci am rămas prie
teni, ne vizităm (ce păcat că 
nu prea des), corespondăm și 
ne felicităm cu prilejul anumitor 
evenimente și sărbători.

N-a fost greu să se aleagă un 
echipaj dornic de aventură mon
tană, dintre membrii cercului 
pionieresc de turism. Anevoie 
s-au hotărit. insă părinții să-i 
lase pe puști în expediție, cind 
au aflat itinerariul, mai mult de- 
cit dificil, îndrăzneț, chiar ha
zardat — traversarea masivilor 
Căliman-Birgau, adică o zonă 
puțin bătută, fără trasee marca
te, fără cabane-puncte de spri
jin la. capăt de etape, unde se 
încumetă numai montaniarzii în
cercați. Au trebuit învinse pre
judecăți (sau griji firești!), au 
început antrenamentele dumini
cale pe platoul Bucegilor (sub 
supravegherea nu numai a pro- 
fesoaiei Silvia Brezau, ci și a 
multor tați și mame, care urcau, 
cu acest prilej, pentru prima 
oară muntele), fiecare s-a exer
sat și a învățat în funcție de 
„funcția" pe care-o avea in e- 
chipaj (etnograf, meteorolog, 
geograf, bucătar etc.), mai mult, 
preocuparea cea mare a tuturor 
era să termine clasa numai cu 
note foarte mari (se fixase un 
barem sub care se contramanda 
participarea)...

Tot ce se poate spune mai 
frumos despre adolescenți și a- 
dolescență am aflat stînd de 
vorbă cu părinți, profesori și 
prieteni de-ai „cutezătorilor". 
Duritatea muntelui, viața de 
echipă, dormitul în corturi, dru
meția sub ploaia rece, intilnirile 
cu locuitorii unor așezări izola
te, cunoașterea la fața locului a 
multor fenomene învățate în 
manual —■ toate au făcut ca în 
două săptămîni copiii aceștia să 
știe ce-i omenia, responsabilita
tea, curajul, spiritul de inițiativă, 
să-și apropie un întreg patrimo
niu de cunoștințe, să se hrăneas
că dintr-un tezaur la care se 
ajunge în mult mai multă vrenie. 
Expediția n-a fost joacă, ci stu
diu și autocunoa-ștere, ajutindu-i 
la alegerea viitoarelor profesii; 
natura i-a învățat să se priveas
că atent, să-și încerce forțele, 
înclinațiile, resorturile, să se dis
ciplineze, La întoarcere, după 
cele două săptămîni și după ob
ținerea trofeului, elevii aceștia 
erau parcă altfel, se purtau mai 
bărbătește, se vedea că fuseseră 
„încercați", li se cerea părerea, 
erau consultați în treburile fa
miliale, erau respectați și chiar 
invidiați de cei de-o vîrstă sau 
mai mari. Deveniseră eroi, dar 
nu vedete I Mîndria lor nu atin-

a huit

clan în-

gea pragul orgoliului! Trecuse 
aproape un an de la expediție 
și directoarea școlii care a dat 
cei nuli mulți expediționari inii 
spunea : „Sînt convinsă că acești 
copii nu-mi vor face probleme!“ 
Se gîndea la apropiatele lor 
examene de intrare în liceu. Re
zultatul: toată „Getica“ 
note maxime.

N-au rămas însă un
chis, nu s-au izolat, ci au creat 
în jurul Idr o emulație ieșită din 
comun, fiecare dintre ei a deve
nit centrul unui grup de iniția
tivă, în care sînt cuprinși astăzi 
și părinți și frați și colegi și 
prieteni ai tuturor acestora. E- 
xemplific imediat. Acolo, în Că- 
limani. au stabilit numeroase re
lații, de la ciobanul însingurat 
din Gura Haitii — nenea Si- 
mion, la elevii și cadrele didac
tice din Colibița. A urmat un 
șir întreg de scrisori, pachete și 
invitații reciproce, în așa fel in
cit după o vreme. Moș Simion 
era adu . pe cheltuiala lor, la 
Cîmpina și apoi purtat prin 
București; n-a trecut mult și 
citeva familii cîmpinene au po
posit la Colibița, pentru a-și pe
trece concediul drumețirid în 
creierul munților. Liceenii ute- 
ciști nu mai puteau participa la 
expedițiile pionierești, drept 
care au ajutat la îndrumarea și 
jormarea altor două echipaje, 
pentru expediția ’73: „Crengu
țele“ — numai fetițe de 10—12 
ani și „Getica 11“ — celor cîțiva 
foști câștigători care nu împlini
seră 14 am li s-au adăugat cei 
mai buni drumeți din cerc. Dar 
vara trecută și aceștia din untul 
au depășit vîrsta admisă, ce .. 
ce a dus la organizarea unei ex
pediții a „veteranilor“ (în afară 
de concurs) pe măsura experien
ței lor: creasta masivului Rod- 
nei — Valea Vaserului (Mara
mureș).

Despre toate călătoriile lor se 
poate scrie foarte mult, ei au 
întocmit jurnale amănunțite, au 
făcut mii de fotografii, au im
primat producții folclorice, au 
colecționat roci și piese etno
grafice — cu alte cuvinte s-au 
îmbogățit, poartă cu ei o co
moară greu de egalat fi greu de 
găsit in afara acestei pasiuni. 
Iată de ce se caută acum for
mele organizatorice prin care să 
se înființeze aici un Club al 
drumeției, în care să activeze 
toți cei care au trecut prin focul 
expedițiilor pionierești, dar și. 
mai vîrstnicii umblători și cu
noscători ai muntelui. Este de 
presupus că vor fi lăsate de-o 
parte anumite susceptibilități și 
interese de moment, pentru ca 
dorința intrării în marele templu 
verde al naturii să nu rămînă 
la voia întîmplării. Nu cine pa
tronează, ci valoarea unei astfel 
de acțiuni are importanță. Mă 
gtndesc că acest club ar trebui 
să poarte numele „GETICA“, 
și că dintre membrii fondatori 
nu pot lipsi „cuceritorii" Căli- 
manilor, dintre care, într-o sin
gură respirație, îi notez pe Ga- 
hriela Dorovici, Mirel Țariuc, 
Florența Zaharia, Dragoș Brezau 
și Gabriel Grădinara.

agazinul „Farmec“ (Ca
lea Victoriei nr. 63—65) 
orezintă produse cos
metice ale fabricii „Mi
raj“ și își propune să

facă editoarea publicului, a ce
lui tînăr în special, în utilizarea 
acestor produse, conform ideii 
după care cosmetica înseamnă 
medicină. Ea nu mai este un lux 
(în opinia unora chiar de dis
prețuit) ci o necesitate. înainte 
de toate ea se referă la igiena 
corporală și îngrijirea părului. 
Chiar din sumarele prezentări ale 
unor asemenea produse vă puteți 
da seama singuri de aceasta. Ne
cesare igienei corporale sînt să
punurile, spumantele și uleiurile 
de baie, deodorantele. Se reco
mandă loțiunea „Primăvara“, 
„Bob“, „Stik“-spray, emulsia Bob 
— deodorante și antisudorifice. 
Pentru duș cea mai practică și 
comodă este emulsia de sănun 
Sport. Dintre săpunuri în afara 
celor obișnuite (Palmier, Lavandă 
etc.) ca o noutate — săpunul 
deodorant „Dermin", pentru igie
na gurii sînt indicate recentele 
paste de dinți ..Para“ (cu extrac
ție de plante. Fior, — contra ca
riilor și paradentozei), „Cosmos“ 
(contra pietrei de pe dinți), 
„Adam“ și „Eva“ (pentru fumă-

Cosmetica

tori), precum și apele de gură 
„Fumătorul“, „Clorofila“, „Su- 
percristal“ etc. și cel mai nou 
produs Perla-spray. Pentru păr, 
gama produselor e foarte bogată. 
Șamponul „Miraj“ se utilizează 
pentru păr uscat, gras, normal, 
slab, degradat, cu mătreață. De 
asemenea, „Sanda“ (cu ou, mu
șețel, cu lapte) și „Zefir“. Como
de pentru un singur spălat sînt 
șampoanele doză Larex și Bob. 
Ultima noutate : șamponul cu 
bere.

Rețineți dintre loțiuni: „Adam 
. (antipeliculară), „Miraj" (pentru 
păr degradat), . „Tinichinic", 
„București" și bineînțeles Gero- 
vital. Bărbații pot folosi, pe lingă 
cremele de ras și loțiuni după 
această operație („Original“, „Fa
vorit“, „Dermin", „Călin“ etc.), 
spuma „Bob spray" și cel mai 
nou, „Albatros“ — gelul după 
ras care este dezinfectant, ca- 
brant, emolient. Fetelor mai a- 
les, le sînt recomandate cremele 
de față (pe lîngă cele ca „Flo-

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : Unirea (ora 20 15).

TOAMNA CHEYMENNILOR : 
Unirea (orele 14; 17)

LUNA FURIOASA : Buzești Co
tele 9; 11 15; 13,30; 16; 18.15: 20.30), 
Modern (orele 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30: 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Lira (orele 15.30; 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Me
lodia (orele 9: 11.15; 13.30; 16;
18 30: 20.45), Gloria (orele 9: 1115: 
13.30; 15.45: 18,15; 20.30). Flamura 
(orele 9; 11.15: 13.30; 16; 18,15;
20.30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPTU : Giulești (orele 15.30; 18; 
20.15).

JOE KIDD : Gri vița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18.15: 20,30). Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30: 15.45; 13;
20.15) .

DIN VIATA UNUI PIERDE
VARA : Cosmos (orele 15 30; 18;
20.15) .

TORA ! TORA ! TORA ! î Cen
tral (orele 9.15; 12.30; 16; 19.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : în
frățirea (ora 19).

ÎNTÎMPLA RI CU COSA NOS- 
TRA : înfrățirea (orele 14: 16.30), 
Drumul Sării (orele 15.30: 18;
20.15)

MARELE VALS: BuceEl (orele 
10. 15.45: 19). Arta (orele 11; 14.15; 
17.30: 20.45).

ZĂPADA FIERBINTE j Vitan 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Ferentari (orele 
11.30; 18: 20.15). Pacea (orele 15.30; 
17,45; 20).

..VILA“ NOASTRĂ DE VACAN
TĂ : Rahova (orele 18; 30,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR- 
LEY : Rahova (ora 15.30).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE ?: 
Cotroceni (orele 14: 16; 18; 20).

VÎNTUL CĂLĂTORIILOR : Pro
gresul (ora 15.30),

CU CĂRȚILE PE FATA : Pro
gresul (orele 1.8; 20.15).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Viitorul (orele 16: 18: 20).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Popular (orele 
16; 18; 20)

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Munca (orele 10: 15.30; 18; 20.15).

OPERA DE TREI PARALE (Ora 
14,30); CĂSUȚA DIN KOLOMNA 
(ora 16.30): OTHELLO (orele 
18.45; 20.45), rulează la Cinemate
ca „Union“.

Opera Română : LAKME — ora 
19: Teatrul de Operetă : VOEVO- 
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30;

Teatrul Național (Sala Mare) : 
SIMFONIA PATETICĂ — ora 
19.30 ; (Sala Comedia) : DUL
CEA pasăre a tinere
ții — ora 20 ; Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
16; ÎNTRE NOI DOI N-A FOST 
DECIT TĂCERE — ora 20; (Sala 
Studio) : NOILF. SUFERINȚE ALE 
TÎNĂRULUI „W“ — ora 20: Tea
trul ..C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : PARADISUL — ora 
19.30: (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 20: 
Teatrul Mic : VIATA E CA UN 
VAGON? — ora 19.30:- Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA -r ora 19.30: Teatrul 
„Ion Vașilescu“ : ZT-I UNA MAI 
SĂLTĂREAȚĂ — ora 19.30; Tea
trul .,Ion Creangă“ : DANSAȚI
CU SALAMANDRA — ora 9; Tea
trul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA SAVOY. BOEMA ! — ora 
19.30; (Sala Victoria) : GROAPA 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică'' 
(Sala Victoria) : PETER PAN — 
ora 15: Studioul de Teatru ‘al 
I.A.T.C. : BUCĂTĂRIA — ora 20 ; 
Ansamblul ..Rapsodia Română“ : 
MELEAGURI FERMECATE — ora

Lara“),
gras), „Miraj“ (ten uscat — pen
tru că este preparat pe bază de 
apă minerală și tonifică pielea), 
loțiunea „Tenofin" (ten acneec). 
O piele fină, întinsă, se menține 
folosind cremele „Anca" (antirid), 
„Femina“ (hidratant) și „Catife- 
lin“ (cremă de zi), precum și cre
ma „Nivea extra“ care apără 
pielea de efectele nocive ale ra
diației sol.-re și vîntului futiliza- 
bilă Ia plajă, sport, după bărbie
rit și mai ales în sezonul rece).

19.30; Circul ..Globus“ : CIRCUL 
BUSCH ROLAND — orele 16 și 
19.30.

PROGRAMUL I

9.00 — Matematică (consultații 
pentru clasa a Vin-a) ; 9,15 _ 
Fizică (anul HI) : Cîmpul 
netic învîrtltor : 9.35 Chi
mie : Sistemul periodic al ele
mentelor : 10.00 — Curs de limbă 
germană Lecția 78 ; 10,30 — Curs 
de limbă franceză. Lecția 78 ; 
11,00 — Biblioteca pentru toti : 
Calistrat Hogaș ; 11.45 — Pagini
din Albumul duminical : 16.00—
17.00 — Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură : 17.30 — Te
lex : 17,35 Curs de limbă rusă. 
Lecția 77 ; 18.05 __ Curs de limbă 
engleză. Lecția 76 ; 18.35 — Mu
zica. — emisiune de actualitate 
muzicală ; . 19.00 — Drumuri în 
istorie : Cîmpulung — cetate de 
scaun a Țării Românești ; 19.20 — 
1001 de seri : Pik și Tik ; 19.30 — 
Telejurnal : 20.00 — Revista econo
mică ; 20.35 — Seară de teatru : 
„Constantin Brâncoveanu" de Ni
colae Iorga ; 22.15 —1 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Film serial : ..Schul
meister“ ■ Episodul ,,Un sat fără 
importanță“: 20,55 — Telex: 21.00 — 
Ancheta TV : .,Ce doriți dumnea
voastră ?“ (TT) ; 21.30 — Romat»
foileton ; „Pot Bouille".
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului 
general al Canadei, JULES LEGER, următoarea telegramă :

Excelență,
Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul ți binevenitul me

saj pe care mi l-ați trimis cu ocazia preluării funcției de guver
nator general al Canadei.

Vă rog să fiți încredințat că, în îndeplinirea responsabilităților 
funcției mele, voi face tot ce-mi va sta in putință pentru a în
tări pe mai departe relațiile fericite care există între țările 
noastre.

Primiți, Excelență, asigurările înaltei mele considerațiuni.

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socia
liste. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Uninnii 
Socialiste Sudaneze, GAFFAR MOHAMED NUMEIR1, următoa
rea telegramă :

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, vă transmit cele mai cordiale fe
licitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese Uniunii Socialiste Sudaneze în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a țării pe calea progresului și bunăstării 
poporului sudanez.

Constat și de această dată cu satisfacție că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre partidele și țările noastre cunosc o dez
voltare ascendentă în toate domeniile de activitate, în interesul 
popoarelor român și sudanez, al cauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Federative a Braziliei, general EMILIO GARRASTAZU MEDICI, 
următoarea telegramă:

Profund întristați de pierderile de vieți omenești cauzate de 
incendiul care a distrus edificiul „Joelma“ din Sao Paulo, rog 
pe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe și să 
transmită familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

26 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABO
RARE Șl ASISTENȚA MUTUALA DINTRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ

Adunarea din Capitală
Cu prilejul împlinirii a 26 de 

ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, luni după-amiază a 
avut ioc in Capitală o adunare 
organizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Au participat oameni ai mun
ții din întreprinderi, reprezen- 

' ai unor instituții centrale
și organizații obștești. Erau pre- 
zenți membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
condusă de S. M. Kolomin, vice
președinte ai Comitetului Execu
tiv ai Sovietului orășenesc Mos
cova. vicepreședinte al conduce“ 
rii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, care se 
află in vizită în țara noastră, 
precum și membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
II ie Murgulescu. vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S.

Despre semnificația acestei a- 
niversări a vorbit Nicolae Ro
man. decan la Academia „Ștefan 
Gheorghiu“, membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
Evocind relațiile de prietenie și 
colaborare frățească româno-so- 
vi etice, relații cu adinei rădă
cini în istorie, vorbitorul a sub
liniat faptul că dezvoltarea lor 
continuă reprezintă constante 
ale politicii externe a României, 
expresia bunelor legături dintre 
P.C.R. și T’.C’.U.S. în anii socia
lismului relațiile de prietenie și 
colaborare frățească dintre cele 
două țări au fost ridicate pe un 
plan superior. O contribuție deo
sebită la dezvoltarea prieteniei 
româno-sovietice au adus-o con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev.

CONTINUĂRI DIN PAGINA I
Recuperarea restanțelor 

din ianuarie
muncitori «are lucrează după 
program la recuperarea res
tanțelor ;

• Organizația U.T.C., din sec
ția prelucrări mecanice iși pro
pune să execute volumul nece
sar de scule și diverse piese de 
schimb pentru înzestrarea tine
ri â>. care urmează să intre în 
curind in producție i

• Cei mai buni ucenici din 
anii II și III vor fi constituiți 
in echipe de muncă, sub con
ducerea unor uteciștf cu expe
riență. pentru execuția unor 
lucrări din planul de produc
ție ;

• Se vor întreprinde acțiuni 
energice și prin multiple forme 
educative pentru prevenirea ab
sențelor nemotivate și a indis
ciplinei ia locul de muncă ;

• Executarea de către tineri, 
in orele libere, a unei comenzi 
ce va fi stabilită de conduce

în continuare, el a trecut în 
revistă principalele realizări în
registrate de oamenii muncii din 
țara noastră pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale P.C.R.. precum și 
succesele obținute de poporul 
sovietic în înfăptuirea ho- 
tărlrilor Congresului al XXIV- 
lea al PiC.U.S.

A luat apoi cuvîntul V. I. 
Drozdenko. ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, care, 
după ce a relevat semnificația 
tratatului semnat acum 26 de ani 
șiroiul său în statornicirea și 
dezvoltarea relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și Republica 
Socialistă România, a subliniat 
extinderea colaborării pe mul
tiple planuri dintre cele două 
țări, importanța pe care P.C.U.S. 
și guvernul sovietic o acordă 
lărgirii și adîncirii relațiilor fră-

★ ★

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Droz
denko. a organizat luni seara, 
în saloanele ambasadei, o intîl- 
nire prietenească cu prilejul ce
lei de-a 26-a aniversări a sem
nării primului tratat de prie
tenie. colaborare și asistentă 
mutuală între Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Socialistă România 
în cadrul căreia au fost pre
zentate filme documentare so
vietice.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exteri
or, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele, Octavian Groza. ministru 
secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 

rea întreprinderii in valoare de 
cei puțin 50 000 Iei.

Sarcinile au fost repartizate 
pe oameni și colective de tineri 
și s-a trecut imediat, chiar 'din 
ziua de 1 februarie, cu ajutorul 
comitetului de partid și a con
ducerii întreprinderii, la înde
plinirea lor.

Urgentați transportul
Din păcate, există incă unele 

unități agricole in care nimeni 
nu se gindește să folosească a- 
ceste zile pentru efectuarea 
transportului de îngrășăminte. 
Printre acestea se numără 
C.A.P. Budila. Crizbav. Apața 
și Zărnești. . unde s-a transpor
tat circa 10 la sută din cantită
țile planificate.

Dacă se poate spune că în 
Tara Birsei și în zona Rupei 
s-au început din plin aceste lu
crări, nu același lucru este va
labil pentru zona Făgărașului

AGENDĂ
Cu prilejul împlinirii unui 

sfert de veac de la apariția ga
zetei „în slujba Patriei“, organ, 
central de presă al Ministerului 
de Interne, colectivul redacțio
nal, activul de colaboratori și 
corespondenți, au adresat o te
legramă Comitetului Central 

. al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al for
țelor noastre armate.

La 4 februarie. Nicolae Ghenea. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit pe ministrul 
consilier D. Fernando Lerena, 
șeful Direcției tratatelor și ne
gocierilor internaționale din ca
drul Ministerului Economiei al 
Argentinei, care ne vizitează țara 
în fruntea unei delegații econo
mice.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări.

țești dintre U.R.S.S. și România. 
Ambasadorul a menționat in 
acest șens semnificația întilniri- 
lor care au avut loc între tova
rășii Leonid Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu. numeroasele contac
te ale conducătorilor de partid 
și de stat din cele două țări. în 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Socialiste 
România.

în încheiere, ambasadorul 
V. I. Drozdenko a exprimat sen
timentele de satisfacție ale oa
menilor muncii din Uniunea So
vietică pentru realizările obți
nute de poporul român sub con
ducerea P.C.R. în construcția so
cialismului.

Au fost prezentate apoi fil
me documentare românești și 
sovietice.

Ghizela Vass și Teodor Mari- 
nescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Uie Murgulescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S.. 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general colo
nel Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului apărării națio
nale, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de ști
ință, generali și ofițeri supe
riori. activiști ai A.R.L.U.S., 
ziariști.

Au luat parte membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române care se află în 
vizită in țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

unde timp de 3 săptămîni nu 
s-a transportat nimic, în nici 
una din cooperativele agricole 
din zonă. Debutul care a avut 
loc recent este încă anemic ca 
de exemplu la Ucea de Sus, Ve
neția, Simbăta de Sus, Drăguș, 
unde atelajele, tractoarele cu 
remorci și alte mijloace de 
transport stau nefolosite. Justi
ficarea că în această parte a 
anului se elaborează planurile 
de producție și deci sînt mai 
multe lucrări pe birou decit 
altădată nu scutește inginerii 
șefi de obligația de a lua mă
suri organizatorice pentru efec
tuarea lucrărilor la zi. Nici ar
gumentul că se așteaptă îngră- 
șâmintele chimice nu stă în pi
cioare deoarece îngrășămintele 
naturale zac pe lingă fiecare 
gospodărie constituind un mij
loc ieftin de îmbunătățire a so
lului iar pămintul rece din zona 
amintită cere mult mai multe 
îngrășăminte naturale. decît alte 
soluri.

■" t
Adunări populare la 
Tîrgoviște, Nucet și 

Zalău
TELEGRAME ADRESATE

C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESdU

într-o atmosferă de înalt en
tuziasm, locuitorii municipiului 
Tîrgoviște, ai orașelor Nucet și 
Zalău, care au primit diplome 
și premii în cadrul întrecerii 
patriotice pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea localităților pe 
anul 1973, întruniți in adunări 
populare, au adresat telegrame 
de mulțumire Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
aprecierea dată muncii lor prin 
acordarea premiilor, arătind că 
acestea constituie un nou imbold 
și un stimulent neprețuit în in
tensificarea eforturilor pentru 
ca, alături de întregul popor, să 
sporească contribuția la înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul patriei.

în continuare, in telegrame, 
locuitorii celor trei localități se 
angajează ca in cinstea aniver
sării a 30 de ani de la Elibera
rea patriei și in intimpinarea 
celui de al Xl-lea Congres al 
partidului să facă totul pentru 
a răsplăti aceste aprecieri cu 
noi fapte de muncă și dăruire 
în dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească a orașelor, pentru conti
nua lor înflorire, pentru binele 
harnicilor lor locuitori.

• LA FABRICA DE ÎNCĂL
ȚĂMINTE AGNITA s-au intro
dus în procesul de fabricație sa
boți pentru dame, anticipîndu-se 
astfel sezonul estival, și o gamă 
largă de pantofi sport cu fețe 
din satin, produse comode și du
rabile. De asemenea, au fost rea
lizate modelele care vor intra în 
fabricație în a doua jumătate a 
anului, Este vorba de cîteva ar
ticole noi ghetuțe-bufo, cizmu- 
lițe din box cu căptușeală spe- 

i cială. (M. Jugănariu)
• ÎN CURIND cele 26 de săli 

de clasă ale Grupului școlar mi
nier Motru vor fi transformate 
în laboratoare și cabinete, prin 
autodotare. Au fost amenajate 
și dotate o seamă de labora
toare : electrotehnică, chimie, fi
zică, geologie, fonic, cabinetele 
de desen tehnic, pentru preda
rea protecției muncii etc. Sub 
îndrumarea specialiștilor, ejevii 
execută pupitre, materialul di
dactic, dulapuri tip-vitrină. (C.V.)

• ELEVII LICEULUI „Tra- 
ian Vuia“ din Făget, județul Ti
miș, au realizat, în anul trecut, 
din creșterea viermilor de mă
tase un beneficiu de peste 18 
mii lei. Acțiunea continuă și în 
acest an. Au fost plantați 1 200 
duzi pitici, conducerea școlii a 
luat măsuri pentru confecționarea 
atelajelor necesare. (S. Paragină)

• DOUĂ ZILE consecutiv 
peste 2 800 de spectatori au ur
mărit în sala sporturilor din Con
stanța competiția de box dotată 
cu „Cupa Unirii“. Cupa aflată 
la prima ediție a fost cucerită 
de Școala sportivă nr. 2 Cons
tanța. (Gh. Constantinescu)

• UTECIȘTII UZINEI meca
nice din Mizil, constituiți în
tr-o microbrigadă condusă de 
Aurel Chiroiu, au realizat la 
C.A.P. Fîntînele o instalație me
canică pentru adăpatul a 150 de 
bovine. S-an economisit astfel 
peste 8 000 lei. Acum munca a 8 
îngrijitori o face un singur om. 
(Valentin Anghel).

JUBILEU
Clujul împlinește în a- 

ceastă toamnă 1850 de ani 
de existență. La Editura 
„Dacia“ a intrat sub tipar 
lucrarea „Istoria Clujului 
din cele mai vechi timpuri 
și pînă astăzi“, elaborată de 
catedra de istorie a Univer
sității. sub conducerea cu
noscutului istoric și profe
sor Ștefan Pascu. rectorul 
Universității. Ampla mono
grafie cuprinde peste 1000 
de pagini bogat ilustrate. 
>NEAGOE BENONE).

ÎNTÎLNIRE
Comitetul U.T.C. al sectorului III a organizat o întîlnire între 

tinerii care urmează să fie încorporați și cîțiva invitați de onoare. 
Intre aceștia: general-locotenent in rezervă Paul Marfei, Eroul 
Muncii Socialiste Glieorghe Buruc de la Uzinele „23 August", 
locotenent-colonel Ion Aninoiu, de la procuratura militară etc. Ac
țiunea s-a finalizat cu un moment demonstrativ realizat Ia poligon.

• Din inițiativa cercului de 
folclor al Liceului „Calistrat 
Hogaș“ din Piatra Neamț, s-a 
inaugurat o expoziție folclori
că. Sînt adunate, aici, costume 
naționale, obiecte casnice spe
cifice diferitelor zone ale jude
țului. Cele mai „tinere“ costu
me au virsta de 50 de ani ; 
altele au peste 100 de ani. Iile 
de pe valea Bistriței, colecțio
nate de eleva Elena Profir au

Scrisoare 
către redacție

„De curind, cei 17 elevi ai 
clasei a Vlll-a au trăit una 
din cele mai emoționante zile 
din viața lor : ieșirea din pio
nierat și primirea în organiza
ția U.T.C. Nouă, uteciștilor, 
ne pare rău că ne-am des
părțit de organizația de pio
nieri, dar vom fi mereu ală
turi de ea. In adunarea care 
a avut loc în acea zi solemnă, 
ni s-au înminat, de către to
varășul Constantin Durlan, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C.., carnetele și noi 
le-am primit cu emoție. 
Ne-am luat angajamentul să-l 
purtăm cu cinste, să fim de
votați patriei noastre, Repu
blicii Socialiste România, și 
să fim oricînd gata pentru 
apărarea ei“.

IULIANA COCOȘ 
comuna Căiuți 

satul Pralea, 
județul Bacău

, CUPA TINERETULUI"

• Finalele etapei de masă în 
județul Mureș

Prelungirea pină in luna fe
bruarie a primei etape, faza pe 
asociații sportive, a „Cupei ti
neretului“, a avut darul să im
pulsioneze acțiunile sportive de 
masă din județul Mureș. în ul
tima perioadă s-au inițiat o se
rie de concursuri atractive la 
schi și sanie pe pîrtiile de la 
Bucin și din Pădurea Rotundă, 
de lingă Reghin, la care au 
participat peste 1 000 de tineri. 
De asemenea, s-au organizat 
acțiuni turistice la Sovata, Bor- 
sec și Poiana Brașov, unde, cu 
acest prilej, sute de tineri din 
județul Mureș au participat la 
concursuri de schi, prevăzute în 
prima etapă a „Cupei tineretu
lui“, evidențiindu-se membrii 
asociațiilor sportive „Textila“- 
Tirgu Mureș, „Metalul“ și „Vo
ința“ din Sighișoara.

Zilele acestea au început în
trecerile finale pentru desem
narea campionilor pe asociații

• „Palatul Sporturilor“ din 
Tbilisi a găzduit un mare con
curs internațional de lupte li
bere, la care au participat 140 
de sportivi din zece țări.

în ordinea celor 10 categorii 
de greutate, pe primul loc s-au 
clasat următorii concurenți : 
Hirata (Japonia), Pașaiev. Do- 
bordjghenidze. Kavarelașvili, 
Ibrahimov, Arațilov, Iduridze 

fost lucrate în urmă cu 80 de 
ani. Pedagoga Codrina Anghe- 
lescu, conducătoarea cercului, a 
adus un costum femeiesc care 
datează de acum «0 de ani, iar 
eleva Maria Chirlac a colecțio
nat din comuna Borlești ițari 
de lină și bumbac lucrați in 
anul 1890. Expoziția este com
pletată cu micromontaje foto
grafice. (DAN FILIPESCU).

• Universitatea din Craiova 
a luat inițiativa ca facultățile 
să patroneze, incepind cu acest 
semestru, unele școli din me
diul urban și rural. Printre a- 
cestea se numără Liceul de 
construcții de mașini. Grupul 
școlar „Electroputere“. Liceul 
„Frații Buzești“, Liceul econo
mic și Liceul agricol din Cra
iova. Școala generală din comu
na Melinești și Liceul agricol 
din Drăgășani. (M. POSPAI).

• Vineri, 8 februarie, Teatrul 
popular din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu Dej prezintă a 
doua premieră a stagiunii cu 
piesa „Fata morgană“ de D. So
lomon. Interpreți : Mihaela Fi
lip, inginer chimist. Constan
tin Constandache, inginer, Ni
colae Tatu, desenator (C.P. Bor- 
zești), Ludovic Crețu (inspector 
la Banca Națională), Gheorghe 
Mocanu (maistru la I.R.E.) etc. 
(L. Corneliu).

• Duminică, în cadrul „După- 
amiezelor muzicale ale tinere
tului“ în sala mică a Palatului 
are loc la orele 18 un recital de 
harpă susținut de Ioan Ivan. în 
partea a Il-a, Victoria Petri va 
susține un recital de pian. La 
orele 20. în ciclul „Reîntîlniri 
duminicale“, recitalul omagial 
Sandu Albu, violonist și com
pozitor.

sportive și care urmează să 
participe la etapele superioare 
ale acestei populare competiții 
cu caracter republican. La aso
ciația sportivă „Lemnarul" din 
Tirgu Mureș, un număr de 60 
de tineri și-au disputat întîie- 
tatea la intrecerile decisive de 
tenis de masă. Pe primul loc 
s-a clasat Andrei Cociș, urmat 
de Zoltan Kerteș și Dumitru 
Suciu. Un frumos succes a cu
noscut și concursul de tenis de 
masă organizat la asociația 
sportivă „Oțelul“-întreprinderea 
Metalotehnica Tîrgu Mureș, 
avînd că principali protagoniști 
pe tinerii L. Novac, F. Iosif, C. 
Molnar, D. Mereuță și Ioan 
Dan.

La Reghin, Sighișoara. Tirnă- 
veni și Luduș sînt programate, 
acum, intrecerile finale din 
prima etapă a „Cupei tineretu
lui“ la schi, patinaj, sanie, șah 
și tenis de masă.

(toți din U.R.S.S.). Heliksson 
(SU.A.). Nikuradze, Bigaiev 
(ambii U.R.S.S.).

Luptătorii români au ocupat 
următoarele locuri : L. Șimon (7) 
— la categ. peste 100 kg.; S. 
Morcov (8) — la categ. 90 kg.: 
E. Panaite (10) — la categ. 100 
kg și L. Ambruș (13) — la ca
teg. 74 kg.

Experiment C 8 
Astăzi, orele 18,30 
la „Modern-Club"

Casa de cultură a tinere
tului din sectorul 8. „Mo- 
dern-Club“. in colaborare cu 
Liceul de muzică „George 
Enescu“, inaugurează prima 
ediție a stagiunilor sale per
manente. Ciclurile, alcătuite 
cu concursul profesorilor li
ceului, vor să răspundă, in 
egală măsură, atit exigențe
lor iubitorilor muzicii cit, 
mai cu seamă, interesului 
vădit al masei de tineri din 
sector de a dobindi o solidă 
instrucție in domeniul cultu
rii muzicale. La cea dinții 
intilnire cu publicul „Mo- 
dern-clubului“ proL D. Ava- 
oliian va comenta piese de 
largă accesibilitate din re
pertoriul muzicii de cameră. 
Exemplele vor fi susținute 
de orchestra Liceului .,Geor
ge Enescu“. Vă invităm să-i 
ascultați astăzi. în sala de 
concerte de la „Modern- 
Club“ din B-dul Bucureștii 
Noi, nr. 48.

...căldură și ploaie
De la meteorologul Florica 

Militaru am aflat că vremea se 
menține caldă, cu cer mai mult 
noros. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ploaie, 
cu o frecvență mai mare in re
giunile din sud-vestul țării. 
Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări in Banat și Cîmpia 
Dunării. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse intre 0 și 10 
grade, iar minimele intre 2 și 
8 grade, în Banat, Crișana și 
Oltenia. în restul țării, tem
peraturile minime vor fi cu
prinse intre 0 și —8 grade.

Bucureștenii vor avea o 
vreme călduroasă, cu cerul va
riabil. mai mult noros. Tempo
rar va ploua. Temperatura ma
ximă: 4 la 6 grade, temperatu
ra minimă: —3 și —1 grade.

Redactorul rubricii:
LIDIA POPESCU

Ilie Năstase a cîștigat 
turneul de la Richmond

• Victorios in turneul de la
Richmond (grupa I a circuitului 
W.C.T.), tenismanul român Ilie 
Năstase. se află în fruntea cla
samentului acestei grupe cu 137 
puncte, urmat de iugoslavul Ni- 
kola Pilici — 114 puncte și ame
ricanul Tom Gorman — 102
puncte.

în finala de la Richmond. lui 
Năstase i-au fost suficiente 45 
de minute pentru a-1 învinge în 
două seturi : 6—2, 6—3 pe Tom 
Gorman. Românul, transmite co
respondentul sportiv al agenției 
Associated Press, a jucat exce
lent în această partidă, etalind 
cu virtuozitate întreaga sa gamă 
de lovituri preferate.

• Turneul internațional femi
nin fulger de handbal, desfășu
rat in localitatea poloneză Liu- 
blin, s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Vulturul Ploiești. Handba
listele românce au învins cu sco
rul de 9—6 (6—-3) formația locală 
M.K.S. și au cîștigat cu 16—5 
(8—1) jocul susținut cu echipa 
Budovliani Kelce. Pe locul se
cund s-a clasat M.K.S. Liublin, 
care a întrecut cu scorul de 13-9 
(4-3) pe Budovliani Kelce.

• Disputat la Ruse, meciul a- 
mical de fotbal dintre formația 
Sportul Studențesc București și 
echipa bulgară Dunav s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în fa
voarea gazdelor.

• Tinărul mare maestru so
vietic Anatoli Karpov. in virstă 
de 22 de ani. desemnat dună 
cum se știe cel mai bun șahist 
din lume pe anul 1973, și-a con
firmat valoarea, invingindu-1 pe 
compatriotul său Lev Polugaev- 
ski în meciul disputat la Mos
cova în cadrul sferturilor de fi
nală ale turneului candidaților la 
titlul mondial.

Ciștigînd cea de-a opta par
tidă, Karpov a obținut cea de-a 
treia victorie, punctaj care, con
form regulamentului. i-a asigu
rat calificarea în semifinale.

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de
exerciții cu 
EXTENSORUL 

Lecția a Vlll-a

EXERCIȚIUL NR. 1
Din stfnd depărtat, brațele 

oblic întinse sus, apucat cu 
mîinile de capetele extensoru- 
lui. Ducerea brațelor întinse 
In lateral și revenire. Menți
nere 10 sec., în momentul cel 
mal dificil al întinderii (4 se
rii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. :
Stind, depărtat, brațele oblic 

întinse jos. apucat cu miinile 
de capetele' extensorului. Du
cerea brațelor întinse in late
ral și revenire. Apucat cu pal
mele spre în afară (4 serii X 8 
timpi).

i

EXERCIȚIUL NR. 3
Din stind, un pas înainte, cu 

un capăt al extensorului sub 
vîrful piciorului. Brațul cu 
palma în sus (supinație). 
Flexia și extensia antebrațu
lui, cotul blocat pe șold (4 
serii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 4

Stind pe un genunchi. un 
braț întins Înapoi, apucat de 
un capăt al extensorului, ce
lălalt capăt agățat de vîrful 
piciorului drept. Ducerea bra
țului întins sus prin lateral și 
revenire (2 serii X 8 timpi)

EXERCIȚIUL NR. 5
Din sttnd depărtat cu exten- 

sorul așezat transversal pe 
spate, apucat de capete cu 
brațele Îndoite. întinderea bra
țelor înainte și revenire (4 se
rii X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. «
Din stfnd, cu un capăt ai 

extensorului ținut eu miinile 
flexate în dreptul pieptului, 
celalalt agățat de vîrful unui 
picior. Ducerea piciorului tn- 
tins lateral, Înainte, îndoire, 
revenire (2 serii X 8 timpi).

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA

Grupaj realizat de : 
VIOREL RABA

România-film prezintă:

O producție a studiourilor din Bratislava 
Regia : IAN LATKO ; Cu : IVAN PAINIAK, IULIS PANTIK, 

KVETA LUKOȘIKOVA-MIHALȚOVA

TÌ RGUL
■

 largă acțiune 

is, cu o redu- 
confecții. tri-

de preț, men
tă un real in- 
compleuri cu 
ile, costumase 
ibac căptușite 
mă), tricotaje 
ilți. ciorapi si 
i p.n.a., stoic 
tori de piele.

vizionate din 
e zile o mare 
ea să aleagă 

totodată im- 
. .

se desfășoară 
uat măsuri ca 
■mânem apro- 
Je bună cali-

DE IARNĂ
LA MAGAZINELE

COOPERAȚIEI DE CONSUM

ÎNTREPRINDEREA de calculatoare 
ELECTRONICE

cu sediul in str. ing. George Constantinescu nr. 2 
sector 2,

Platforma industrială Pipera ;

ANGAJEAZĂ URGENT
muncitori califi

• sudori |
• lăcătuși ajustori
• lăcătuși constr. metalice
• reglori la strunguri auto

mate
• strungari
• frezori
• vopsitori
• tratamentiști
• galvanizatori
• compresoriști

;i in meseriile
• magazineri
• instalatori climă-ventilare
« frigotehniști
• electricieni întreținere
• instalatori sanitariști
• rectificatori
• sculeri
• controlori
• primltori-distribuit.
• timpiari manuali
• șef depozit

muncitori necalificați în vederea calificării în me
seria de lăcătuș :

— absolvenți a 8 clase.
Angajările se fac zilnic între orele 12—ÎS.

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 174.
Mijloace de transport: autobuzele: 101, 104 și 106, 

tramvaiul ■ 16



Epidemia inflaționistă
si efectele ei

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII 

ROMÂNO-UNGARE

Cooperarea economică

Intervenția directorului general al U N.E.S.C.O.
In cadrul lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare 

în Europa, subcomisiile pentru educație, știință și cultură, reu
nite în ședința comună, au audiat intervenția directorului gene
ral al UNESCO, René Maheu. cu privire la programele de coo
perare europeană întreprinse de această organizație.

După cum se știe, invitarea 
directorului general al UNESCO 
pentru a prezenta, în fața parti- 
cipanților la Conferință, punctul 
de vedere al organizației cu 
privire la dezvoltarea cooperării 
europene se bazează pe hotări- 
rea adoptată în acest sens de Co
mitetul de coordonare, la pro
punerea României.

în intervenția sa, René Maheu 
a expus pe larg activitatea în
treprinsă in ultimii cinci ani de 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul
tură în vederea promovării și 
diversificării cooperării euro
pene în domeniile educației, ști
inței, culturii și informației, atît 
la nivel guvernamental, cît și pe 
plan neguvernamental.

Un loc însemnat în expunerea 
directorului general l-a deținut 
prezentarea rezultatelor și con
cluziilor adoptate de cea de-a 
doua conferință a miniștrilor 
educației din statele europene 
membre ale UNESCO, desfășu
rată la București între 26 no
iembrie și 4 decembrie 1973, al 
cărui raport final a fost distri
buit delegațiilor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare. Directorul general al 
UNESCO s-a referit pe larg la 
acțiunea normativă a organiza
ției, subliniind, în special, în
semnătatea pentru cooperarea 
europeană pe plan interguverna- 
mental a Declarației privind 
principiile cooperării culturale 
internaționale, adoptată de Con
ferința generală UNESCO în 
1966, René Maheu a arătat că, 
deși este o organizație mondială, 
UNESCO desfășoară o activitate 
eficientă pe plan atît național,

prin proiectele de cooperare 
între toate statele membre, cit 
și internațional, prin extinderea 
și diversificarea cooperării re
gionale pe toate continentele.

Vorbitorul a arătat că, pe baza 
Rezoluției privind cooperarea 
europeană, adoptată de Confe
rința generală a UNESCO din 
1972, la propunerea României, și 
în lumțna concluziilor și reco
mandărilor formulate la Confe
rința miniștrilor educației din 
Europa, de la București, 
UNESCO își va intensifica pe 
viitor aceste activități, în cadrul 
programului său de acțiune și 
este pregătită să favorizeze, 
prin mijloacele cooperării, cauza 
destinderii și păcii în Europa.

Expunerea directorului gene
ral al UNESCO a fost urmărită 
cu viu interes de către delega
țiile statelor participante.

Luni. a sosit la Budapesta 
tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare 
economică rpmâno-ungară, 
pentru a participa la intilni- 
rea de lucru a președinților 
celor două părți in comisie.

La gara Nyugati din Buda
pesta, tovarășul Virgil Trofin 
a fost salutat de Timar Ma- 
tyas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele părții 
ungare în comisie. Au fost de 
față membri ai Ambasadei 
României la Budapesta și ai 
Agenției economice române.

După-amiază, președinții 
celor două părți in Comisia 
mixtă guvernamentală de co
laborare economică s-au în- 
tîlnit, în clădirea Parlamen
tului, pentru a examina po
sibilitățile de dezvoltare în 
continuare a cooperării și co
laborării economice între cele 
două țări.

La lucrări a participat și 
Ioan Cotoț, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta.

romano-libaneză
In aceste zile sînt în curs de încheiere formalitățile privind în

ființarea la Beirut a celei de-a patra societăți mixte româno-li- 
baneze care va purta denumirea de „Soliroc“.

Noua societate mixtă va avea 
ca obiectiv construirea unei fa
brici de ciment in localitatea 
Siblin, din apropierea Beirutu
lui, și se va ocupa, în continua
re, de comercializarea producției 
acestei întreprinderi în Liban și 
țările din zonă. Este de men
ționat faptul că, pină in mo
mentul de față, în Liban func
ționează două fabrici de ciment 
— cea de la Siblin fiind che
mată să întărească substanțial 
acest sector al economiei 
neze.

Prima societate mixtă 
no-libanezâ „Socomex“ a ___
ființă , la Beirut, în 19'69, cifra 
sa de afaceri crescînd, în 1973, 
de cinci ori comparativ cu anul 
în care și-a început activitatea. 
„Socomex“ este profilată pe co
mercializarea mașinilor și uti
lajelor de producție românească 
și pe comerț general. Prin in
termediul său au fost și sînt 
vîndute pe piața libaneză și pe 
piețele țărilor arabe din zonă

liba-

româ- 
luat

Prof. ZOFIA KIETLINSKA despre

Exigențe âle unui invățămint
superior modern

Președintele Columbiei 
l-a primit pe tovarășul

Bujor Almășan
Cu ocazia prezenței sale la 

Bogota, tovarășul Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, a fost primit de 
președintele Republicii Colum
bia, Misael Pastrana Borrero, 
căruia i-a transmis un călduros 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La rindul său, președintele 
Republicii Columbia a transmis, 
in numele poporului columbian 
și al său personal, un cordial 
salut tovarășului 
Ceaușescu.

Președintele Misael 
Borrero a dat o înaltă . 
Vizitei făcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Columbia 
în septembrie 1973, subliniind 
prețuirea de care se bucură șe
ful statului român în Columbia 
cît și în întreaga Americă La
tină.

La primire a participat Dumi
tru Moianu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România 
Bogota.

în cadrul vizitei sale în 
lumbia, ministrul român a 
tat convorbiri cu ministrul re
lațiilor externe, Alfredo 
Vasquez Carrizosa, și cu minis
trul minelor și petrolului, Ge
rardo Silva Valderrama din 
țara-gazdă, referitor la situația 
relațiilor bilaterale și la posi
bilitățile de dezvoltare a aces
tora.

Prof. Zofia Kietlinska 
activeazâ de mai muiți 
ani la Școala Politehnică 
din Varșovia. în același 
timp îndeplinește și fun
cția de director adjunct 
al Institutului de cerce
tări asupra problemelor 
științei și învățămîntului 
superior.

muiți ani un sistem, și pe baza 
informațiilor pe care le deți
nem, el se dovedește util. Ne
cesitățile practice și, în primul 
rind, explozia 
revendică cu 
în mișcare a 
tinue. Este 
noi educația 
manentă.

informațională 
prisosință punerea 
unei pregătiri con- 
ceea ce denumim 
și instrucția per-

aveți 
care 

materialul

nuSimplul examen de admitere 
mai corespunde acestor necesi
tăți.

• Vă mulțumesc. Do
riți, in încheiere, să ne 
vorbiți despre activitatea 
practică care se depune 
în Polonia pe linia mo
dernizării învățămîn
tului ?

strunguri, aparataj electronic, 
convertizoare de sudură, gene
ratoare electrice, utilaj și mate
riale de construcții, produse 
chimice, produse ale industriei 
metalurgice.

După cum ne declară ing. 
Gheorghe Jiga, directorul ro
mân al „Socomex“, societatea 
are in proiect să-și lărgească în 
viitorul apropiat, cimpul de ac
țiune, angajînd operațiuni de 
anvergură cum ar fi construcția 
unei autostrăzi în Liban și a 
unui doc uscat în portul Beirut, 
pentru executarea de reparații 
ușoare la navele ce acostează 
aici. De asemenea, societatea 
are în vedere cooperarea cu alte 
întreprinderi în diverse afaceri 
comerciale și de construcții.

Societatea mixtă româno-li- 
baneză „Prodăco“, care comer
cializează produse ale industriei 
alimentare din țara noastră, 
funcționează Ia Beirut de peste 
patru ani și, la fel ca și „Soco
mex“, cifra sa de afaceri a înre
gistrat în această perioadă o 
creștere de cinci ori. O ilustrare 
a activității sale tot mai largi 
de la an la an o constituie fap
tul că în foarte multe magazine 
din Liban, ca și din alte țări a- 
rabe ale regiunii se găsește un 
bogat sortiment de conserve ro
mânești de legume și fructe, 
gemuri, dulcețuri și altele.

Tot la Beirut funcționează și 
societatea mixtă româno-liba- 
neză „Merol“, specializată în 
desfacerea uleiurilor minerale 
și a unor produse petrochimice, 
înființată in 1972, societatea 
„Merol“ dispune în prezent și 
de o instalație de ambalare și 
sortare a uleiurilor pe profilul 
necesităților specifice ale piețe
lor din zonă.

Oficialitățile economice și par
tenerii libanezi din cadrul so
cietăților mixte sînt foarte mul
țumiți de acest gen de coope
rare reciproc avantajoasă cu 
România, care contribuie la dez
voltarea relațiilor economice 
româho-libarieze pe multiple 
planuri.

Inflația — această 
problemă care se men
ține în actualitatea eco
nomiei țărilor capitaliste 
— înregistrează o acce
lerare îngrijorătoare 
(„inflație galopantă") și 
experții sînt de părere că 
fenomenul ar putea a- 
tinge niveluri fără prece
dent.

a prețurilor și era de prevăzut 
că expansiunea masivă a pro
ducției pe plan mondial, in 
1973 avea să accentueze acest 
fenomen. Dar amploarea lui a 
depășit toate previziunile, ac- 
celerind inflația și dind naște
re temerilor in legătură cu o 
posibilă penurie de materii pri
me.

• „Șomajul tehnic"
Dacă in anii trecuți au fost 

adoptate programe antiinflațio- 
niste de anvergură, folosindu-se 
fie mijloace uzuale: reducerea

la sută“. Șomajul tehnic nu a- 
pare insă doar in industria au
tomobilului, ci in toate ramuri
le de producție care necesită 
consum de energie. Numărul 
muncitorilor concediați tempo
rar atinge un milion și jumăta
te în Anglia — țara care re
simte cel mai mult criza de 
combustibil — acesta fiind re
zultatul măsurilor de reducere 
la 3 zile pe săptămînă a acti
vității în industrie și comerț. 
Primul ministru britanic Ed- 
ward Heath a anunțat hotărirea 
guvernului de a continua apli
carea celei de a treia faze a 
planului de combatere a infla-

Nicolae

Pastrana 
apreciere

la

Co-
pur-

• Care sînt cele mai 
importante 
în domeniul 
perioare ?

preocupări 
școlii su-

— îmi este greu 
măr. M-aș lansa j 
tentativă destul de 
existînd pericolul fie al 
rii pentru moment a 
fie al clasificării intr-o 
care nu ar coincide cu 
tanța lor.

Cred că _ 
care, de previziuni în privința 
orientării, a pregătirii cadrelor 
superioare, corelată strîns cu 
cerințele impuse de dezvoltarea 
economică, politică, socială și 
culturală a țării se înscrie ca 
una din preocupările principale 
ale responsabililor care se ocupă 
de destinele invățămintului, in 
general, ale cercetătorilor, în 
mod special. Apoi, aș îndrăzni să 
amintesc problema folosirii ra
ționale a specialiștilor, a absol
venților universitari. Trebuie să 
supunem atenției ce se intimplă 
cu inginerii, c.himiștii, medi
cii, economiștii noștri chiar 
după absolvire. Cum sînt înca
drați, cum răspund solicitărilor 
producției ? în strinsă 
lare cu acest fapt menționez 
necesitatea punerii la punct a 
unui sistem de perfecționare 
continuă a cadrelor. în unele 
țări știu că s-a realizat cite 
ceva în acest domeniu. Dealt
fel, pentru medici există de mai

i să Ie enu- 
poate intr-o 

riscantă, 
omite- 
unora, 
ordine 
impor- 

Totuși să încercăm... 
politica de planifi-

• Dar ce părere 
despre modul în 
selectează ____
și disciplinele? care 
au apărut recent și care 
trebuie, totuși, incluse 
în pregătirea viitorului 
specialist ?

— Acest subiect, pentru mine 
în calitate de profesor și de 
cercetător științific, constituie o 
piatră de ■ încercare. Vedeți dv.,. 
sîntem tentați în calitate de 
profesori să introducem in pro
grame cit mai mult din fiecare 
domeniu, în momentul 1 respec
tiv fiind convinși că întreprin
dem o acțiune mai mult decit 
utilă. în realitate, cît din ceea 
ce le oferim studenților in 
timpul studiului ramine vala
bil la absolvire sau la 2—3 ani 
după dobîndirea diplomei ? Stu
denții sînt supraincărcați, n-au 
mai mult timp să se pregătească 
in mod independent. Spun 
aceasta și prin prisma altor o- 
biective pe care tot noi ni le-am 
propus : pregătirea unor buni 
specialiști cu vocația găsirii, la 
momentul oportun, a răspunsu
rilor la întrebări complexe. De 
asemenea, trebuie să luăm în 
considerare și pregătirea lor ca 
membri conștienți ai societății 
noastre socialiste. Or, aceasta 
implică și un timp pentru alte 
activități, fie ele chiar și extra- 
universitare. După opinia mea 
devine din ce în ce mai nece- 

core- sșr ca la obținerea dreptului la 
intervină și alte 

cele tradiționale.
studenție să 
probe decit 
Conducerea proceselor de pro
ducție, de îndrumare, indiferent 
în ce sector al vieții sociale ai 
lucra, solicită talent, deși poate 
nu-i cuvîntul cel mai potrivit.

— La noi, în 1961, a luat ființă 
Institutul de cercetări asupra 
problemelor științei șl învăță
mîntului superior, care funcțio
nează sub îndrumarea ministe
rului de resort. Acest institut se 
ocupă cu cercetarea in-toate do
meniile invățămintului superior: 
planificare, metodologie, organi
zare, perfecționarea cadrelor, 
pregătirea și selectarea corpului 
didactic universitar, eficacitate 
pedagogică și funcțională, me
tode de apaliză a conținutului 
învățămîntului superior, pro
bleme de educație etc. Desfășu
răm o intensă activitate teore
tică — avem cîteva publicații în 
care tipărim studii și 
pe această temă ; dar 
aceeași atenție, dacă 
sporită, unor aspecte 
Ceea ce am reușit deja 
area unor nuclee, a unor colec
tive, care urmăresc aceleași o- 
biective și la nivelul universi
tăților, institutelor de învățămînt 
sau la facultăți. Rezultatele ob
ținute de pe urma acestor acti
vități se concretizează la nivel 
național, prin intermediul insti
tutului nostru, sau al universită
ților, pe plan local, urmărindu- 
se direcții la care m-am referit 
mai înainte. Noi apreciem că 
punerea în aplicare a acestor 
rezultate are foarte mare im
portanță pentru munca educa
tivă și profesională, constituind, 
totodată, verigi ale unui șir de 
preocupări ce urmăresc în final 
modernizarea învățămîntului su
perior, proces care nu poate fi 
scăpat din vedere nici un mo
ment.

TINERETUL LUMII

SEMINARUL
STUDENȚESC

DE LA DUBLIN

Adunare festivă la Moscova
MOSCOVA 4. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Crețu, 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a semnării 
primului tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea 
Sovietică. Uniunea asociațiilor 
de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea și Asociația 
de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) au organizat, la 4 fe
bruarie, la Casa prieteniei po
poarelor din Moscova, o aduna
re festivă.

La adunare au participat 
membri ai conducerii centrale a

A.P.S.R., activiști ai C.C. ăl 
P.C.U.S., miniștri adjuncți, func
ționari superiori din M.A.E., oa
meni de știință, cultură și artă, 
reprezentanți ai unor întreprin
deri sovietice — membri colec
tivi ai A.P.S.R., delegația Con
siliului General A.R.L.U.S., con
dusă de acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România.

Adunarea a prilejuit o ma
nifestare a prieteniei, și a bune
lor relații dintre România și 
U.R.S.S., dintre popoarele celor 
două țări.

Declarație
so vieto - cubaneză

în urma vizitei oficiale de prietenie efectuate în Cuba de 
Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a fost dată 
publicității o declarație sovieto-cubaneză.

Declarația relevă hotărirea 
părților de a extinde colabora
rea pe linie de partid și de stat, 
precum și in alte domenii, de a 
dezvolta colaborarea economică, 
comercială și tehnico-științifică. 
Se arată, totodată, că P.C.U.S. și 
P.C. din Cuba militează pentru 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Cuba și U.R.S.S. salută cotitura 
ce are loc pe plan internațional, 
de la „război rece“ la destindere, 
spre afirmarea principiilor co
existenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite, consi- 
derînd că pacea este principala 
premisă a rezolvării probleme
lor cardinale ale contemporanei

tății și ale progresului social și 
pronunțindu-se pentru colabora
rea bazată pe egalitatea în drep
turi a tuturor popoarelor.

Părțile salută mutațiile tot 
mai esențiale spre destindere și 
colaborare în Europa și se pro
nunță pentru afirmarea în Ame
rica Latină și in alte părți ale 
lumii a principiilor egalității, 
suveranității și integrității teri
toriale ale statelor, a renunțării 
la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța. U.R.S.S. și Cuba 
vor milita și în viitor pentru 
realizarea unor noi mutații pozi
tive în situația internațională și 
pentru a conferi acestor-mutații 
un caracter, ireversibil — se ara
tă în declarație.

cercetări 
acordăm 
nu chiar 
practice, 
este cre-

Convorbire consemnată de
IOAN TIMOFTE

La Dublin s-au încheiat lu
crările celui de al doilea se
minar internațional referitor 
la presa studențească, orga
nizat de Uniunea Studenți
lor din Republica Irlanda în 
colaborare cu Uniunea Inter
națională a Studenților.

La seminar, au participat 
numeroase delegații ale u- 
niunilor naționale de stu- 
denți, printre care și o dele
gație a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, condusă de Ste- 
lian Corneliu Moțiu. secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R.

în cadrul dezbaterilor 
fost abordate unele 
actuale ale 
țești, ale 
organizațiile 
organele de 
țească.

Delegația 
România a participat : 
la dezbaterile sesiunii, 
intervenția lor, delegații 
relevat experiența dobindită 
de presa studențească din 
țara noastră.

au 
aspecte 
studen- 

dintre
presei 

cooperării
de studenti și 
presă studen-

studenților din 
activ 
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„Cea mai senzațio
nală descoperire carto
grafică a secolului" ~~ 
așa numita „hartă Vin- 
land" — aflată actual
mente în posesia Uni
versității Yale din Statele 
Unite este, după toate 
probabilitățile, un fals.

H
arta, care în urmă 
cu un deceniu a 
provocat un veri
tabil șoc în rîndu- 
rile oamenilor de 
știință, indică o 

parte din Europa, Islanda și 
Groenlanda, conturînd în vest, 
o lungă insulă denumită con
vențional Vinland dar care, 
după părerea tuturor experți- 
lor, reprezintă prima atestare 
cartografică a coastei răsăritene 
a Americii de Nord. Deoarece, 
cercetările inițiale au relevat că 
harta datează din anul 1440, 
deci cinci decenii înaintea des
coperirii Americii de către Co- 
lumb, s-a tras o concluzie netă: 
apăreau confirmate supozițiile 
că vikingii (mai precis navigato
rul nordic Leif Erikson) ar fi

„Harta Vinland“-uii fals ?
atins coastele „lumii noi“ îna
intea expediției lui Columb.

„Harta secolului“ pusă în cir
culație de un anticar sponiol in 
1957 a fost analizată de un grup 
de specialiști de Ia British Mu- 
seum din Londra, condus de di
rectorul secției cartografice a 
renumitului muzeu, R. A. Sliel-

Viniond

„Harta Vinland" : hîrtie din se
colul al XV-lea, dar cerneală 

din zilele noastre...
ton. Concluzia a fost clară : 
hîrtia datează din secolul al XV- 
lea și a fost fabricată la 1440 la 
Oberrhein ; este deci, o hartă 
autentică. Pe baza acestei con
cluzii, documentul cartografic 
a fost achiziționat la un preț 
ridicat (400 000 dolari) de Uni
versitatea Yale.

In 1963 specialiștii de la Yale 
au anunțat oficial existența hăr
ții și de atunci tezele despre 
descoperirea Americii de către 
vikingi au căpătat o nouă pon
dere. Iată, însă, că după numai 
un deceniu „harta Vinland“

face iarăși senzație, de data a- 
ceasta pentru un cu totul alt 
motiv decît cel care a suscitat 
interesul din anii trecuți.

Oamenii de știință de la la
boratorul de analize cartogra
fice al Universității din Chicago 
au supus „harta secolului“ unei 
noi metode de analiză spectrală. 
După cercetarea a 54 probe mi
croscopice s-a ajuns la o cons
tatare stupefiantă : „Hîrtia pe 
care e desenată harta — a re
levat directorul laboratorului 
Universității Chicago, dr. Wal- 
ter Mc Crone — este în mod 
cert din secolul al XV-lea, dar 
este absolut sigur că cerneala 
cu care a fost desenată harta 
Vinland a fost fabricată în se
colul al XX-lea". Intr-adevăr, 
analizele efectuate cu cele mai 
moderne metode spectrogra- 
fice indică existența în compo
ziția cernelii — cu care a fost 
conturată harta mult disputată 
— a Bioxidului de titan. 
Or, acest element, descoperit 
abia in secolul nostru, nu e folo
sit în fabricarea cernelurilor 
decît din anul 1920.

Dr. Walter Mc Crone este ca
tegoric : „Iluziile despre o ates
tare cartografică a unei expedi
ții precolumbienc in America 
s-au spulberat. Harta Vinland 
este un fals“.

Nimeni înainte de Columb n-a 
pus piciorul in „lumea nouă“ ? 
Oricum, apropiatul simpozion 
internațional organizat de So
cietatea regală britanică de 
geografie, simpozion consacrat 
descoperirii Americii riscă să 
prilejuiască dezbateri foarte a- 
prinse în jurul „hărții Vinland“.

P. NICOARĂ

E
pidemia ce a cu
prins lumea oc
cidentală reflectă 
dezechilibrul creat 
între fluxurile 
monetare și flu
xurile reale din e- 

conomie, adică o continuă ero
ziune a monedelor din țările 
respective, reducindu-se pute
rea lor de cumpărare. Potrivit 
aprecierilor experților de la
First Național City Bank of
New York, intr-un deceniu 
(1961—1971) dolarul american a 
pierdut 26 la sută din valoare, 
francul francez 35 la sută, 
francul belgian 28 la sută, mar
ca vest-germană 26 la sută, lira 
sterlină britanică 36 la sută, lira 
italiană 34 la sută, iar yenul 
japonez 44 Ia sută. De aici, o 
progresivă deteriorare a puterii 
de cumpărare, ceea ce afectea
ză mai ales pe oamenii muncii. 
Se constată, de asemenea, o re
distribuire a venitului național 
in favoarea marilor monopo
luri, inflația reprezentând un 
factor de adîncire a inegalită
ților, a conflictelor sociale. Ur
mărind maximizarea cîștiguri- 
lor lor, marile monopoluri par
ticipă la menținerea și ampli
ficarea climatului inflaționist. 
De exemplu, in unele cazuri 
reducerea activității și — im
plicit — creșterea numărului 
celor care rămin fără un loc 
de muncă, justificată prin pe
nuria de combustibil, a fost fo
losită de către monopoluri pen
tru sporirea profiturilor lor. Mul
te firme cu mii de salariațî, 
invocind reducerea producției 
ca urmare a crizei de energie 
concediază un mare număr de 
muncitori, sau recurg la o scă
dere simțitoare a salariilor sub 
pretextul că doar in acest mod 
pot fi evitate concedierile. Pe 
de altă parte, prețurile evolu
ează într-un ritm neliniștitor.

• Ritm accelerat al 
creșterii prețurilor

Evoluția recentă a creșterii 
prețurilor bunurilor de consum 
și, mai ales, a materiilor pri
me, furnizată de O.C.D.E., ara
tă că in țările membre ale a- 
cestei organizații deprecierea 
monetară este în prezent de 
aproape două ori mai rapidă 
decît în anii 1960—1970. Și tre
buie să se aibă în vedere că 
media decenală este un reper 
care atenuează . diferențele. în- 
tr-o analiză („Perspective eco
nomice“ ale O.C.D.E.) se men
ționa că inflația măsurată prin 
evoluția prețurilor bunurilor 
de consum a atins o rată anua
lă (este vorba de anul 1973) de 
8 la sută. Acest nivel a fost cu 
mult depășit în ultimele luni 
in urma creșterii prețului pe
trolului, fapt ce agravează și 
mai mult fenomenul inflațio
nist. Cu toate măsurile de în
ghețare a prețurilor adoptate 
de guvern, în Italia continuă 
procesul de creștere a costului 
vieții. Potrivit datelor Institu
tului Central de Statistică, nu
mai în luna noiembrie 1973 
prețurile cu amănuntul au 
crescut cu 1,2 la sută față de 
luna octombrie și cu 11,4 la 
sută, în raport cu perioada co
respunzătoare a anului 1972. 
Comparativ cu noiembrie 1972, 
în Franța indicele prețurilor 
era în noiembrie 1973 în creș
tere cu 8,4 la sută. In Japonia, 
prețurile la bunurile de larg 
consum s-au mărit in luna de
cembrie cu 17,3 la sută.

Pe piețele materiilor prime, 
acolo unde tendințele sint în 
general ciclice, se observă în 
prezent o creștere a prețurilor 
fără precedent. In anul 1972 se 
manifestase deja o ridicare netă

Omagiu ajutorului 

acordat de România 

poporului angolez

„Noi credem sincer că 1974 
va fi un an decisiv, pentru că 
el va marca o nouă pornire 
și va da un nou suflu luptei 
de eliberare națională“, a 
declarat Holden Roberto, pre
ședintele Frontului de Elibe
rare Națională a Angolei, în
tr-un interviu publicat de 
cotidianul „Salongo“, din 
Kinshasa. Holden Roberto, 
care a sosit în capitala Zai
rului, după o vizită oficială 
in Republica Socialistă 
România, a spus în conti
nuare : „Noi credem că a- 
ceastă hotărîre de a da un 
nou avint luptei de elibera
re națională trebuie să fie 
însoțită de o activitate diplo
matică mai intensă, pentru 
a informa mai bine pe prie
tenii revoluției angoleze, 
pentru a lărgi cercul, lor și 
a obține cît mai multe mij
loace în vederea intensifică
rii acestei lupte“.

Președintele Frontului de 
Eliberare Națională a Ango
lei și-a încheiat interviul a- 
ducînd un omagiu „ajutoru
lui apreciabil“ pe care 
România îl acordă poporului 
angolez.

Demonstrație a oamenilor muncii din Franfa împotriva creșterii 
costului vieții

masei monetare, scumpirea 
creditului, creșterea ratei scon
tului, plafonarea cheltuielilor 
bugetare etc., fie mijloace „ex
cepționale“, ce implicau in pri
mul rînd, controlul direct asu
pra prețurilor și salariilor sub 
forma „înghețării“ temporare a 
acestora sau sub forma „supra
vegherii“ lor, în situația actua
lă, încetinirea producției in
dustriale sporește complexitatea 
situației.

Agențiile de presă anunță 
frecvent măsuri privind redu
cerea producției în diferite ra-

• INFLAȚIE : Existența în 
circulație a unei cantități ex
cedentare de semne bănești 
oare determină deprecierea 
banilor de hîrtie față de aur; 
poate apărea ca urmare fie a 
emiterii unei mase bănești, fie 
a reducerii volumului produc
ției și circulației mărfurilor; 
se manifestă îndeosebi prin 
reducerea puterii de cumpă
rare a banilor.

• STAGFLAȚIE: Stagna- 
re-f-inflație, adică situația în 
care o importantă încetinire 
a creșterii economice coexistă 
cu proliferarea fenomenului 
inflaționist.

muri industriale, conturînd în
deosebi criza în care este anga
jată industria automobilului. 
Astfel, firma italiană „Lancia“, 
subsidiară a concernului „Fiat“, 
a anunțat reducerea săptămînii 
de lucru de la 40 de ore la 24 
de ore, sub pretextul oficial al 
scăderii cererii. Măsura afec
tează peste 6 000 de salariați ai 
firmei, aflați in stare de „șo
maj tehnic“. Firmele vest-ger- 
mane de automobile și-au vă
zut comenzile reduse cu 46 
Ia sută încă din luna noiem
brie, in raport cu perioada co
respunzătoare a anului 1972 (cu 
55 Ia sută în prezent). Cu toa
te acestea, numai în depozitele 
filialelor concernelor „Opel“ și 
„Ford“ s-au acumulat aproape 
600 000 de autovehicule rămase 
nevîndute. Din cei 350 000 de 
muncitori care lucrează in in
dustria automobilelor din R. F. 
Germania, un număr de peste 
50 000 au și fost loviți de mă
surile de șomaj forțat. Firma a- 
mericană „General Motors“, cea 
mai mare din lume, a concediat 
90 000 de muncitori, redueîn- 
du-și producția cu 15 la sută“. 
Producția de autoturisme în 
țările Europei occidentale — 
scrie LA LIBRE BELGIQUE 
se va reduce în 1974 cu 10—15

ției, începută Ia 13 noiembrie 
1973, care preconizează, între 
altele, înghețarea salariilor.

• „Un călător
fără viză"

Ceea ce cauzează îngrijorare 
în momentul de față și impri
mă un caracter de urgență mă
surilor ce sînt aplicate, este 
puternica accelerare a ritmului 
inflaționist, comparat de exper
ții Departamentului de previ
ziuni economice al societății 
„Mc Graw Hill" (S.U.A.) cu 
„un călător fără viză“. Previ
ziunile economice publicate de 
acest departament apreciază că 
în 28 de țări capitaliste dezvol
tate, creșterea economică va 
înregistra în 1974 o medie de 
3,6 la sută pe cind inflația va 
atinge un procent mediu de 7,9 
la sută (in unele țări chiar de 
20—23 la sută). In țările mem
bre ale C.E.E., creșterea econo
mică va fi, în ansamblu, de 3,2 
Ia sută, în timp ce inflația se 
va situa la un nivel de 8 la su
tă. în raport cu 7,3 la sută în 
1973.

în numeroase țări occidenta
le penuria de combustibil și 
raționalizarea consumului ener
getic a accentuat puternic 
cursul spre încetinirea creșterii 
producției, proces ce afectează 
nu numai țări „obișnuite“ cu 
așa ceva (dintre statele vest- 
europene, Anglia, de exemplu, 
a cunoscut cel mai scăzut pro
cent de creștere în perioada de 
după cel de-al doilea război 
mondial), dar și țări ca Japo
nia, „campionul“ occidental al 
ritmului de dezvoltare. Un ra
port al Consiliului Organizației 
pentru Colaborare și Dezvolta
re Economică (O.C.D.E.) infor
mează că economia japoneză va 
avea în acest an un procent de 
creștere în volum (produs na
țional brut) de 2 la sută, ceea 
ce față de ritmul din anii pre- 
cedenți — 14 la sută — înseam
nă o perioadă vecină cu stag
narea.

îngrijorarea autorităților din 
o serie de state occidentale este 
legată, in aceste condiții, de 
persistența inflației, în ciuda 
ofensivei antiinflaționiste. Și în 
timp ce inflația nu se arată 
„receptivă“ Ia terapeutica * 
ministrativă, activitatea ec ■>- 
mică este cea care resimte e- 
fectele măsurilor restrictive 
luate, ajungîndu-se astfel la 
situația in care o importantă 
încetinire a creșterii coexistă 
cu proliferarea fenomenului in
flaționist. în asemenea împre
jurări, măsurile de frînare a 
crizei sînt și mai mult resim
țite de masele muncitoare.

RODICA ȚEPEȘ

ORIENTUL APROPIAT
• Incidente între forțele israeliene și siriene • Tru
pele israeliene și-au încheiat retragerea de pe malul 

vestic al Canalului Suez
DAMASC 4 (Agerpres). — Po

trivit unui, comunicat militar si
rian, in regiunea înălțimilor Go
lan au avut loc luni noi incidente 
între forțele israeliene și cele 
siriene. Comunicatul afirmă că 
aceste ciocniri, constînd, in prin
cipal, din dueluri de artilerie, 
au fost provocate de trupele is
raeliene și că ele s-au întins pe 
toată lungimea frontului siria- 
no-israelian.

rarea forțelor israeliene și egip
tene continuă și că trupele 
O.N.U. vor fi plasate intr-o nouă 
zonă tampon, care urmează să 
despartă forțele egiptene de cele 
israeliene.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă semnalează reducerea de 
către Egipt a forțelor sale de pe 
malul estic al Canalului de Suez 
— în concordanță cu acordul de 
dezangajare.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint militar 
israelian a declarat că luni au 
avut Ioc intense ciocniri și due
luri de artilerie pe linia de 
încetare a focului israeliano-si- 
riană. în regiunea înălțimilor 
Golan. Purtătorul de cuvint is
raelian a precizat că ciocnirile 
au fost mai puternice decit cele 
de duminică.

Agenția United Press Interna
țional. transmițînd aceste rela
tări, subliniază că ciocnirile de 
luni au marcat a noua zi conse
cutivă de ostilități pe linia de 
încetare a focului israeliano-si- 
riană.

CAIRO 4 (Agerpres) — Luni, 
trupele israeliene și-au încheiat 
retragerea de pe pozițiile situate 
pe malul vestic al Canalului de 
Suez, care trebuiau evacuate în 
cadrul celei de-a doua faze a 
realizării acordului de dezanga
jare israeliano-egipteană.

Un purtător de cuvint al 
O.N.U. g declarat că redesfășu-

Purtătorul de cuvint al 
părții R.P.D. Coreene în Co
mitetul de coordonare Nord- 
Sud a dat publicității o de
clarație în care1 condamnă 
afirmațiile calomnioase la a- 
dresa R.P.D. Coreene ale de
legației sud-coreene în acest 
comitet. Potrivit agenției 
A.C.T.C., partea sud-coreea- 
nă a recurs, într-o declarație 
recentă, la calomnierea . și 
prezentarea total deformată 
a poziției părții R.t’.D. Co
reene. exprimată deschis la 
30 ianuarie, prin care erau 
avansate o serie de propu
neri menite să conducă la 
lărgirea cadrului de discutare 
a problejnei reunificării țării, 
permițînd participarea în
tr-un mod democratic la dia
log a tuturor partidelor și 
organizațiilor pplitice și ob
ștești din cele două părți ale 
Coreei.
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