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Din succesele unui colectiv care a chemat la întrecere
în primele două luni ale anului la întreprinderea „Dorobanțul“ Ploiești s-au 

realizat, peste plan, următoarele :
ANGAJAMENTE REALIZĂRI

Producția globală 
Producția marfă 
Fire pieptănate 
Țesături tip lină 
Productivitate 
Producție călit. I

2 500 000 lei
1800 000 lei

6 000 kg
8 000 mp

450 lei/salariat
98 la sută

3 192 000 lei
1882 000 Ici

16 400 kg
12 300 mp

743 lei/salariat 
98,55% în ianuarie 

98,98 % în februarieîn ziua de 15 martie 1974, a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o informare în legătură cu recenta vizi
tă efectuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Liberia, Republica 
Argentina și Republica Guineea. Comitetul 
Executiv a acordat o înaltă apreciere activității 
deosebit de fructuoase desfășurate de secretarul 
general al partidului cu prilejul acestei vizite, 

Za aprobat în unanimitate rezultatele vizitei, do
cumentele semnate cu acest prilej, adoptînd o 
hotărîre specială, care se dă publicității sepa
rat.

Comitetul Executiv a luat în discuție și a 
aprobat Programul pentru cercetarea și valori
ficarea de noi surse de energie, care prevede 
valorificarea, în condițiile unor tehnologii de 
înaltă eficiență, a unor surse de energie dispo
nibile în țara noastră, introducerea în circuitul 
energetic • național și dezvoltarea tehnologiilor

Comitetului Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire la vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în Liberia, Argentina și Guineea
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al Partidului Co
munist Român a luat cunoștință, 
eu deosebită satisfacție, de 
rodnicele rezultate aie vizitelor 
de prietenie întreprinse, intre 
3—11 martie 1974, de secretarul 
general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Români#, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Liberia, 
Republica Argentina și Republi
ca Guineea.

Comitetul Executiv acordă o 
înaltă apreciere bogatei activi
tăți și modului strălucit în care 
secretarul general al partidului a 
acționat în cursul acestor' vizite 
și cu prilejul convorbirilor pur
tate, în cadrul cărora a reafir
mat cu vigoare politica stator
nică a României socialiste de 
amplificare a colaborării pe 
multiple planuri și de sprijinire 
activă a năzuințelor și efortu
rilor statelor din Asia, Africa și 
America Latină care pășesc pe 
calea dezvoltării lor economice 
și sociale independente.

Prin inițiativele multiple ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin activitatea sa neobosită, 
desfășurată cu înaltă competen
ță. cu abnegație, dăruire și pa
siune revoluționară, se înfăptu
iesc neabătut orientările și 
hotărîrilc Congresului al X-lea 
al P.C.R., ale Conferinței Națio
nale a partidului, privind ex
tinderea și adincirea relațiilor 
României cu toate țările socia
liste, dezvoltarea raporturilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
celelalte state ale lumii, creș
terea contribuției sale la pro
movarea unei politici noi în 
viața internațională, la consoli
darea cursului pozitiv, îndrep
tat spre destindere și colaborare 
între națiuni.

Vizita recentă se înscrie pe 
linia acțiunilor consecvente în
treprinse, în anii din urmă, de 
partidul și statul nostru, de 
secretarul general al partidului, 
in direcția promovării unei co
laborări multilaterale cu țările 
Africii și Americii Latine — 
contribuție de seamă la lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui. Desfășurată in acest spirit, 
vizita în Liberia, Argentina și 
Guinbea a reprezentat un nou 
și important aport Ia întărirea 
solidarității poporului român cu 
lupta popoarelor din aceste țâri 
pentru afirmarea identității lor 
naționale, pentru salvgardarea 
și consolidarea suveranității și 
independenței lor, o contribuție 
însemnată la întărirea frontului 
democratic, antiimperialist din 
întreaga lume.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in cele trei state prie
tene, convorbirile purtată cu 
conducătorii acestor țări au evi
dențiat dorința de colaborare, 
de dezvoltare a relațiilor bila
terale în toate domeniile — po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural — au dus la identifi
carea de noi căi în vederea dez
voltării și mai susținute a unei 
fructuoase și strìnse conlucrări, 
reciproc avantajoase, de natură 
să asigure progresul multilateral 
al țărilor noastre, să contribuie 
Ia lichidarea mai rapidă a de
calajelor ce le despart de țările 
avansate din punct de vedere 
economic. In cursul vizitei, au 
fost semnate un important nu
măr de documente oficiale, tra
tate. acorduri, înțelegeri, con
venții. care așează raporturile 
dintre România și țările vizitate 

pe o temelie trainică, de lungă 
durată în cadrul unei coo
perări reciproc avantajoase, 
deschizînd ample perspecti
ve dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare între poporul 
român și popoarele țărilor res
pective. România socialistă, ea 
însăși țară în curs de dezvolta
re, care face eforturi pentru 
accelerarea progresului său eco
nomic și social, nutrește convin
gerea că extinderea raporturilor 
de colaborare cu aceste state 
servește atît intereselor popoare
lor respective, cit și cauzei ge
nerale a cooperării și înțelegerii 
internaționale, a luptei antiim- 
perialiste.

Comitetul Executiv subliniază 
importanța istorică a tratatelor 
de prietenie și cooperare cu 
Argentina și Guineea — tratate 
care asigură un fundament trai
nic colaborării multilaterale din
tre România și aceste state, 
avînd, totodată, o însemnătate 
internațională, ca documente 
care sintetizează principiile unor 
relații noi între state, de egali
tate, stimă și respect reciproc. 
Aceste tratate, precum și Decla
rația solemnă cu Republica Li
beria. comunicatele comune în
cheiate cu cele trei țări consti
tuie o contribuție de lagă sem
nificație la promovarea noului 
tip de raporturi între state, în
temeiate pe respectarea strictă a 
independenței naționale, deplină 
egalitate în drepturi, stimă și 
avantaj reciproc, de neamestec 
sub nici o formă in politica in
ternă și externă a altor state, 
excluderea forței și amenințării 
cu folosirea ei, pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a se dezvolta liber, de 
a-și decide suveran căile dez
voltării sale.

Comitetul Executiv relevă cu 
satisfacție faptul că, în cursul 
întîlnirilor si convorbirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceausescu cu 
conducătorii statelor vizitate, s-a 
ajuns la o identitate de păreri 
în probleme de interes comun 
privind raporturile bilaterale și 
la opinii apropiate, convergente 
în legătură cu viața internațio
nală actuală, necesitatea întări
rii unității de acțiune a popoare
lor în lupta împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, de 
ingerințe în treburile interne ale 
altor state, a oricăror forme de 
dominație și asuprire a altor 
popoare. Au fost statornicite 
premisele unei conlucrări strînse 
în direcția promovării, prin ac
țiuni comune, a unei politici 
active în folosul păcii, indepen
denței și progresului social, al 
asigurării dreptului fiecărei na
țiuni de a-și organiza viața așa 
cum o dorește, de a prelua în 
mîinile proprii bogățiile națio
nale și a le folosi în interesul 
dezvoltării lor economice și so
ciale.

Comitetul Executiv apreciază, 
in același timp, ca deosebit de 
importante întilnirile avute în 
cursul vizitei cu reprezentanții 
partidelor politice, ai sindicate
lor, organizațiilor de masă și 
obștești din aceste țări. Aceste 
convorbiri, schimbul de opinii 
care a avut ioc au contribuit 
la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, au reprezentat un aport 
de seamă la dezvoltarea relați
ilor prietenești dintre poporul 
român și popoarele respective, 
dintre Partidul Comunist Român 
și forțele politice democratice 
și progresiste din țările vizitate.

Comitetul Executiv constată 
cu satisfacție că succesele po-

de producere, manipulare și consum pe scară 
mare a unor noi purtători de energie — obiec
tive care se înscriu în cele mai actuale tendin
țe ale energeticii pe plan mondial.

în continuare, a fost examinat proiectul Pro
gramului național privind eliminarea excesului 
de apă de pe terenurile agricole și combaterea 
inundațiilor, întocmit de o comisie specială, nu
mită, în acest scop, de către Comitetul Execu
tiv. Adoptînd orientările generale ale progra
mului, Comitetul Executiv a stabilit să se ia 
măsuri energice pentru oprirea proceselor de 
eroziune și degradare a terenurilor agricole, să 
se treacă la realizarea unui număr cît mai mare 
de bazine de retenție prin construirea de ba
raje, cu mijloace cît mai economicoase, să se 
continue acțiunea de regularizare a rîurilor 
existente. în ce privește excesul de apă, Comi
tetul Executiv a stabilit să fie concepute siste
me care să poată fi folosite atît pentru com
baterea excesului de apă, cît și pentru irigații 
în sezoanele secetoase. »

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a

examinat modul în care sînt utilizate fondurile 
pentru cercetare și introducerea tehnicii noi în 
întreprinderile industriale. Scoțînd în evidență 
rezultatele bune obținute, Comitetul Executiv a 
stabilit să se ia măsuri ferme pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în cheltuirea fondurilor 
destinate tehnicii noi, să se urmărească mai în
deaproape introducerea mai operativă în pro
ducție a rezultatelor cercetărilor, să se asigure o 
eficiență maximă a acestora.

în aplicarea consecventă a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și Conferinței Naționale pri
vind perfecționarea conducerii și organizarea 
diferitelor sectoare ale vieții social-politice, Co
mitetul Executiv a examinat proiectul Legii 
privind controlul financiar preventiv, proiectul 
Legii remunerării după cantitatea și calitatea 
muncii, proiectul Legii privind sistematizarea 
teritoriului și localităților.

Comitetul Executiv a hotărît convocarea 
Plenarei C.C. al P.C.R. în ziua de 25 martie a.c.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, 
unele probleme ale activității curente.

TARIR

porului român in opera de fău
rire a socialismului sint tot mai 
larg cunoscute și apreciate in 
lume, că sporește continuu in
teresul popoarelor față de expe
riența României în construcția 
social-economică socialistă, creș
te prestigiul țării noastre în 
lume. S-a confirmat pe deplin 
și cu prilejul acestei vizite jus
tețea programului elaborat de 
Congresul al X-lea și a hotăriri- 
lor Conferinței Naționale privind 
accelerarea dezvoltării economi- 
co-sociale a țării, perfecționarea 
continuă a organizării și condu
cerii societății, creșterea — pe a- 
ceastă bază — a nivelului de 
trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

Comitetul Executiv iși expri
mă satisfacția pentru primirea 
deosebit de caldă de care s-au 
bucurat solii poporului român 
din partea conducătorilor sta
telor vizitate, cit și a popoarelor 
acestora, materializată în am
ple manifestații, cu caracter de 
masă, de cordială prețuire și 
stimă — expresie a sentimen
telor de profundă considerație 
față de poporul român, de con
ducătorul partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de rolul pe care 
îl joacă în lupta pentru trium
ful idealurilor libertății, inde
pendenței naționale, progresu
lui social, democrației, păcii și 
înțelegerii internaționale.

In același timp, vizita a per
mis cunoașterea transformărilor 
înnoitoare din aceste țări, care 
— deși se află in stadii diferite 
de dezvoltare — iși propun pe 
căi diverse, specifice, rezolva
rea problemelor social-econo- 
mice cu care se confruntă, iși 
afirmă tot mai hotărît voința 
de a pune capăt vechilor stări 
de lucruri și de a construi o 
nouă societate mai dreaptă, mai 
bună.

Comitetul Executiv apreciază 
că vizita în Republica Liberia, 
convorbirile cu președintele 
William Toibert jr„ Declarația 
solemnă comună, acordurile și 
înțelegerile de cooperare înche
iate ati pus bazele unor relații 
durabile de prietenie și colabo
rare în diverse domenii de ac
tivitate, au statornicit premisele 
unei conlucrări active pe plan 
internațional în vederea înfăp
tuirii principiilor de egalitate, 
dreptate și echitate în relațiile 
dintre state, sprijinirii mișcări
lor de eliberare națională de pe 
continentul african, promovării 
cauzei păcii și progresului în 
întreaga lume.

Comitetul Executiv iși expri
mă deplina satisfacție pentru 
rezultatele excepționale ale vi
zitei în Argentina, pentru rod
nicele convorbiri purtate cu pre
ședintele Juan Domingo Peron. 
Tratatul de prietenie și coope
rare. Acordul general de coo
perare economică și tehnică, 
precum și celelalte înțelegeri și 
convenții încheiate deschid 
perspective din cele mai favora
bile dezvoltării unei conlucrări 
îndelungate, reciproc avantajoa
se, pe diverse planuri între cele 
două țări. Aceste înțelegeri și 
acorduri prezintă, totodată, o 
mare importanță pentru dezvol
tarea relațiilor României cu 
toate celelalte state din Ame
rica Latină, care luptă pentru 
afirmarea nestînjenită a suve
ranității și independenței lor 
naționale, pentru folosirea și 
valorificarea bogățiilor națio
nale în folosul propriei dezvol
tări, pentru instaurarea unui 

spirit nou. de egalitate și echi
tate, in raporturile internațio
nale.

Comitetul Executiv apreciază 
că vizita în Guineea, schimbul 
tovărășesc de păreri cu preșe
dintele Ahmed Sekou Toure, în- 
tîinirile cu masele largi, în ca
drul unor însuflețite adunări 
populare, precum și Tratatul 
de prietenie și cooperare, cele
lalte înțelegeri și convenții în
cheiate marchează un moment 
deosebit de important in dez
voltarea pe o treaptă superioară 
a raporturilor de prietenie și 
solidaritate militantă intre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Democrat din Guineea, în
tre țările și popoarele noastre, 
în intensificarea raporturilor 
frățești bilaterale de colaborare 
și sprijin internaționalist și, tot
odată, în lupta generală pen
tru progres și pace în lume, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, a oricăror forme de do
minație și asuprire.

Comitetul Executiv relevă că 
intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in timpul vizitei in 
Guineea, cu tovarășii Aristides 
Pereira, secretar general al Par
tidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (PAIGC), și Luis 
Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea — 
Bissau, a prilejuit reafirmarea, 
pe pămint african a poziției 
consecvente a României de spri
jinire a noului stat indepen
dent, a tuturor popoarelor afri
cane care luptă pentru lichida
rea dominației colonialiste, pen
tru afirmarea deplină a dreptu
lui lor la o viață liberă și dem
nă. Conducătorii mișcării de 
eliberare din Guineea-Bissau au 
relevat solidaritatea consecven
tă și sprijinul multilateral pe 
care P.C.R., secretarul său ge
neral le acordă popoarelor an
gajate în lupta pentru libertate, 
pentru scuturarea jugului colo
nial.

Comitetul Executiv apreciază 
că intîlnirile și convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cu 
conducătorii unor partide co
muniste, progresiste și demo
cratice, cu reprezentanți ai sin
dicatelor, ai unor organizații 
politice de masă și obștești s-au 
înscris ca o nouă și însemnată 
contribuție la dezvoltarea legă
turilor de prietenie între po
porul român și popoarele țări
lor respective, la întărirea for
țelor progresiste, antiimperia- 
liste și anticolonialiste.

Aprobînd în unanimitate re
zultatele vizitei, documentele 
semnate cu acest prilej, Comi
tetul Executiv trasează ca sar
cină Consiliului de Miniștri, mi
nisterelor și organizațiilor eco
nomice de resort, să ia măsurile 
ce se impun, in vederea trece
rii, fără întirziere, la aplicarea 
în viață în cele mai bune con- 
dițiuni a acorduriloi- și înțelege
rilor convenite. Este nece
sar să se acționeze cu fer
mitate pentru a se asigura 
maximă operativitate in aplica
rea prevederilor înscrise in a- 
ceste acorduri și înțelegeri, să 
se ia toate măsurile pentru buna 
pregătire a cadrelor necesaie 
realizării operațiunilor de coo
perare economică și tehnico- 
științifică stabilite cu statele 
respective.

In seopul realizării unei mai 
strinse apropieri și a unei mai 
bune cunoașteri reciproce a va

lorilor spirituale ale popoarelor 
noastre, Comitetul Executiv sta 
bilește ca Ministerul Educației 
și Invățămîntului, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. Con
siliul Național pentru Știință 
și Tehnologie să întreprindă ac
țiuni care să ducă la intensifi
carea schimbului de cadre di
dactice și studenți, de cercetă
tori, oameni de știință și cul
tură, la promovarea de schim
buri de lucrări literar-artisticc. 
de formațiuni cultural-artistice 
etc.

Comitetul Executiv hotărăște, 
totodată, să se întreprindă tot 
ce este necesar pentru dezvol
tarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și par
tidele politice conducătoare din 
țările vizitate, cu celelalte parti
de și forțe progresiste, antiimpe- 
rialiste din aceste țări — por- 
nindu-se de la faptul că aceasta 
reprezintă o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la adin- 
circa raporturilor de prietenie 
dintre poporul român și popoa
rele respective, la întărirea în
tregului front antiimperialist.

Comitetul Executiv recoman
dă Frontului Unității Socialiste, 
Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Consiliului Național al Femei
lor, Uniunii Tineretului Comu
nist, celorlalte organizații de ma
să și obștești din țara noastră 
să adopte măsuri concrete pen
tru extinderea legăturilor și a 
schimburilor de experiență cu 
organizațiile similare din cele 
trei țări vizitate.

întrunind adeziunea unanimă 
și aprobarea entuziastă a in- 
tregului nostru popor, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
Liberia, Argentina, Guineea se 
înscrie ca o nouă și remarcabi
lă contribuție la dezvoltarea re
lațiilor cu popoarele țărilor vi
zitate, Ia afirmarea ideilor so
cialismului, la promovarea țe
lurilor dezvoltării independente, 
propășirii economice și sociale 
a tuturor națiunilor, ia intensifi
carea luptei antiimperialiste și 
anticolonialiste, pentru instau
rarea unei lumi a păcii și cola
borării.

Prin intreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele obținute, vizita 
reprezintă o nouă și elocventă 
mărturie a legăturii indisolu
bile intre politica internă și 
externă a țării noastre, con- 
firmind, o dată in plus, că jus
tețea și caracterul constructiv al 
activității internaționale a Ro
mâniei socialiste iși au izvorul 
in succesele dobîndite în con
strucția socialismului, in progre
sele realizate în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării și în ri
dicarea nivelului de trai al în
tregului popor. In lumina aces
tui adevăr fundamental, Comi
tetul Executiv adresează tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră chemarea de a depune 
noi eforturi, de a acționa cu 
pricepere și hotărîre pentru a 
dezvolta și amplifica realizările 
obținute, astfel ca anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării și al Congresului al Xl-Iea 
al partidului să însemne anul 
unor noi și strălucite succese pe 
calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a 
înfloririi continue a națiunii 
noastre socialiste, pe calea am
plificării relațiilor noastre in
ternaționale, a afirmării tot mai 
puternice a României într-o lu
me a păcii și colaborării inter
naționale.

C
e ar mai fi de adău
gat? Această oglindă a 
lăudabilelor eforturi cu 
care colectivul între
prinderii n-a rămas nici 

o clipă dator, reflectă nu numai 
hărnicia muncitorilor, dar și gîn- 
direa, spiritul creator, inventivi
tatea lor. Și, pentru că majorita
tea covîrșitoare o constituie fe
meile și îndeosebi cele tinere, 
lor li se cuvine admirația și 
lauda.

Lansînd chemarea la întrecere 
socialistă pentru cinstirea glori
oaselor evenimente din viața 
partidului și poporului nostru — 
a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-lea al 
partidului — țesătoarele de la 
„Dorobanțul“ n-au spus simple 
vorbe. Ele sînt hotărîte să se 
situeze de la început în fruntea 
competiției, să-și acopere angaja
mentele cu fapte de valoare. 
Realizările peste plan la toți in
dicatorii sînt cea mai grăitoare 
mărturie. Dar să facem cunoș-

ROMULUS LAL 
Fotografii de O. PLECAN

(Continuare în pag. a Ill-a)

Patru reporteri în patru întreprinderi la ora pontajului

CUM FOLOSIȚI
TIMPUL DE MUNCĂ?
Dintre factorii hotărîtori în înde

plinirea sarcinilor de producție, fac
torul timp are o valoare aparte. Fie
care minut din cele 480 ale progra
mului de muncă înseamnă piese, 
produse, eficiență. Un minut pierdut 
la nivelul economiei naționale este 
echivalent cu pierderea unei produc- I

ții de milioane. Coborît la nivelul u- 
nei întreprinderi, același minut pier
dut echivalează cu o pagubă de mii 
de lei. Cum gospodăriți acest inesti
mabil potențial care stă la îndemîna 
dumneavoastră ? De la această în
trebare au pornit reporterii noștri, în 
raidul lor prin cîteva întreprinderi.

0 I. P. A. SIBIU

Cînd acțiunea educativă 
se reduce la sancțiune

Secția 300-cardane a întreprin
derii de piese auto din Sibiu. 
Mi-am propus să aflu de ce toc
mai această secție, cea mai mare 
și mai modernă din întreprin
dere. furnizează zilnic cele mai 
multe absențe nemotivate și în
târzieri de la program. Am lăsat 
deci de o parte dosarul cu pe
nalizările și contractele de mun
că desfăcute din cauza indisci
plinei și am venit să-i caut pe 
oameni, să aflu de la ei de ce 
lipsesc, ce calcule își fac cînd 
irosesc cu mînă largă timpul de 
lucru. In 1973, ne spune ingi
nerul Stan Măruntu, am pierdut, 
datorită absențelor nemotivate 
peste 24 000 ore. Aceasta înseam
nă că timp de o lună de zile 
120 de muncitori nu s-au pre
zentat la lucru, o lună de zile 
120 de oameni au stat degeaba. 
S-a pierdut astfel o producție 
de circa 6 milioane lei. N-am

A1 N NUMĂRUL DE AZ 1
• AM FOST O ZI SECRETARI U.T.C.
Brigada „Scînteii tineretului" transmite de la Cluj și Cîmpia 
Turzii
• PIESA DE ACTUALITATE
STENOGRAMA unei discuții cu studenți de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică, despre calitățile și defec
tele unor spectacole cu piese de actualitate.
• CLUBUL TEMERARILOR
O nouă rubrică de reportaje._ Pentru început „Un fanion 
românesc pe acoperișul lumii", însoțindu-l imaginar pe 
Ionel Coman în escaladarea Pamirului.
• CE FACEM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR IN 
CREAȚIA INDUSTRIALĂ ?
La rubrica DESIGN, consemnăm cîteva opinii despre o me
serie pluridisciplinară.
• FĂRĂ DERBI LA FOTBAL
Cornel Dinu comentează etapa a XX-a.

Satisfacții.

pus la socoteală cele 1930 de în
voiri și nici cele 6 000 de zile 
de concediu de boală. Dacă a- 
dăugăm și aceste pierderi, re
zultă că 240 de oameni pe care 
contam pentru îndeplinirea pla
nului nu au venit la lucru o lună 
întreagă.

Consultăm registrele de pon
ta] și observăm că de la o zi la 
alta absentează pe rînd : Gheor- 
ghe Mitea, Emilian Costicea, 
Ioan Cică, Cornel Șarlea, Ioan 
Beleț, Petre Nacu și alți cîțiva.

— Nu sînt mulți Ia număr, ma
joritatea sînt harnici și la locul 
lor, adaugă șeful secției, dar 
dacă lipsește unul, se întrerupe 
o întreagă linie tehnologică, cei 
de după el nu au de lucru în 
ziua respectivă. De aceea, am

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

EGAII-

ZAREA

ȘANSELOR
->

de ACULIN 
CAZACU

Am întreprins, împreună 
cu un grup de cercetători, o 
anchetă de opinie in rindu- 
rile elevilor de liceu : 513
subiecți, din 12 școli (7 din 
București și cîte una din 
Buzău. Craiova, Galați, Plo
iești și Drobeta-Turnu Seve- 
rin). Tema — aceea a orien
tării școlare și profesionale, 
a orientării in viață în ge
nere. Rezultatele sînt în bună 
măsură semnificative. Spicu
iesc din ele: 87 Ia sută doresc 
să urmeze o facultate; 5 Ia su
tă vor să se înscrie la o școală 
postliceală ; 6 la sută vor să 
intre in producție si anoi să 
urmeze o facultate ; 1 Ia sută 
vor să intre în producție ; 
1 la sută nu au răspuns.

Așadar, marea majoritate 
aspiră Ia o școală superioară. 
Cine ii îndrumă spre facul
tate ? Peste 71 la sută de
clară că nimeni ; 1 Ia sută — 
părinții ; cîte 2 la sută pro
fesorii și prietenii apropiați; 
restul au dat răspunsuri com
binate sau n-au răspuns. 
Peste 66 Ia sută dintre elevi 
consideră insuficiente cunoș
tințele primite în liceu pen
tru a se prezenta cu șanse 
sporite Ia concursurile de
(Continuare în pag. a Vl-a)
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AM FOST O ZI
SECRETARI U.T.C.
• Dacă aș îi venit luni

Dacă aș fi venit luni, la 
I.M.M.R. „16 Februarie“, aș fi 
asistat și aș fi încercat să-l ajut 
pe locțiitorul secretarului U.T.C. 
in organizarea unei adevărate 
zile a secretarilor U.T.C. din în
treprindere, care se desfășoară 
aici, cu regularitate, la fiecare 
început de săptămînă. Timp de 
15 minute, nu mai mult, secre
tarii U.T.C. din secții și atelie
re informează despre acțiunile 
organizate in săptămina prece
dentă și primesc alte sarcini, 
pentru săptămina în curs. Luni, 
de exemplu, s-a discutat intre 
altele și despre continuitatea in 
muncă. „Am avut zilele trecu-; 
te o acțiune în cadrul pregătirii 
pentru apărarea patriei — s-a 
spus. S-a făcut un afiș, s-a a- 
nunțat la stație. Tovarășul Albu 
a trecut pe la fiecare secretar 
în parte. Rezultatul : n-au venit 
decit doi tineri. Și nu putem 
fi de acord ca, din cauza pre
gătirii mai susținute a unor ac
țiuni, care ne reușesc înțr-ade- 
văr, să neglijăm altele, pierzind 
astfel intr-un loc ceea ce ciști- 
găm in altul. Vom lua chiar 
acum, în această intilnire, mă
surile cuvenite“. Fenomenul a 
fost cit se poate de exact nu
mit, iar măsurile, tot atît de 
exacte, sînt enumerate și ele în 
procesul verbal. Dacă aș fi ve
nit luni, aș fi putut eventual să

• Un calificativ care nu lipsea
Cimpia Turzii se asociază 

automat in vorbirea noastră cu
rentă cu „Industria sîrmei“, una 
din maiile întreprinderi ale ță
rii, despre care s-a scris mult și 
se va mai scrie. Un inginer mai 
in virstă spunea că ar trebui 
poate alcătuită o bibliografie, să 
aibă ce consulta tinerii cind pă
șesc pragul întreprinderii, să 
vadă și astfel ce ștafetă preiau 
ei. ce să ducă mai departe. Se
cretarul comitetului U.T.C. de 
aici, Cișmaș Traian, îmi. spune 
că va Încerca : nu-i ușor, dar 
propunerea ii place și iată-ne 
discutind cum și în ce fel poa
te fi alcătuită o asemenea carte 
de onoare.

Discutăm despre asta în drum 
spre „trăgătoria tare“ nr. 2. Am 
intrat în ziua acdea, împreună 
cu el, in mai multe secții. Dis
cutam pretutindeni cu tineri, cu 
maiștri cu conducerea secțiilor 
Ce se putea rezolva pe loc. ce 
nu, ne notam amindoi în car
nete.

Intrăm și la „trefilare“. Aici 
sînt cîțiva tineri care nu-și în
deplinesc norma. Motivul : la 17 
ani, n-au încă dexteritatea ne

• ...Și era să-mi pun mînecuțe de birocrat
„Este secretară doar de patru 

zile, mi s-a spus la „Clujana“. 
Lăsați-o în pace să-și ia in pri
mire !“ Reușesc totuși să intru 
in întreprindere și, in timp ce 
căutam sediul comitetului 
U.T.C., se stîrnea și mai mult 
curiozitatea in mine. Ce și cum 
o fi luînd în primire de patru 
zile un secretar U.T.C. 1 Nu a- 
sistasem niciodată la predarea- 
primirea dintre doi secretari 
U.T.C. (mai ales că la „Cluja
na“ secietarul U.T.C. este și sa
larizat pentru această funcție), 
ba chiar termenul de predare- 
primire se.asocia în capul meu 
cuvintului inventar. Și iată-mă 
in sediul comitetului U.T.C. 
Aici, maldăre de hirtii aruncate 
în dreapta și în stingă, pe mese, 
sub mese, in dulapurile deschi
se vraiște. („Aia arunc-o... asta 
la dosarul cu muncă patriotică... 
pe asta păstreaz-o că nu știi 
cind iei din ea o frază... planul 
ăla vechi de măsuri ține-1, că 
nu se știe cind iți. mai tre
buie...“).

— Război hîrtiilor ? i-am în
trerupt.

— Da’ de unde, le punem la 
punct

Puțină ordine nu strică, 
mi-arn d« și m-am oferit să le

• Cite pot încăpea într-o singură zi
Ne aflăm in biroul comitetului 

U.T.C. de Ia întreprinderea 
„Unirea“. Aici 60 la sută dintre 
salariați sînt tineri. Secretarul 
U.T.C. este tînărul Ioan Vișan, 
de meserie lăcătuș. O primă ac
țiune care cerea o rezolvare o- 
perativă : desemnarea unui 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. pentru a merge la cămi
nul de nefamiliști și a organiza 
acțiuni de muncă patriotică, 
prin care tinerii să contribuie la 
grăbirea lucrărilor și darea lui în 
folosință înainte de termen. Tre
buiau, totodată, luate măsuri și 
pentru înființarea unui club 
unde cei 106 chiriași să-și poată 
petrece cît mai util timpul 
liber. Poștașul le va duce, deo
camdată, 6 publicații din par
tea comitetului U.T.C. ; de 
la biblioteca întreprinderii s-au 
și dus acolo un număr de cărți 
care vor fi preschimbate cu re
gularitate. Secretarul, împreună 
cu alți membri ai comitetului, 
a definitivat insă și un pro
gram de acțiuni, elaborat în co
mun cu comitetul sindicatului, 
destinat educării ucenicilor. „Ei 
se califică ia locul de muncă, 
desfășoară activități pe linie de 
organizație — îmi spune Ioan 
Vișan — dar ne-am gîndit să 

mai adaug un sfat, o părere 
proprie.

...In sediul comitetului U.T.C. 
intră un tînăr. Cere o adeverin
ță care să confirme participarea 
lui la pregătirea pentru apăra
rea patriei. Mă gindesc că este 
momentul să intru în rolul de 
secretar U.T.C. și vreau să in
tervin. Dar mai am puțină răb
dare și-1 las pe locțiitorul meu, 
Vasile Bondor, mai întîi.

— Du-te la tovarășul Albu, 
zice acesta. El este responsabi
lul cu pregătirea pentru apă
rare.

Am făcut bine că am avut 
răbdare. Exact același răspuns 
l-aș fi dat și eu...

Dacă aș fi venit luni, aș fi a- 
vut poate prilejul să rostesc ur
mătoarele cuvinte : „Dați mai 
multă importanță fiecărui tînăr. 
Lămuriți-1, vorbiți-i frumos. Nu 
așa cum imi spunea un tînăr, 
neutecist, că a vrut să-l întrebe 
ceva pe un secretar și acesta l-a 
repezit Așa nuVom ciștiga ni
ciodată oamenii. în același timp, 
să folosim martine și sancțiu
nea de organizație, ca instru
ment al munci}, politice, acolo 
unde constatăm , abateri de la 
disciplină“. N-am venit însă 
luni, așa că nii-mi rămine decit 
să citesc acesta Cuvinte, trecute 
intr-un proces-verbal, exact așa 
cum l-aș fi rosțiț, eu însumi.

cesară meserii! de trefilator. 
Au fost dați, din inițiativa ute- 
ciștilor din secție, in grija unor 
muncitori bine pregătiți profe
sional care-i supraveghează, ii 
ajută. „Pe aici trec în fiecare zi, 
intre timp numărul lor a scăzut 
dar vreau să nu mai existe nici 
unul sub-normă“.'

Programai din ziua aceea al 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină cuprindea și un ceas 
la sediu în acest ceas el sem
nează fișe de angajare sau de 
lichidare. In acest ceas, la care 
am fost martor, el a vorbit cu 
cițiva viitori muncitori despre 
locul unde vor munci, despre 
drepturile și îndatoririle unui 
muncitor la „Industria sîrmei“, 
i-a întrebat dacă au unde dormi, 
unde minca, despre familie. Ce
lor care plecau la armată le-a 
spus că sint așteptați inapoi, să 
țină legătura cu uzina, să scrie 
pe adresa comitetului U.T.C. 
despre viața și activitatea lor în 
armată. Și unora și altora lea- 
ducea aminte că se angajează 
sau părăsesc nu numai un co
lectiv de muncă, ci și o organi
zație U.T.C., pe care sînt datori 

dau o mină de ajutor. M-au ru
gat insă să nu mă amestec pen
tru a nu le încurca cumva hir- 
tiile. Erau atît de multe incit 
abia se descurcau ei. Și îmi spu
neau că ceea ce vedeam era o 
nimica toată față de ce triaseră 
pină în ziua aceea. Și i-am în
trebat cît va mai dura.

— Păi dacă stăm pină pe la 
9—10 seara sperăm ca mîine să 
terminăm, mi-a răspuns Ileana 
Banyai, noua secretară.

—Da, da, mîine neapărat tre
buie să terminăm, a intervenit 
Ștefan Rotaru, vechiul secretar. 
Pentru a da în primire, eu nu 
mai am decit o zi la dispoziție.

— Și prin organizații cind 
mergem ? s-a adresat noua se
cretară vechiului secretar. Și 
cite sint... . 47.

— Eu știu, a oftat Rotaru. 
Dacă nu erau atitea hirtii...

Din cauza hirtiilor uitaseră să 
mai meargă și la masă. îi pri- 
vream cu cită migală luau fie
care peticei, trecindu-1 dintr-o 
mină în alta, căutîndu-i locul 
unde urmau să-l pună printre 
cele citeva zeci de dosare și în
cercam să-i Înțeleg. încercam 
să-i înțeleg dar nu reușeam. 
Este drept că la o organizație 
cu 3 000 de uteciști, inevitabil 

facem ceva mai deosebit pentru 
ei, intrucît sint veniți de la 
țară și le lipsește încă o educa
ție muncitorească, nu cunosc 
bine nici întreprinderea noas
tră...“. în telul acesta, activită
țile ce vor fi organizate la că
minul pentru nefamiliști au de 
pe acum stabilite amănuntele 
organizatorice și sînt înglobate 
intr-un sistem de: lutru gindit 
pentru o perioadă: mai mare.

Programul de lucru al secre
tarului nu se oprește însă aici. 
Intrucît în aceeași zi, la orele 

18, la Casa de cultură a studen
ților urmează să aibă loc un 
concurs pe teme ale pregătirii 
pentru apărarea patriei, secre
tarul U.T.C. convoacă, după o 
discuție cu comandanții de de
tașamente, 7 tineri. cu rezulta
tele cele mai bune pentru o 
prealabilă pregătire și testare. 
Apoi, deoarece a-doua zi tre
buie să plece un grup de tineri 
in excursie la Munții Băișorii, 
secretarul are de pus la punct 
unele probleme privind asigu
rarea transportului, procurarea 
de schiuri și sănii etc.

Instantaneele surprinse mai 
sus nu fac, desigur, parte din- 
tr-un program obișnuit, multe

...în birou pătrunde un alt tî
năr. Cere o semnătură pe foaia 
de lichidare. Pleacă în armată. 
Vasile Bondor ii semnează, apoi 
îi strînge mina și-i spune :

— Armată ușoară. Și să revu 
cu bine înapoi.

Foarte bina, îmi zic în sinea 
mea. Nimic mai frumos decît să 
te desparți de un tînăr în felul 
acesta. Și să-l Și primești la fel, 
atunci cind va veni înapoi.

Aici, la I.M.M.R., s-a introdus 
de curind procedeul ca tinerii 
care împlinesc o anumită virstă 
să fie felicitați in adunarea ge
nerală din luna respectivă, în- 
minindu-li-se totodată și citeva 
cadouri. Cea de a doua organi
zație care a preluat inițiativa 
este L.D.H.-electricieni. Dacă 
aș fi venit luni, aș fi avut pri
lejul s-o felicit și eu și să în
demn și alți secretari să-i ur- 
meze exemplul. Lucrul acesta 
s-a făcut insă, exact așa._ chiar 
dacă eu n-am fost de față.

...Dacă aș fi venit luni. Astăzi 
e miercuri însă. Mă duc să dau 
o mină de ajutor la pregătirea 
unei adunări generale. Voi ve
dea, cu ocazia aceasta, „pe viu“, 
într-o altă organizație, cum sînt 
felicitați și li se dau cadouri 
unor tineri care au împlinit de 
curind 20 de ani.

D. MATALA

s-o respecte întotdeauna.
îi cer voie tovarășului Ciș

maș să mă uit pe agenda lui de 
lucru. Constat, din lecturarea în
semnărilor, citeva probleme ur
mărite: reducerea consumului 
de metal, calificarea tineretului, 
evidența uteciștilor, absențe ne- 
motivate , adunări generale. în 
dreptul fiecărei probleme, un 
calificativ pe care secretarul și 
l-a acordat sieși : „nu a fost re
zolvată“, „a fost bine rezolva
tă“. „Foarte bine“ lipsește.

Poate că eu n-aș fi procedat 
în toate cazurile ca tovarășul 
Cișmaș Traian, poate aș fi in
sistat asupra altor laturi ale 
discuțiilor, care mi s-ar fi pă
rut mai edificatoare, dar eu am 
fost secretar o singură zi. To
varășul Cișmaș este de mai 
multă vreme secretarul organi
zației U.T.C. de la „Industria 
sîrmei“ și cred că atita timp cit 
nu-și acqrdă calificativul „foar
te bine“ o face nu pentru că 
n-ar merita, ci pentru că este 
exigent cu sine. Consideră, așa 
cum mi-a și spus, că în fiecare 
zi are de învățat cîte ceva.

NICOLAE ADAM

există și hirtii ceva mai multe 
decit Ia o organizație de 30 sau 
de 300 de uteciști. Dar chiar 
atitea ? „Ce să facem, ni se cer“, 
îmi spuneau ei. Și in mare parte 
am înclinat să le și dau drep
tate. între timp însă a intrat în 
birou o fată cu o hîrtie în mină.

— Este programul de activi
tate al organizației „Croit“, a 
zis ea întinzîndu-1 și vrînd să 
plece.

— Pe o coală de hîrtie dublă 
și liniată ? a apostrofat-o ve
chiul secretar. Ia-1 înapoi ! Nu 
primim așa ceva ! Cum o să-l 
încopciem la dosar ? Refaceți-1 
pe două coli de -hîrtie neliniate 
și după aceea veniți cu el la co
mitet, i-a mai zis fetei și s-a în
tors la arhivă fără să se uite și 
la conținutul acelui program.

Și atunci am înțeles că de 
fapt le și plăceau hîrtiile, mult 
mai mult decit legătura cu tine
rii. Altfel nici nu ar fi început 
cu hîrtiile, nu ar fi avut răb
dare ca în patru zile să nu intre 
măcar într-una din cele 47 de 
organizații.

Grea treabă operația asta de 
predare-primire ! Mai ales cind 
ți-o faci singur și mai grea.

N. COȘOVEANU

din ele, cele care intră de obi
cei în raza de acțiune zilnică a 
secretarului, au fost trecute de
liberat cu vederea, pentru a ur
mări de data aceasta mai ales 
problemele care încarcă dese
ori pe nepregătite ziua sa de 
lucru. Iată : sună telefonul, se
cretarul ridică receptorul și află 

■că la poartă un grup de 30 de 
tineri de Ta întreprinderea ve
cină „Clujana“, așteaptă să fie 
conduși prin secțiile de la 
„Unirea“ in cadrul unor obiș
nuite schimburi de vizite și 
experiență statornicite. Cinei 
conduce, care să fie itinerarul; 
cine le explică, iată întrebări la 
care se cere răspuns în. citeva 
minute. Și pentru care secreta
rul găsește, intr-adevăr, soluția 
cea mai potrivită în tot atitea 
minute.

Chiar și urmărirea unor sarcini 
urgente, cu caracter neprevăzut, 
iți poate oferi treptat o imagine 
de ansamblu. Un crîmpei de 
fapte, de aspecte, dar care vor
besc de Ia sine despre munca 
secretarului și a comitetului 
U.T.C. Și care dovedesc totodată 
cîte pot încăpea într-o singură 
zi de lucru.

V. CABULEA

Cartierul „Nord“ din Rm. Vilcea 
Foto: O. PLECAN
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ABSOLVENȚII ’73 LA POSTURI
Am prezentat în articolul pre

cedent o singură comună — 
Frecăței și un grup restrîns de 
tineri intelectuali la începutul 
carierei. Dar problemele se pun 
asemănător în multe alte comu
ne ale județului Tulcea. Ele 
constituie, la un loc, procesul 
integrării intelectualului tînăr nu 
numai în instituție, dar și in 
mediul uman în care își face me
seria. Este absolut necesar Este 
imperios necesar. Cu atît mai 
mult cu cit unii, cei care nu 
s-au dat înapoi de la îndepli
nirea menirii. lor, trebuie, măcar 
pentru o perioadă, să suplinească 
și ceea ce nu fac cei care, speriați 
la început, au dezertat de la da
torie, nu s-au prezentat acolo 
unde au JEost trimiși. Unde de 
fapt nu au fost trimiși, ci au fost 
chemați : de nevoia urgentă a 
satului de cadre calificate, de 
specialiști fără de care satul ro
mânesc nu poate înainta în rit
mul necesar.

In județul Tulcea, din 504 
absolvenți repartizați anul acesta, 
unf număr de 114 nu s-au pre
zentat la posturi. Dintre ei 20 
sînt ingineri, 40 cadre didactice, 
alții sînt economiști, medici ori 
juriști. Unii s-au prezentat, au 
văzut și au cerut... negații pen
tru a se putea angaja în alte 
locuri. Alții nici măcar n-au avut 
curiozitatea să cunoască locurile, 
oamenii. Nu Ie vom mai repeta 
acestora că județul Tulcea își 
schimbă înfățișarea nu numai de 
la un an la altul, ci și de la un 
sezon la altul. Ce vorn spune 
e numai că aici sînt oameni, 
sînt probleme de rezolvat, difi
cultăți de învins. Există un pro
gram intens de industrializare. 
Județul este electrificat. Dar 
nici industrializarea, nici elec
trificarea nu spulberă greutățile, 
problemele oamenilor : dimpo
trivă, acestea cresc. Nu este ra
iul la Tulcea, după cum nu este 
nicăieri. Oare au trăit și au în
vățat mai bine de douăzeci de 
ani legănați de iluzia că învă
țătura te scutește de muncă, de

Diriguitorii sezonului esti
val, care se apropie, ne pro
mit, printre multe alte nou
tăți, o aventură a omului 
modern, dezlipit din asfaltul 
marilor orașe, scos dintre pe
reții de beton și proiectat — 
ca printr-un „tunel al timpu
lui“ — spre oazele de liniș
te, ozon și beatitudine ale 
satelor turistice.

Satul turistic, nu numai 
cele 11 declarate experimen
tal de Ministerul Turismului, 
este mai mult decit o scenă 
cu decoruri de epocă, mobi
lier și costume tradiționale. 
Avem sate cu o arhitectură 
țărănească specifică zonei, 
cu interioare amenajate după 
legile locului, din străbuni, 
există o populație păstrătoa
re de datini, tradiții și obi
ceiuri, cu un bogat și variat 
tezaur folcloric și etnografic. 
Mai trebuie îndeplinită o 
condiție, fără de care nu se 
poate vorbi de marea atrac
ție, de marele atu, de su
perba noutate : omul plecat 
dintre mii de oameni, din 
înghesuiala autobuzelor, din 
certurile vecinilor, auzite 
prin pereții subțiri de be
ton, deci, acest om hiper 
saturat de viteze, de zgomo
tele și irabrîncelile cotidiene, 
să găsească, pentru două- 
trei săptămini. locuri unde 
să fie numai el cu el, numai 
el cu pădurea, cu pajiștea, cu 
rîul, cu lacul, cu păsările. 
El singur între pămint și 
cer ! Asta caută, asta pretin
de orășanul : să doarmă în
tr-o casă liniștită și curată, 
să mănînce ceva aparte, să 
vadă cum se țese la război 

greutăți, de frămîntări ? Iată ce 
ie mai putem spune : asigurarea 
locuințelor se limitează încă doar 
la specialiștii din agricultură și 
medici, gospodarii comunelor nu 
pun suficient la inimă proble
ma personalului didactic, lăsat 
încă la discreția gazdelor (care 
percep 300, 400 ori 500 lei pen
tru o cameră) ; familiile tinere 
cu copii nu pot asigura supra
vegherea lor decît vara, cînd și

Repartizările

și... negarea

cooperatorii sînt interesați să 
dispună de creșe și grădinițe; 
nu există cantine; nici chiar 
singurătatea de care se plîng 
profesoarele din Frecăței nu este 
Un „moft": sînt școli, ca cele 
din Ostrov, Maliuc și altele, 
unde funcționează numai pro
fesoare (corectarea unei aseme
nea inechități trebuie privită 
foarte serios de cei care propun 
repartizările) ; în sfîrșit, deși nu 
în ultimul rînd, se depune destul 
de puțin interes pentru îmbo
gățirea vieții culturale în fiecare 
localitate, ș.a.m.d. Toate acestea 
sînt foarte adevărate, dar în chip 
deosebit adevărate : o dată pen

VAIDEE
sau cum se face o oală de 
lut, să asiste și chiar să 
joace la horele duminicale 
din sat; mai presus de toa
te însă, el (sau el și fami
lia sa) vrea să trăiască în 
sinul mamei naturi, să se 
piardă cit e ziua de mare in 
universul de tăceri și culori 
din împrejurimi. Omul aces
ta dorește să schieze, dar 
fără teama că dă cineva pes
te el în orice moment ; lui 
ii place să pescuiască, dar 
nu peștele il atrage în mod 
deosebit cit odihna nervilor 
spălați de ape și cer ; dru
meț notoriu fiind, el caută 
cărări nebătute, pe care să nu 
intîlnească grupuri tranzisto
rizate...

Asta vrea clientul, asta 
să-i oferim ! Numai că din
colo de focul dinții, cu en
tuziaste aprobări și angaja
mente, forurile locale —
O.J.T.-urile și primăriile — 
n-au prea catadixit să folo
sească iarna pentru căruță ! 
Nu-i încă tîrziu, îmi place 
să cred, pentru punerea tă
blițelor indicatoare de case- 
gazdă, a panourilor informa
tive cum că la atîția kilo
metri se află satul turistic, 
nu s-au fixat peste tot pro
gramele folclorice, sărbători
le tradiționale și chiar me
niurile specifice zonei, nu 
s-a căzut de acefrd cum și 

tru cei care le cunosc și se luptă 
cu ele, deci cei care s-au pre
zentat să-și facă datoria, iar altă 
dată pentru cei care doar au 
auzit de ele și adevărul lor i-a 
speriat, i-a găsit slabi, nepu
tincioși.

în încheierea acestor consta
tări asupra prezenței sau absen
ței de la posturi a celor repar
tizați în județul Tulcea vrem 

să atragem atenția asupra unui 
sistem de repartizări fictive. 
Am aflat cu surprindere că 
la Zebil, într-o școală specia
lă pentru copii cu deficiențe, a 
fost repartizată Doină Spătaru, 
cîntăreață de muzică ușoară 
care, însă, după motivele in
vocate în cererea depusă pen
tru a obține negația, nu are 
intenția să se consacre carierei 
didactice, ci dorește un angaja
ment la Teatrul de revistă din 
București. Repartizarea cîntăre- 
ței ne apare, pentru moment, ca 
un act gratuit. Ca profesor de 
desen la Liceul industrial din 
Tulcea a fost repartizat Petru 

cine are grija aprovizionării 
localităților respective. Mai 
este vreme pentru retușuri...

Și iată-mă constatind că 
iarna a fost un sfetnic bun 
pentru Vaideeni.

Vaideeni. Chiar și numele 
acestui sat din județul Vil
cea, trebuie explicat ; in plin 
ev mediu, ciobanii din îm
prejurimile Sibiului și-au

de VALENTIN 

HOSSU-LONGIN

minat mioarele peste munți, 
în căutare de pășuni, liniște 
și vatră statornică. Una din 
aceste oaze au aflat-o sub 
streșinile Căpăținei, masiv 
tăiat de numeroși afluenți 
ai Oltului, pictat egal cu 
verdele crud al pășunilor al
pine și cu verdele înnegrit 
al pădurilor de conifere. Și 
pe malurile Luncavățului, 
apă zburdalnică, mocanii si- 
bieni s-au așezat lingă pu- I 

Ibarus, absolvent al Institutului 
de arte plastice din București, 
Facultatea de arte decorative, sec
ția feronerie. Fiind vorba de fero
nerie înseamnă implicit că este 
pregătit să predea desenul teh
nic, așa cum prevede programa 
liceului industrial ? Absolventul 
a refuzat catedra, nesimțindu-se 
pregătit să onoreze o asemenea 
repartizare. Ce motive avem 
să-1 credem nesincer ? Ar fi bine 
ca profesorii lui să se pronun
țe : l-au pregătit sau nu și pen
tru ceea ce i se cere acum ? Tot 
în Tulcea au fost repartizați și 
absolvenți cu infirmități care îi 
fac inapți să-și exercite profesiu
nea. Oare cei care i-au repar
tizat n-au avut ochi ? Se repar
tizează oameni, nu hirtii. Jude
țul are nevoie de 21 de profe
sori de desen, dar unul din cei 
repartizați declară că nu este 
în stare să predea desenul. Or
ganele locale aplică conform, De
cretului 158/1970 amenzi, iar 
cei amendați se adresează comi
siei de litigii a Ministerului 
Muncii, se cer acte,dovezi, dru
muri, timp. Și cei mai mulți 
cîștigă cauza, judecind după si
tuația din anul trecut cînd co
misia respectivă a anulat 18 din 
22 hotărîri de sancționare emise 
de inspectoratul școlar, găsind 
contestațiile absolvenților înte
meiate.

Repartizarea în producție nu 
este un act pur administrativ. 
Cunoaștem dificultățile prin 
care trece o comisie de repar
tizare. Insă, nici o dificultate 
nu scuză repartizările iraționa
le. După cum cerem absolven
ților să-și facă datoria acolo 
unde sînt trimiși și nu ne sfiim 
să numim dezertare neprezen- 
taiea la post, tot așa avem dato
ria de a nu lăsa ca indiferent 
cine să se joace în chip ires
ponsabil cu această gravă pro
blemă socială, repartizarea for
ței de muncă intelectuală.

MAKIETA VIDRAȘCU

NI
(inele casc ale unor moșneni, 
țărani liberț și raindri, mari 
meșteri în cioplitul lemnu
lui, dar săraci precum sărac 
e cerul fără stele. Toți ii 
căinau, spunind la adresa 
vechilor și noilor întemeie
tori : „vai de ei ! “

„Vai de ei!", adică aici, în 
sălbăticia și sărăcia muntelui 
și-au găsit popas ? Da, aici, 
intr-un ochi carpatin de o 
neasemuită frumusețe. Au 
împrumutat unii de la alții 
— „olteni“ și „ungureni" — 
poezii și obiceiuri, port și 
meșteșuguri, clădind in cate
drala de brad un edificiu et
nic de o vitalitate rar întîl- 
nită, întreținut azi cu mult 
fast și mîndrie, transmițîndu- 
se tinerilor un adevărat te
zaur de sensibilitate și ori
ginalitate.

Casele traforate in lemn 
sînt pline de femei și copii, 
care au devenit, culmea, tal
pa satului, elementul de per
manență; ei te intimpină, ei 
te invită în odăile răcoroase, 
pline de linuri moi, colorate 
în roșu-alb și alb-negru, țe
sute molcom în cintec de 
leagăn, pe pereți au vestite
le străchini de Hurez, capi
tala unei „țări" a ceramicii 
românești, de o inegalabilă 
valoare artistică. In aceste 
străchini, mîncărurile cio
bănești au un gust aparte,

Sugestii 

pentru o 
inaugurare 
în noul centru al munici

piului Deva a fost construit 
un modern supermagazin 
care, prin geometria sa ele
gantă, conferă o notă supli
mentară de frumusețe peisa
jului arheologic al orașului. 
Inaugurarea este așteptată 
cu nerăbdare. Localnicii știu 
că prin extinderea substanți
ală a spațiilor comerciale se 
va asigura o deservire mai 
operativă, se poate îmbună
tăți aprovizionarea cu mărfu
rile de larg consum.

Iată insă că așteptările nu 
se confirmă pe deplin. Ul
timele vești ne anunță că 
supermagazinul nu se va a- 
dăuga unităților existente, ci, 
într-o mare măsură, le va 
înlocui, incit cumpărătorii 
vor fi nevoiți să-și caute 
mărfurile dorite tot intr-un 
singur loc, ca mai înainte. 
S-a ajuns, cumva, la conclu
zia că orașul dispune de prea 
întinse spații comerciale ? 
Nu vedem atunci rostul con
stituirii acestui complex care 
a Înghițit mari sume de bani. 
Unitățile actuale, amplasate, 
în general. în construcții noi, 
dispun de condiții optime 
pentru a-și desfășura activi
tatea, incit nu se simțea in 
nici un fel nevoia mutărilor. 
Cînd s-a pus problema con
struirii supermagazinului 
„Ulpia“ s-a avut in vedere 
extinderea și diversificarea 
rețelei comerciale și nicide
cum comasarea ei. Pe a- 
ceasiă linie trebuie să se 
meargă, deci, pină la capăt 
chiar dacă unele întreprin
deri sau instituții încearcă să 
obțină o parte din spațiile 
așa-zis disponibile pentru a le 
da o altă destinație. Ar fi pă
cat ca în vadul comercial tra
dițional să apară birouri ad
ministrative ori săli de șe
dințe !

Intrarea în circuitul econo
mic a unui obiectiv atit de 
important impune, desigur, 
o anumită reorganizare a re
țelei dar aceasta trebuie să 
se facă exclusiv în folosul 
deservirii, în scopul perfec
ționării ei. Să desființezi ma
gazinul de confecții femei — 
așa cum se preconizează — 
cu gindul că altul ii va lua 
locul la Ulpia nu este o ati
tudine prea gospodărească. 
La fel se pune problema cu 
unitățile de confecții bărbați, 
încălțăminte pentru femei, 
bărbați și copii, textile și al
tele. Orașul, care cunoaște o 
dezvoltare impetuoasă, are 
nevoie de cel puțin două u- 
nități cu același profil pen
tru a satisface la un înalt 
nivel cerințele cumpărători
lor.

Cetățenii sint profund pre
ocupați de cum va arăta în 
viitor configurația comerci
ală a municipiului. Tocmai de 
aceea n-ar fi rău să fie con
sultați mai îndeaproape cind 
se iau decizii care-i privesc 
direct, să le fie sondate pă
rerile și cunoscute sugestiile 
pentru că ele pot ajuta la 
găsirea soluției optime. Acum 
este un prilej nimerit pentru 
înființarea de unități noi, cu 
profiluri diverse, pentru mu
tarea altora în localuri co
respunzătoare, intr-un cu- 
vînt, pentru perfecționarea 
întregii activități de deser
vire. Acest municipiu, reșe
dință de județ, nu dispune 
bunăoară, de o cofetărie pe 
măsura cerințelor. Ea s-ar 
putea amenaja intr-una din 
galanteriile care, odată cu 
intrarea in funcțiune a su
permagazinului, nu-și va mai 
justifica existența. Unul din 
magazinele de textile poate 
fi reprofilat intr-o unitate de 
desfacere a soldurilor dat fi
ind că acestea zac in cantități 
impresionante intr-un local 
dosnic și total impropriu de 
existența căruia nu prea știe 
nimeni... Este necesară de a- 
semenea, înființarea unei u- i 
nități de articole foto și in
strumente muzicale, a unor 
magazine de prezentare și 
desfacere etc.

Am considerat că este de 
datoria noastră să tragem a- 
cest semna' de alarmă înain
tea inaugurării pentru a nu 
se adopta hotăriri pripite.

ALEX. BÄLGRADEAN 

*

prind parcă parfumul lutului 
și catifelarea smalțului. Dar 
gastronomia pastorală a 
vaideenilor trebuie cunoscu
tă și apreciată la stină, la 
stinile bărbaților, de la Fră- 
sinet, Marginea, Ursu, Ursu
leț, Cășeria ș.a., unde ajungi 
călărind caii mici și vinjoși 
de munte. In sat au rămas 
femeile și ele iși cintă zilnic 
dorul, de unde și o sărbătoa
re a dorului după cei plecați 
sub stele ; la plecarea băr
baților, ele au jucat ultima 
oară, despărțirea in joc trans- 
formindu-se intr-un ritual 
bahic. Sînt zilele solare ale 
vaideenilor, la care sint in
vitați toți ciți se află în va
tra satului. Și apoi, toamna, 
încep nunțile, flăcăii și fete
le, despărțiți prin străvechea 
ocupație a oieritului, își află 
împlinirea dragostei. Și nun
țile durează 7 zile, ca-n po
veste, cu nași „soarele și lu
na" și ou sute de nuntași, 
veniți din toate „împărățiile“ 
munților. Nuntași pot fi um
blătorii pe plaiurile vilcene, 
toți cei ce au fost in sanc
tuarul balnear al Oltului, ale 
cărui coloane se numesc Că- 
limănești, Căciulata, Olănești 
ii Govora. După cură, mer
geți de vizitați lăcașurile 
voievodale de la Bistrița, Ar- 
aota și Hurez, apoi faceți 
popas în satul fetelor fru
moase, Vaideeni, intr-una din 
ultimele așezări ale transhu
mantei — Vaideeni.

Din București, pleacă în 
fiecare dimineață un autobuz 
spre Vaideeni...

i
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Sentimente vibrante 
de prețuire, 

stimă si mîndrie 
patriotică

Telegrame adresate C. C. al P. C. Rt, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din toate colțurile țării au continuat fă sosească telegrame pe 
adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care oamenii muncii de la orașe 
și sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — dau 
glas sentimentelor vibrante de prețuire, stimă și mîndrie patriotică 
pentru activitatea depusă de șeful statului român în noua solie de 
pace, prietenie și colaborare întreprinsă în Liberia, Argentina și 
Guineea. Mesajele dau o înaltă apreciere activității fructuoase desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului strălucit în care 
secretarul general al partidului a reafirmat cu vigoare politica stator
nică a țării noastre de amplificare a colaborării pe multiple planuri 
și de sprijinire activă a năzuințelor și eforturilor statelor din Asia, 
Africa și America Latină care pășesc pe calea dezvoltării lor econo- 
micț și sociale independente, contribuției prețioase la afirmarea în 
li<V a aspirațiilor și năzuințelor nobile ale națiunii noastre, de 
prietenie, înțelegere și colaborare cu toate statele, de pace și pro
gres social.

aetîv ti ImÄplWrea einsiialilii tirili® I® tw
CUM FOLOSIȚI TIMPUL DE MUNCĂ?

Urmărind cu cel mai viu și 
profund interes itinerarul politic 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Africa și America Latină, itinerar 
care se înscrie pe linia acțiuniloi 
consecvente întreprinse, în anii 
din urmă, de partidul și statul 
nostru, de - secretarul general, al 
partidului, îu direcția promovă
rii unei colaborări multilaterale 
cu țările din cele două conti
nente — contribuție de seamă la 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și rieocolonialis- 
mului. oamenii muncii exprimă 
deplina adeziune față de rezul
tatele rodnice ale acestei vizite, 
care a constituit una din marile 
acțiuni politice internaționale ale 
României, socialiste pe linia dez
voltării relațiilor sàie de priete
nie și colaborare, în interesul 
destinderii, -păcii și securității, al 
statornicirii- în fume a unor noi 
relații, baZâte pe deplină egali
tate și respect reciproc.

Dînd glas acestor sentimente, 
telegramele conțin, în același 
timp, însuflețitoare angajamente, 
prin care cetățenii patriei noas
tre își exprimă hotărîrea de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea marilor obiective tra
sate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui, de edificare a societății so
cialiste multilateral, dezvoltate, de 
ridicare a României pe noi culmi 
de civilizație și progres.

Au mai trimis telegrame : lu
crătorii din Ministerul Indus
triei Metalurgice, din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, Ministerul Comer
țului Interior, Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Biroul 
Executiv al Consiliului național 
peptru știință și tehnologie, 
Wmsiliul de conducere al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu“, Co
mitetul municipal Buzău al
P.C.R., Comitetul municipal Bo

toșani al P.C.R. și Consiliul 
popular municipal, Comitetul 
orășenesc Motru al P.C.R., jude
țul Gorj, Universitatea „Babeș 
Bolyai“ din Cluj, oamenii muncii 
din cadrul Combinatului side
rurgic de la Hunedoara, Cen
trala de prelucrare a lemnului 
București, Consiliul oamenilor 
muncii din cadrul Centralei căr
bunelui -— Petroșani, lucrătorii 
din cadrul Centralei materiale
lor de construcții-București, 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Oradea. Emoționante 
telegrame au adresat, de aseme- 
nea, Comitetul național pentru 
apărarea păcii din Republica 
Socialistă România, Uniunea 
compozitorilor, Asociația oame
nilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, Asociația ci
neaștilor din România, lucrăto
rii întreprinderii „Salina“ — 
Tg.‘ Ocna, colectivul întreprin
derii Electronica-București, ofi
țerii, maiștrii militari, subofițerii 
și salariații civili din Comanda
mentul apărării locale antiaeri
ene, personalul Unității militare 
01768-București, generalii, ofițerii, 
maiștrii militari și subofițerii din 
Unitatea militară 02450-Bucu- 
rești, personalul Comandamentu
lui trupelor de geniu, militarii și 
salariații civili din cadrul Co
mandamentului trupelor chimi
ce, elevii și cadrele Școlii mili
tare de ofițeri a Ministerului de 
Interne, personalul Unității mi
litare 02485-Bacău și ai Unității 
militare 02496-București, precum 
și numeroase alte colective de 
oameni ai muncii, din întreprin
deri industriale, unități agricole, 
organizații economice, organiza
ții de masă și obștești, institu
ții de învățămînt și de cercetare, 
instituții cultural-artistice și ad
ministrative din întreaga țară.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

hotărît să luăm cele mai severe 
măsuri împotriva lor. De azi am 
pus în fiecare schimb cîte un 
responsabil cu disciplina împu
ternicit să-i sancționeze pe loc 
pe toți cei care au abateri în 
timpul programului. De astfel 
de oameni nu avem nevoie.

— Nevoie de muncitori aveți, 
chiar dumneavoastră ați spus că 
vă lipsesc 70 de muncitori ca
lificați. I-ați fi avut probabil 
dacă pentru educarea lor în spi
ritul disciplinei muncitorești ați 
fi folosit nu doar sancțiuni ci și 
alte modalități, mai eficiente. 
Dacă în locul amenințărilor, al 
reproșurilor rostite cu glas ridi
cat, de pildă, s-ar fi apelat mai 
des la discuții de la om Ia om. 
Dar ce ați făcut pentru înțele
gerea dificultăților nu odată re
ale prin care trec acești tineri 
în perioada de integrare, cînd 
pentru a face față unei producții

• COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE

DIN CAUCIUC PITEȘTI

De ce așteptați
consumarea

Schimbul I începe la Combi
natul de articole tehnice din cau
ciuc . Pitești — la ora 7. Pentru 
marea majoritate a celor aproape 
1000 de tineri ai schimbului 
ceasurile de pontaj au marcat 
începutul unei noi zile de lucru 
chiar înaintea acestei ore. Pen
tru alții însă...

Bilanțul serviciului „nostru“ 
indica în ziua respectivă 36 de 
.întârzieri și 35 de absențe nemo
tivate. Recordul îl dețin și de a- 
ceastă dată muncitorii secției I 
unde lucrează cîțiva din „abona- 
ții“ la absențe. E cazul lui Gheor- 

NICULINA NICOLESCU

AURELIA BOGHICI

VIORICA POPA

de mare complexitate au nevoie 
de o îndrumare concretă și per
manentă ? Ce ajutor le-ați dat ? 
Și încă ceva. Cînd unul lipsind 
strică ziua altor 10, este greu 
de crezut că aceștia nu sînt în 
stare să-1 aducă pe calea cea 
bună. Există de altfel destule 
exemple. Strungarul Petre Di- 
moiu de Ia linia 1; în urma unei 
astfel de confruntări colegiale 
s-a vindecat definitiv de absen
țe. Maistrul Nicolae Voicu îl 
alătură acum celor mai buni 
muncitori din secție.

Desigur nu toți pot deveni 
peste noapte muncitori de talia 
lui Gheorghe Dobrițoiu care, 
deși are doar 20 de ani, îi între
ce pe toți de la linia I in rapi
ditate, precizie și seriozitate, sau 
a reglorului Andrei Fierabent. 
Dar conducerea secției și orga
nizația U.T.C. nu au făcut nimic 
pentru a-i determina și pe cei
lalți să le urmeze exemplul.

abaterii ?
ghe Preda, Dumitru Dragomir 
sau Vasile Lazăr care, din cele 
208 ore de muncă ale lunii ia
nuarie nu au totalizat fiecare de- 
cît 9, 13 și, respectiv, 48. „Ab
sențele repetate de la secția I, 
îmi atrage atenția tovarășul Cor
nel Vasile, șeful serviciului sala- 
rizare-personal-învățămînt, aduc 
prejudicii însemnate întregii în
treprinderi, deoarece aici se pro
duc semifabricate necesare celor
lalte secții.

O deplasare în secție confirmă 
opinia interlocutorului meu. Ab
sențele nemotivate ale unor mun

citori ca Vasile Duțu și Ion De- 
diu de la atelierul nr. 1 sau 
Gheorghe Ninu de la atelierul 
dozaj-valțuri au dus, în ziua res
pectivă, la nefuncționarea unor 
instalații și, implicit, la neînde- 
plinirea planului la fabricarea 
materiei prime intens solicitată în 
alte compartimente, cum ar fi, de 
exemplu, secția de garnituri pre
sate.

Care să fie cauzele? Este ade
vărat că la secția 1 condițiile de 
lucru sînt mai dificile. Explica
ția trebuie căutată — iar absen
țele și întârzierile înregistrate în 
procentaj apropiat și în celelalte 
secții confirmă acest lucru — în 
lipsa, la unii tineri, a deprinde
rilor de punctualitate, disciplină 
și ritmicitate, intr-un cuvînt, spi
ritului muncitoresc.

Cum acționează organizația 
U.T.C., care cuprinde 1990 de 
membri, de lă C.A.T.C. ? Adre
sez această întrebare tovarășului 
Vasile Tița, secretarul comitetu
lui U.T.C. din întreprindere.

Aflu de la interlocutorul meu 
că alături de măsurile adminis
trative adoptate de conducerea 
întreprinderii, crearea condițiilor 
pentru folosirea cît mai bună a 
timpului de lucru constituie o 
preocupare importantă și pentru 
organizația de tineret. Pe lingă 
unele forme „clasice“, cum ar fi 
„Brigada de disciplină U.T.C.“, 
hotărîrea ca Ia toate adunările 
organizațiilor U.T.C. din între
prindere să se discute problema 
absențelor, întîrzierilor, indisci
plinei tehnologice, s-a arătat des
tul de eficientă.

— In cazul secției I ați luat 
vreo măsură specială ?

— Ne-am propus să organi
zăm discuții personale cu recal
citranții. Ne-am gîndit, de ase
menea, ca cei cu absențe repe
tate să fie aduși în fața colegi
lor de la locurile de muncă unde 
planul nu a fost îndeplinit din 
vina lor și' puși în discuție.

Sînt măsuri a căror eficiență 

poate fi însemnată. Dar nu su
ficientă. Organizația U.T.C. și 
secretarul ei par să fi neglijat 
faptul că educația muncitorească 
înseamnă mai mult. Discuțiile 
organizate la venirea în secție 
despre locul de muncă, despre 
importanța atelierului și a fiecă
ruia dintre muncitori în procesul 
tehnologic, despre necesitatea PETRE JUNIE

• ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE

Șl COMBINATUL DE CELULOZĂ

Șl HÎRTIE DROBETA-TURNU SEVERIN

La vecini se poate.
La dumneavoastră, nu ?

Două întreprinderi din muni
cipiul Drobeta-Tumu Severin 
(întreprinderea de vagoane și 
Combinatul de celuloză și hîrtie) 
cu un număr aproape egal de 
salariați,. cu forță de muncă re
crutată din aceeași zonă geogra
fică dar... cu rezultate sensibil 
diferite. Număiul de navetiști 
care lucrează în aceste unități 
este aproape egal, și totuși re
proșurile care se aduc C.F.R.-u- 
lui și întreprinderii de transpor
turi auto sînt mai dese și mai 
vehemente — fapt simptomatic 
— din partea întreprinderii de 
vagoane. Pentru că la această u- 
nitate s-au înregistrat, anul tre
cut, un mare număr de absen
țe nemotivate și învoiri.

Expunerile de motive vin, bi
neînțeles, mai prompt decît ori
ce acțiune concretă. Se pedalea
ză cu predilecție pe navetism, 
starea vremii, unele carențe din 
activitatea aprovizionării tehnico- 
materiale etc. etc. Ba, există 
chiar și părerea că „numărul de 
absențe este încă mic, față de 
ceea ce ar fi putut să fie, dacă 
toate aceste motive s-ar fi ma-

EFICIENȚĂ
(Urmare din pag. I) 

tință mai îndeaproape, măcar cu 
cîteva dintre fruntașele acestui 
colectiv prestigios :

GEORGETA UȚA — filatoare 
la subsecția preparație. In cei trei 
ani de cînd lucrează în întreprin
dere și-a cîștigat prețuirea între
gului colectiv. Deservește trei ma
șini (laminoare cu cîmp dublu de 
ace) și la sfîrșitul fiecărei zile de 
muncă raportează o depășire de 
circa 12 000 metri de bandă debi
tată. O încununare a acestor me
rite: de curînd a fost primită în 
rîndurile comuniștilor.

AURELIA BOGHICI — fila- 
latoare în subsecția pieptănat, se 
apropie de un record de invi
diat: lucrează concomitent la opt 
mașini, ceea ce atestă încă o da
tă faptul că tinerețea, (are 22 de 
ani) este o vîrstă a marilor per
formanțe în muncă. Lunar, ea 
își depășește planul cu 8—10 la 
sută.

VASILICA STOICA. Lucrea
ză la laminorul de mare întin
dere executînd ultimul pasaj din 
preparația filaturii. In școala 
profesională din Brașov și-a în
sușit deprinderile de bază ale 
profesiei, dar adevărata măiestrie 
și-a. cîștigat-o aici în producție. In 
lunile ianuarie și februarie echi
pa în acord global, din care face 
parte,, și-a depășit planul cu 444 
kg șuviță.

NICULINA NICOLESCU. E- 
xemplu de disciplină și conștiin- 

respectării cu strictețe a disci
plinei se cer reluate și aprofun
date. La fel se cer amplificate și 
extinse acțiunile educative cu ca
racter general, menite să-i cre
eze și să-i lărgească tânărului cu
noștințele și deprinderile unui 
adevărat muncitor.

nifestat la întreaga lor „capaci
tate“.

Dar există, din fericire, și în
treprinderi unde aceste „expuneri 
de motive“ nu-și au rostul, tocmai 
pentru că în lipsa lor există o pre
ocupare permanentă pentru folo
sirea integrală a timpului de lu- PA VEL PERFIL

• ÎNTREPRINDEREA DE ȘURUBURI BRAȘOV

Absențele, în scădere
în ziua în care ne-am efectuat 

raidul la întreprinderea de șuru
buri Brașov, în schimbul I nu 
s-a înregistrat nici o abijepță, nici 
o întârziere în rîndul tinerilor. În
tîrzieri, aflăm, mai erau pînă nu 
de mult cînd se zvonise u că se
cretarul U.T.C. a cumpărat un 
aparat de filmat și că’ ùltima sută 
de metri a întîrziațilofijva fi 
imortalizată pe peliculă, ‘Șe pare 
însă că nimeni nu a vr'uț să pro
fite de ocazia de a dpvpni pro
tagonistul unui asemenea -film.

Ne convingem în sciîtUtimp că 
nu am nimerit „într-o zi bună“, 

ciozitate în muncă, tînăra fila
toare este în același timp model 
de perseverență în ridicarea ca
lificării, ceea ce i-a permis să 
deservească în prezent două 
părți de mașini de filat cu inele. 
Explicarea depășirilor permanen
te a normelor zilnice, cu cel pu
țin 8—10 la sută, stă și în faptul 
că pentru ea, ca și pentru toate 
colegele ei, cele 480 de minute 
ale programului, sînt 480 minu
te de muncă susținută.

VIOARICA l’OPA. Mai tînără 
decît multe dintre utecistele din 
secție (are 19 ani) a fost totuși 
aleasă secretară a organizației 
U.T.C. schimbul C din țesătorie. 
Motivarea acestei alegeri este sim
plă și convingătoare: Vioarica 
este deopotrivă pasionată de 
muncă (deservește patru războa
ie și-și depășește cu regularitate 
planul producției cu 2—-5 la sută), 
dar și de activitatea politică și 
obștească în rîndul tineretului.

ELISABETA TINTOI. Este 
încă ucenică. Acum, în anul doi. 
Insă și-a demonstrat talentul și 
pasiunea pentru profesia aleasă 
încă la trei săptămâni de la in
trarea în întreprindere, cînd a în
ceput să lucreze singură pe două 
războaie. Alături de ea se află 
Filofteia Andronescu, o altă tî
nără fruntașă în întrecerea socia
listă. . La cele patru războaie pe 
care le deservește ea și-a depă
șit planul de producție pe lunile 
ianuarie-februarie cu 3,2 la sută. 

cru, pentru reducerea continuă a 
absențelor nemotivate, a întârzie
rilor și învoirilor „personale“ sau 
„în interes de serviciu“. Sugerăm, 
astfel, întreprinderii de vagoane, 
drept termen de comparație, 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din același municipiu, unde nu
mărul de absențe înregistrate pe 
întregul an 1973 este mai giic de
cît acela „realizat“ de construc
torii de vagoane într-o singură 
lună. Și, unde, căutarea unor 
motive reale ar fi mai înteme
iată pentru că investiția nu este 
încă terminată, condițiile de lu
cru sînt mai anevoioase, iar am
plasarea combinatului s-a făcut 
la o distanță mai mare de cen
trul municipiului,

— Cauți „motive“, ne spune 
secretarul Comitetului U.T.C. de 
la C.C.H., Gheorghe Ponea, cînd 
la mijloc sînt niște cauze subiec
tive. Noi avem în vedere un sin
gur indice: 95,5 la sută, care este 
un fel de semnal de alarmă în 
ceea ce privește utilizarea efec
tivă a timpului de muncă. Nici
odată însă nu am lucrat sub a- 
cest indice.

că absențele și întârzierile au scă
zut apreciabil în ultima vreme.

Reducerea cu 50 la sută a ci
frei absențeloi nu s-a produs de 
la sine. La începutul anului 1973 
comitetul U.T.C. a efectuat un 
sondaj menit să dezvăluie cau
zele absențelor (și uneori a pă
răsirii întreprinderii): 1. Neefec- 
tuarea normei imediat după pe
rioada de calificare; 2. naveta de 
Ia distanțe mari, cazarea neco
respunzătoare la gazde etc. A fost 
extinsă inițiativa „Prietenul nou
lui angajat“ (tinerii sînt primiți 
de serviciul personal, încredin
țați maiștrilor, testați la mai mul
te locuri de muncă, suprave- 
gheați îndeaproape în perioada 
premergătoare calificării). în ve
derea îndeplinirii normei s-au 
îmbunătățit cursurile de califica
re, s-au revizuit normele în func
ție de gradul de uzură al utila
jelor, s-a introdus preluarea din 
mers a schimbului și s-a regle
mentat aprovizionarea cu scule și 
materiale. Pentru stabilizarea ti
nerilor s-au acordat în 1973, 345 
buletine pentru orașul Brașov (o 
parte și-au și depus banii pentru 
construirea unei locuințe) și a 
început construirea unui nou că
min de nefamiliști. După cum a 
dovedit sondajul întreprins, nu 
toate cauzele abaterilor sînt o- 
biectiye. Multe absențe se dato
rase unei educații de slabă ca
litate, atît în familie, cît și în 
școală. Organizația de tineret a 
acționat și în acest sens — ab
sențele și autorii lor au consti
tuit subiectul unor adunări ge
nerale sau ale unor discuții chiar 
la locul de muncă imediat după 
ce abaterea s-a comis, s-a luat le
gătura cu liceul seral, s-a îmbu
nătățit agitația vizuală etc.

Bineînțeles, mai sînt destule de 
făcut. Teoretic, pentru 1973 fie
căruia dintre cei 737 de uteciști 
îi revine o absență nemotivată, 
fapt cu care organizația nu se 
poate împăca! în angajamentul 
său pe 1974 figurează și un punct 
care prevede o scădere și chiar 
eliminarea totală a absențelor. Le 
dorim succes 1

MONICA ZVIRJINSCHI

CAMPANIA PRODUCȚIILOR RECORD ÎN AGRICULTURĂ

DEMARAJUL ESTE 
DE BUN AUGUR

Desigur, campania de primă
vară în agricultura județului 
Mureș abia a început. Cifrele 
reieșite din ultima situație ope
rativă nu sînt concludente decit 
în măsura in care descifrăm în 
ele o responsabilă pregătire 
pentru ceea ce va urma, pentru 
obținerea în acest an a unei 
producții agricole. Ne fondăm 
afirmațiile și pe faptul că în 
unitățile agricole cooperatiste 
planul cantitativ de aplicare a 
îngrășămintelor chimice și natu
rale consemnează în dreptul ru
bricii realizat 114 și, respectiv, 
170 la sută. Ne sprijinim în afir
mații pe constatările făcute co- 
lindind drumurile județului și 
observînd cum în toate locali
tățile țăranii cooperatori, meca
nizatorii, tinerii execută lucrări 
specifice anotimpului. Pregătesc 
terenul pentru însămînțări, șea-’ 
mănă în răsadnițe și în cîmp, 
curăță pășunile. fertilizează, 
execută lucrări de desecări. Am 
poposit in cîteva unități coope
ratiste și am constatat că rezul
tatele începutului de campanie 
sînt de bun augur.

La Rîciu informațiile le pri
mim de la contabilul șef al 
C.A.P., tovarășul Petru Cioloboc. 
Matematic. Din 14 tractoare pe 
care le are secția de mecanizare 
astăzi. 6 tractoare discuiesc. trei 
seamănă mazăre, unul tăvălu- 
gește, 4 lucrează cu diverse 
agregate. Aflăm în continuare 
că, in ziua vizitei noastre, urma 
să se încheie semănatul mazării 
pe întreaga suprafață de 75 ha 
planificată, că s-a semănat 
trifoiul pe 180 hectare, că cele 

230 hectare planificate a fi cul
tivate cu sfeclă de zahăr sînt 
pregătite. Arate, discuite, fertili
zate. Așteaptă semănătorile care 
nu vor întârzia să-și intre în 
atribuții imediat ce temperatura 
solului va permite. S-a terminat 
stropitul 1 și 2 în livada C.A.P., 
se face stropitul al doilea în 
grădinile membrilor cooperatori.

La Sîmpetru de Cîmpie pri
mele informații le culegem de 
la gazeta de perete a C.A.P. Un 
articol face cunoscute, tuturor 
cooperatorilor, angajamentele 
unității ca răspuns la chemarea 
la întrecere lansată de către 
cooperatorii din comuna vec'ină 
Rîciu. Printre altele figurează și 
redarea in circuitul agricol a 8 
hectare teren, eliminarea exce
sului de umiditate prin lucrări 
de evacuare a apei pe 250 hec
tare.

— La aceste lucrări au fost 
antrenați și tinerii — relatează 
tovarășul Nicolae Lepădat, ingi
nerul șef al unității. Șapte din 
cele 8 hectare pe care ne-am 
propus să le dăm producției 
sint parcele pline cu mărăcini, 
rătăcite în întreg hotarul comu
nei. Duminica trecută au partici
pat peste 150 de tineri la defri
șări. Acțiunea continuă. Conti
nuă și campania abia începută. 

.Se pregătesc răsadnițele pentru 
tutun, se discuiește. se grapă. 
Pînă acum am semănat sparceta, 
trifoiul, ovăzul pe întreaga su
prafață planificată, s-au fertilizat 
cu azotat de amoniu 520 hectare 
semănate cu grîu și 50 hectare 
semănate cu orz. Sint pregătite 
pentru semănat 50 hectare din 

cele 290 planificate pentru sfeclă 
de zahăr, ș-au discuit 400 hec
tare din cele planificate a fi în- 
sămînțate cu porumb.

IJfezența oamenilor și mașini
lor în cîmp este cel mai bun ar
gument că și aici campania a 
inceput din plin. Dar nu numai 
aici.

— Am semănat culturile din 
epoca întâi, sîntem pregătiți să 
semănăm în epoca optimă sfecla 
de zahăr pe 160 hectare, fasolea 
și cinepa pe cite 50 hectare, po
rumbul pe 190 hectare planifica
te, ne asigură tovarășul Ioan 
Lupșa, președintele C.A.P. Tău- 
reni.

In Lunca Mureșului se lucrează 
intens în legumicultură. La Voi- 
videni în jurul răsadnițelor lu
crau 50 de cooperatori. Tocmai 
încheiau semănatul ardeiului.

— Ceea ce am reușit, îmi 
mărturisea tovarășul Alexandru 
Szakacs, fermierul și secretarul 
comitetului U.T.C. pe comună, 
este permanentizarea lucrătorilor 
de aici. Anul acesta lucrează în 
acord global 31 de cooperatoare. 
Astăzi sînt mai mulți, că au ve
nit și soții să le ajute. De mîine 
trecem la semănatul morcovilor 
și pătrunjelului.

Vorbind despre producție, la 
înțeleaptă zicală „Toamna se 
numără bobocii" interlocutorul 
i-a găsit o replică : „Primăvara 
se pun cloștile". E adevărat și 
se pare că acest lucru este cu
noscut în județul Mureș de către 
toți cei care lucrează în agricul
tură.

MIRCEA BORDA

G
eneralizarea aplicării a- 
cordului global în sec
torul producției agri
cole, recomandată ca o 
necesitate urgentă în 

chemarea conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din agri
cultură, s-a demonstrat deja, prin 
nenumărate dovezi, că este o 
formă superioară de organizare și 
retribuire a muncii, în măsură să 
stimuleze hărnicia, inițiativa șl 
răspunderea cooperatorilor, nu 
numai în județul Constanța, 
unde am întreprins ancheta 
noastră, ci în toate județele ță
rii. Pentru a ne convinge, la fo
rurile agricole județene din Con
stanța ni se dau exemple, în spe
cial din cooperativele slab dez
voltate, în care datorită aplicării 
acestui sistem au crescut con
siderabil atît producțiile din 
cultura mare, cît și în sectoare 
în care, de obicei, cifrele de plan 
nu se realizau: zootehnie, viticul
tură, pomicultură. Lucrurile sînt 
deja clare; Cum se acționează a- 
tunci în acest județ pentru trans
punerea în practică a acestui în
demn acum în prag de declanșare 
a vîrfului campaniei agricole, cînd 
trebuie să se cunoască exact si
tuația angajării diverselor supra
fețe în acord global ?

Să notăm de .la început că, 
în cele mai multe unități, timpul 
care a trecut de la încheierea 
conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură a 
fost suficient pentru definiti
varea acestei importante la
turi organizatorice a anului a- 
gricol. La Oltina, de pildă, pe 
data de 10 martie a.c. angaja
mentele de lucru în acord global 
pentru culturile de cîmp, pen
tru vie, livadă și zootehnie erau 
încheiate în totalitate. In urma 
consultării cu membrii coopera
tori s-a ajuns la concluzia că 

forma cea mai nimerită este în
cheierea angajamentelor pe echi
pe. Se știe acum că cele 1100 
hectare de porumb, ca și supra
fața de floarea soarelui și fasole 
în ogor propriu, vor fi lucrate 
în acord global de un număr de

O ACȚIUNE I 
ÎN PLINĂ 

DESFĂȘURARE 
ÎN SATELE 

CONSTĂNȚENE i

ÎN ACORD GLOBAL
16 echipe. Alte echipe au preluat 
cele 25 hectare de cartofi, 50 
hectare legume, 70 hectare de 
tutun. Cunoscînd exact supra
fețele pe care le vor cultiva, 
mijloacele de care dispun, coope
ratorii au trecut deja la efectua
rea lucrărilor care se impun în 
această perioadă.

Pentru a fi mai operativi și a 
explica pe larg fiecărui coope
rator în parte condițiile angajă
rii în acord global, la C.A.P. 
Mihai Viteazul întregul aparat 
contabil și de conducere s-a de
plasat la brigăzi și acolo, la fața 
locului, au fost încheiate anga

jamentele de lucru. „Și pentru 
că brațele de muncă existente în 
cooperativă nu ar fi fost suficien
te pentru a acoperi întreaga su
prafață de peste 1 500 hectare 
porumb, floarea soarelui și fa
sole, s-a luat inițiativa ca toți

TOII TINERII 
SE ANGAJEAZĂ

SÀ LUCREZE

cei care fac parte din personalul 
tehnico-administrativ, de la pre
ședinte și pînă la paznic, să ia 
în acord global cîte 2 hectare — 
ne relata contabilul Dumitru 
Șuta, locțiitorul secretarului co
mitetului comunal U.T.C. Bine
înțeles, nu a rămas nici un ute- 
cist în afara acordului global, nu 
numai cei din cooperativă, ci și 
cei din instituțiile comunei, de 
la consiliul popular, de la coope
rație, de la S.M.A.“. Ne sînt puse 
în față niște situații din care re
zultă că ji anul trecut, cînd 
mulți salariați ai comunei au lu

crat și în acord global la coope
rativă diferite suprafețe, rezulta
tele au fost foarte bune, deci 
preluarea de către aceștia a unor 
culturi nu a fost o chestiune for
mală. Inginerul Dorin Tureanu 
de la S.M.A. Mihai Viteazul, de 

pildă, ne spunea că de pe hecta
rul pe care l-a cultivat cu po
rumb a primit ca retribuție a- 
proape 2 000 kg de boabe. Sînt 
alții care au obținut chiar pro
ducții record. Este cazul meca
nizatorului Constantin Anghel 
care a cîntărit . de pe hectarul 
său aproape 9 000 de kg. „Timp 
se găsește, oricît de ocupat ai fi 
cu obligațiile de serviciu, și 
pentru a te duce să prășești po
rumbul vara și apoi pentru a cu
lege toamna“ — ne asigură to
varășul Dumitru Floscaru, direc
torul stațiunii de mecanizare. De

sigur, o inițiativă salutară, mai 
ales în cazul cooperativelor cu 
insuficiente brațe de muncă, așa 
cum este o cooperativă vecină, 
cea de In Cogealac. La data rai
dului nostru cele 725 hectare de 
porumb și 550 hectare de floa
rea soarelui nu se repartizaseră 
în acord global decît în propor
ție de 80 la sută. Motivul ? „Cu 
membrii cooperatori pe care îi 
avem la dispoziție numai atît am 
putut angaja — ne spune ingi
nerul șef al unității, tovarășa 
Margareta Tarșoly. De altfel, și 
în alți ani a trebuit să folosim 
forță de muncă din alte părți de 
țară și probabil că și anul ăsta 
o să ne descurcăm la fel“. Rela
tez inițiativa celor de la Mihai 
Viteazul. Oare aici la Cogealac 
nu e posibilă de aplicat, mai ales 
că aici numărul funcționarilor 
este și mm mare ? „Da, este po
sibil, o să ne gîndim și noT la a- 
ceastă variantă“ — mi se răs
punde. Comitetul U.T.C. nu a 
întreprins nimic în direcția an
trenării tinerilor la munca în 
acord global. Constatăm chiar că 
în comună există mulți tineri 
care nu lucrează nicăieri, dar 
care ezită să vină să muncească 
la cooperativa agricolă. Așadar, 
în timp ce se „importă“ forță de 
muncă din alte zone, localnicii 
stau degeaba. O situație nejusti
ficată, anormală, firește, care nu 
mai poate fi tolerată. Și fiindcă 
cei care stau sînt tineri, orga
nizației U.T.C. îi revine cea mai 
mare răspundere pentru îndrep

tarea stării de lucruri existente. 
Se cere să acționeze cu operati
vitate pentru că timpul nu aș
teaptă și acum este momentul 
cînd trebuie făcută angajarea tu
turor lucrărilor în acord global, 
nu mai tîrziu I

OCTAVIAN MILEA
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Un fanion românesc 
pe acoperișul lumii 
însoțindu-l imaginar pe Ionel Coman in escaladarea Pamirului

Ce facem pentru pregătirea 
specialiștilor in creația industrială?

Cîteva opinii despre o meserie pluridisciplinară

© Să vezi alți munți după ce îi cunoști bine pe 
cei din țara ta. © Cel mai dificil drum este cel 
care urmează ® Cu „Dacia 1100" pe drumul șo-

ferilor din „Salariul groazei" 
poți baza decît pe tine însuți 
dar nici drumul nu-i așternut co voare.

Pamir, 
și care 
atinsă, 
fanion 

fost

Am avut noroc de o zi fru
moasă — povestește Ionel Co
man. Eram la 7 134 de metri pe 
„acoperișul lumii“, cum i se spu
ne virfului „Lenin" din ~ 
ținta atit de mult visat" 
s-a lăsat atit de greu 
Pentru a doua oară un 
cu tricolorul românesc, a 
înfipt in zăpada înghețată. Pri
mul a fost urcat aici de soții 
Sorin și Ioana Culli. in 1961, 
studenți la Dubna pe vremea 
aceea. Așadar, eu, împreună cu 
profesorul Mircea Mihăilescu, 
eram al doilea grup românesc 
pe cel mai înalt pisc pe care au 
urcat vr Iată alniniștii noștri. 
Tabloul car- ni se deschidea în 
fața privirii depășea tot ceea ce 
ne puteam închipui. Cerul era 
de un albastru foarte închis, iar 
acest albastru se reflecta in cris
talul celor 1 200 de ghețari din 
masivul Pamir, creind un peisaj 
de basm. Zăpezile veșnice con
trastau cu culorile ș’erse ale 
stepei de pe întinderile înde
părtate. iar variația de roșu a 
văii Altai. dată de rocile deza
gregate, se îmbina cu caierele 
de nori rătăciți in depresiunile 
adinei. Nimic nu ’-oate fi mai 
impresionant și mai înălțstor 
decît ima Inea care ți se des
chide privirii de pe înălțimile 
spre care ai a pirat.

Să-l lăsăm pe temerarul alp!- 
nist să rememoreze drumul spre 
„acoperișul lumii“, presărat cu 
întîmplări nu întotdeauna plă
cute dar care îl înzestrează de 
fiecare dată cu o nouă experi
ență fără de care marile ascen
siuni nu sînt posibile.

— Pină în orașul Oș — punc
tul de plecare al tuturor expe
dițiilor spre Pamir — ..-am a- 
vut, gratie colegilor sovietici, 
nici o dificultate, pentru că toa
tă călătoria pină aici a fost pre
gătită și organizată 
tinuă ’ ‘ ~
într-o 
42 de 
Asia. — -----
streașină ghețarului „Lenin1 
veam sg ne organizăm tabăra 
generală. Aici s-au format și 
echipele care în conținu. :e tre
buiau să se descurce pe cont 
propriu. In echipa noastră eram 
doi români, doi maghiari, un ne- 
palez și un rus. După d-uă z..c 
de ședere in tabără am început 
ascensiunile de aclimatizare și 
transportarea materialelor, pînă 
la 5 200 de metri, iar a doua la 
5 900 de metri cu revenire la 
bază. După 16 zile de aclimati
zare petrecute în corturi și grote 
săpate în .gheață, am pornit spre 
ultima țintă : Virful „Lenin“. 
înainte însă de startul final am 
trecut prin cîteva încercări gre
le. La a doua ascensiune, la 
5 200 de metri, ne-am lăsat toate 
bagajele personale, inclusiv sa
cul de dormit și pufoaicele în
tr-o grotă amenajată în gheață 
pentru că timpul era foarte fru
mos. Am coborît în tabăra re- 
nerală cu intenția de a reveni 
în ziua următoare. S-a pornit 
însă un viscol de urlau munții, 
care a ținut cinci zile și cinci 
nopți. Credeam că nu se mai 
sfîrșește. Cînd s-a potolit am 
urcat din nou spre locuința-gro- 
tă dar zăpada o acoperise și nu 
mai era de găsit. Am ?ăut»t-o 
cîteva ceasuri și numai spre 
seară am dat de ea. Dacă n-o 
găseam, expediția noastră ar fi

; . .. ' T 5s con-
Ionel Coman. Am pornit 
dimineață de primăvară 

alpinisti din Europa și 
La 3 600 de metri sub

a-

FIȘĂ PERSONALĂ
NUMELE Șl PRENUMELE : IONEL COMAN ; PROFESIA : 

INGINER LA „HIDROMECANICA" BRAȘOV; PRIMA ES
CALADARE VIRFUL „PIATRA CRAIULUI", LA 19 AN! ; 
ALTE ASCENSIUNI : 35 PISCURI DIN TARA. ........—
CEHOSLOVACIEI, IUGOSLAVIEI, POLONIEI, “ 
VÎRFURILE PAMIR 7 134 M. ; ERCIYES DIN 
3 956 M., DEMAVAND DIN IRAN 5 671 M. ; LUCRĂRI TI
PĂRITE: „AM ÎNDRĂGIT MUNTil"; „ALPINISMUL ODINI
OARĂ Șl ASTĂZI"; INTENȚII DE VIITOR: ASCENSIUNI 
ÎN MUNȚII HINDUKUSI DIN AFGANISTAN.

eșuat și poate în mod tragic. In 
a treia zi am ajuns pe Virful 
..Razdelnaja“ înalt de 6 128 metri. 
O nouă furt. ' ne-a țintuit lo
cului. Cetrtul a fost rupt și îm
prăștiat, n-am putut să ne mai 
facem nici măcar un ceai. Și mai 
aveam de‘ urcat o mi de metri. 
Ultimii, dfer*$i cei mai grei. Alți 
și alți colegi din expediție se 
vedeau obligați să abandoneze 
ascensiunea. Tr-buie să fii bine 
călit, bine I. antrenat pentru a 
trece toate .barierele. Două zile 
mai tirziUteram pe creasta cea 
mai înaltă»» Pamirului, doar cu 
o mie șiineva de metri mai jos 
decît Virfitl Everest.

— Cu-jtiăMexneriență v-ați în
tors, așadar,. de pe „acoperișul 
lumii“ ?.ba i

— Cu Vtfpvingerea că în munți 
trebuie sS1 te bazezi în primul 
rind pe țihe însuți. In același 
timp insăf;fni-am dat seama mai 
mult ca Pricind că hotăritor in 
reușita marilor escaladări ră- 
mîne spiritul de echi~ă. perfecta 
înțelegeri1 între toți m ;mbrii 
expediției. Au fost, ce-i drept, 
cazuri cind un singur alpinist a 
ajuns într-un virf de munte dar 
numai ultimele sute de metri 
le-a făcut fără să fie însoțit.

— Cum a fost în Munții Ira
nului ?

— Dintr-un punct de vedere, 
mai simplu, pentru că aveam 
școala Pamirului și a munților 
din Turcia, destul de dificili 
prin surprizele lor la fiecare 
pas. In altă privință a fost in
comparabil mai greu. De data 
aceasta trebuia să facem 3 800 
de kilometri cu mașinile pină 
la Teheran. Aici, obiectivul nos
tru era Vîrful Demavand, de 
5 671 de metri, situat în Munții 
Alborz. La 4 150 de metri am stat 
citeva zile în cort din pricina 
furtunii și ninsorii. După fur
tună la trei noaptea, am pornit 
spre vîrf și la 10 dimineața eram 
acolo unde intr-adevăr nu mm 
fusese nici un român. Ceea ce 
ne-a surprins în ace; stă escala 
dare a fost o întinsa cultură de 
maci sălbatici la 3 :30 de metri, 
de un roșu puternic Er urmau 
după o vegetație uscată de stepă, 
iar mai sus de maci începea 
zăpada veșnică. .— Vreo întîmolare inedita . .

_  Am cutezat intr-adevăr și 
un lucru pe care nu l-a mal 
încercat nimeni, cred, pișă la 
noi. Ca să facem economii, care 
sînt esențiale în astfel de can
torii, n-am închiriat obișnuiții 
catîri sau măgari ci ne-am pro
pus să urcăm cu „Daciile" noas-

3 800

de

MUNȚII 
BULGARIEI, 
ANATOLIA

a-
tre — eram două echipaje — 
pînă la 2 500 de metri pe un 
drum imposibil, necălcat la 
ceastă altitudine de mașini ale 
turiștilor. Cei care ne-au văzut 
nu ne acordau nici o șansă. Dar 
mașinile noastre s-m compor
tat admirabil. Am trecut anoi 
pe drumul unde s-a turnat fil
mul „Salariul groazei“ care lea
gă litoralul Caspicei, peste munți, 
cu orașul Karadj. Șoseaua, 
tăiată i ■ '-crete. fără pivoți de 
protecție spre prăpastia de sute 
de metri, urcă pină la 3 100 me
tri pe un versant numai stinci. 
Urcă in s—nentino 
gustă și însoS!" ‘ 
străbătut cei 80 de 
ș :”'ei în 8 ore, 
pentru răcirea motorului și, fi
rește, pentru fotografiat.

— Am reținut că 
pentru o nouă av 
ladarea 
C. o este cea i 
a drumului spre

stri -> se, în- 
:are. Am 

kilometri ai 
nnrhi

vă pregătiți 
-ă ; esca- 

Hindukuși. 
grea parie

munților
mai _

! piscul dorit ?

Bucuria plecării în excursie.
Foto: VASILE RANGA

— Pregătirea în vederea ple
cării. Ea durează luni și chiar 
ani. Trebuie să știi totul despre 
oamenii cu care vei veni în con
tact. despre obiceiurile și tra
dițiile lor. despre felul lor de 
viață, pentru ca să știi să-i res
pecți și să te comporți. Este ne
cesar să cunoști cit de cît limba 
țării, pentru că numai prin 
semne nu te poți înțelege. Obli
gat de aceste împrejurări, am 
invățat engleza, turca, germana, 
franceza, rusa. Se cere să știi, 
de asemenea, geografia, istoria, 
politica țării respective. Și nu
mai după aceea să-ți faci baga
jele. Vreau să mai adaug un 
lucru esențial. Spre deosebire de 
alte sporturi, alpinismul are un 
principiu temeinic statornicit : 
acela al cunoașterii. Nu mergi 
într-o țară străină ca să faci 
cumpărături, ci ca să vezi și să 
înveți, să-ți deschizi 
înțelegerii și 
în care trăim.

— Cum vă 
impresiile la

— Scriu cărți și 
cel mai plăcut îmi este să po
vestesc. Am ținut zeci de con
ferințe despre alpinism și locu
rile străbătute, cele mai multe 
la invitația comitetelor munici
pal și județean ale U.T.C. Tinerii 
rămin profund imp' esionați în 
fața fotografiilor și diapozitive
lor dar dorința mea este de a 
le arăta tinerilor munții reali, 
mai întîi ai țării noastre, apoi 
alte și alte înălțimi, pentru că 
am convingerea că ș! în alpinism 
putem avea, ca în atîtea alte 
sporturi, mulți deschizători de 
drumuri. Nu toate piscurile au 
fost cucerite.

orizontul
aprofundării lumii
faceti cunoscute 
întoarcere acasă ?

articole dar

ROMULUS LAL

„Tot ceea ce omul produce, 
este mai întîi creat, proiectat, 
dezvoltat, planificat, intenționat, 
și tot ceea ce omul planifică 
(proiectează, construiește) do- 
bîndește o semnificație pentru 
economie, societate și mediu. 
Calitatea vieții, utilizarea re
surselor materiale și bunul mers 
al societății umane sînt în strîn- 
să legătură cu această capaci
tate de a crea medii și produse. 
Ca nici o dată înainte DESIG
NUL joacă un rol critic în răs
punsul la exigențele dictate de 
nevoile umane, ritmul de evo
luție și aspirațiile economice“. 
Așa este formulat în Statutul 
Consiliului Internațional al So
cietăților de Design Industrial 
ceea ce numim mult mai .pe 
scurt „design“, un cuvînt rela
tiv nou în vocabularul tehnic 
românesc. La recentul Seminar 
național de design, conceptul 
ca atare a fost definit ca o «ac
tivitate coerentă de „proiectare“ 
desfășurată sub semnul inter- 
disciplinarității și atitudinii 
practice în vederea. creării con
trolului 
sistemelor 
de om»...

Așadar, 
rat azi a 
despărțit 
economice, sociale și culturale... 
Promovarea lui in toate ramu
rile. industriei noastre aflate în 
plină expansiune apărînd ca o 
necesitatea, ca o obligație, 
ceastă disciplină oferă în 
unica modalitate de creație 
decvată condițiilor și responsa
bilităților producției industriale.

Dispunem de cadre formate 

estetic și coordonării 
de obiecte fabricate

designul este cohside- 
fi un concept de ne- 

de cel al dezvoltării

a- 
fapt 

a-

Se între- 
pregătirea 
vedere că 
dimensiu- 

sociale

într-un atare spirit ? 
prinde ceva pentru 
designerilor, avind în 
designul reprezintă o 
ne de creștere a vieții
moderne ? Acestea sint întrebă
rile pe care s-a axat convorbi
rea noastră cu tovarășii confe
rențiar arhitect Paul Bortnov- 
schi, președintele Comisiei de 
design a Uniunii Artiștilor Plas-' 
tici și conferențiar inginer 
B. Cotigaru, directorul Centru
lui de Consulting în creație in
dustrială. ambalaje și promova
rea produselor, al Facultății de 
comerț exterior.

— Indiscutabil, deoarece pen
tru dezvoltarea acestei discipline, 
poate cea mai importantă și ur
gentă problemă o constituie în- 
vățămintul, opinează tovarășul 
Paul Bortnovshi. Ne găsim la un 
început de drum in învățămîn- 
tul de design. Secția din Bucu
rești a Institutului de arte plas
tice este bazată pe o excelentă 
structură programatică în spirit 
interdisciplinar, structură ce ar 
putea constitui germenele unul 
viitor institut de „Artă și teh
nologie“, după părerea mea una 
dintre configurațiile cele mai 
expresive de dat unui învăță- 
mînt de design. Sprijinul mult 
prea redus de care se bucură a- 
ceastă secție împiedică însă a- 
plicarea și desfășurarea acestui 
program și face ca efectele so
ciale atit de așteptate ale apa
riției unei astfel de școli, ca și 
afirmarea valorii sale, să întir- 
zie. Structuri existente în invă- 
țămintul de arhitectură sînt a- 
diacente totuși domeniului de- 

signului. Fiind mai curînd însă 
produse subsidiare ale procesu
lui pregătirii pentru profesiunea 
principală, formele respective nu 
constituie actualmente un învă- 
țămint conceput pe caracterele 
specifice acestui cimp de crea
ție, cimp care în mod cert iși 
justifică procese proprii de for
mare.

— Totuși, în afară de cele 
spuse, ce se face pentru pregă
tirea designerilor ?

Anumite acțiuni de pregătire 
în design se întreprind, în ge
nere sub formă de cursuri fa
cultative, in unele instituții uni
versitare (politehnici, institute 
economice etc.) ca și în cadrul 
unor cursuri de reciclare. Bine 
intenționate, dar necoordonate, 
cu omogenitate și orientare teo
retică nu totdeauna perfect asi
gurată, aceste cursuri rămin cu 
efecte insuficient de clare la ni
velul formării a ceea ce am nu
mi „specialiștii colaboratori“ în 
viitoarele procese de design. Ca 
peste tot în lume, unde invăță- 
mintul designului a întîrziat să 
apară, și la noi, activitățile ce 
se includ în acest vast cimp de 
creativități sint preluate intr-o 
primă etapă (de tranziție) de 
cadre formate în discipline a- 
diacente. Mai mult sau mai pu
țin apropiați de esența fenome
nului, mai mult sau mai puțin 
pregătiți pentru procesul speci
fic interdisciplinar, pentru di
mensiunea și în același timp 
pentru sensul practic al inter
venției ce li se cere, creatorii 
din unele ramuri industriale — 
fie că sînt artiști, arhitecți sau 
ingineri — ajung cu greu a se 
apropia de ceea ce am numi 
„acțiune design“. Efectul pre
zenței lor în viața socială este 
redus. Realizările lor, chiar a- 
tunci cînd sint adoptate' în pro
ducția de serie, mult prea ade
sea rămîn gest izolat, nu reușesc 
a se constitui în sisteme și nu 
pot reverbera ca acte inscrise 
în sensul problemelor efective 
ale dezvoltării. Evident, însă, nu 
numai caracterele structurale aie 
formației acestor cadre explică 
starea încă nesatisfăcătoare in 
care ne găsim.

— V-am ruga să amintiți cîți- 
va factori care mai stau in ca
lea dezvoltării designului.

— Structuri organiztoric ad
ministrative neadaptate promo
vării activității de design, in
existența unei legislații cores
punzătoare, absența domeniului 
în nomenclatorul de funcții și 
deci în schemele diferitelor 
structuri economice, sociale și 
culturale, inexistența unei le
gislații stimulatoare pentru mun
ca interdisciplinară, neclaritățile 
teoretice purtate adesea in dez
bateri, toate acestea conjugîn- 
du-se în frînarea apariției unor 
rezultate convingătoare la nive
lul necesităților societății noas- 

*tre.
în cadrul recentului Seminar 

național de design, care, începînd 
cu această primă ediție a deve
nit. o activitate instituționâlizată, 
o secțiune a dezbătut proble
mele legate de asigurarea cadre

lor în domeniul designului — 
continuă interlocutorul nostru. 
A apărut evidentă necesitatea 
constituirii unui sistem coerent 
care să conjuge problemele de
signului în cadrul întregului 
proces de învățămînt din țara 
noastră. Lucrările acestei sec
țiuni vor constitui punctul de 
plecare al viitoarelor acțiuni pe 
care le vor întreprinde organis
mele permanente ale seminaru
lui. In linii mari, pot spune de 
pe acum că acest plan național 
de dezvoltare a învățămintului 
de design va cuprinde un sistem 
ierarhizat de programe, începînd 
cu cel numit al educației vi
zuale, destinat tuturor treptelor 
și ramurilor învățămintului 
(chiar în cea preșcolară), un 
program ce ar putea fi intitulat 
de „informare-design“, destinat 
diferitelor forme ale învățămîn- 
tului universitar, completat cu 
extensii pentru învățămînt post
universitar sau reciclări și, în 
fine, programul propriu-zis al 
învățămintului de ,.formare-de- 
sign“ menit să pregătească crea
tori pluridisciplinari, designeri 
de care societatea noastră în 
dezvoltare are nevoie. _

La rîndul său. tovarășul con»» 
univ. ing. B. Cotigaru ne infor
mează. că sub egida Seminaru
lui național de design și a Aso
ciației Studenților Comuniști de 
la Academia de studii economi
ce, se va înființa un cerc de 
design la care să poată participa 
studenți de la toate specialitățile 
interesate, cum ar fi viitorii in
gineri, economiști, sociologi, psi
hologi, programatori, arhitecți, 
artiști plastici etc.

— Este necesar să se proce
deze în acest fel, întrucît astăzi, 
trăind într-o epocă a interdisci- 
plinarității. nu mai putem re
zolva problemele doar cu ajuto
rul unei singure specialități — 
opinează interlocutorul nostru. 
Omul trebuie să colaboreze, 
pentru că e imposibil să fii com
petent în toate domeniile de ac
tivitate, în toate problemele 
care îți apar în față. La urma 
urmei, e și o problemă de etică 
să știi, să recunoști unde ești și 
unde nu ești competent și să 
accepți în consecință colabora
rea. Față de această stare. în
treprinderea unor acțiuni de co
ordonare și stimulare a inițiati
velor pe plan național ni se pa
re necesară. în acest context, 
Centrul de Consulting și orga
nele permanente ale Seminaru
lui național de design, care vor 
funcționa în cadrul său, pot con
tribui esențial la întocmirea și 
aplicarea unei bune politici de 
design.

Există așadar certitudinea că, 
în urma Seminarului național 
de design eforturile în acest 
sens vor spori. Este însă nece
sar ca asupra problemei să-și 
îndrepte atenția chiar cei care 
pot așeza și la noi designul in 
drepturile sale : industria, insti
tutele de cercetări, comerțul 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului etc.

DRAGOMIR HOROMNEA

PIESA DE ACTUALITATE
Red. Așadar, am văzut îm

preună mai multe spectacole cu 
„piese de actualitate“. Cea mai 
recentă : „Viața e ca un va
gon ?“ de Paul Everac. . Specta
colul se joacă cu „casa închisă“, 
are succes de public. Subiectul 
e simplu dar foarte încăpător : 
lume cit într-un tren interna
țional. De toate soiurile, îndeo
sebi rele, cu excepția unuia 
singur : muncitorul arădean
Frențiu Teodor pus să se iz
bească în acest tren-viață de 
tot felul de negativi care nu 
sînt convinși de importanța și 
poziția socială ce trebuie să-i 
revină eroului nostru. Biletele, 
locurile par distribuite și re
distribuite invers proporțional 
cu locul social al fiecăruia. Dar, 
întrucît ni se spune că avem 
de-a face cu o „satiră politică“, 
să vedem în ce constă miza, cu 
alte cuvinte care sînt proble
mele puse de piesă, din ce 
unghi, cu ce mijloace și nu în 
ultimul rînd. de către ce fel de 
personaje. Prin urmare, care 
este calitatea confruntării, tră
sătură determinată și de calita
tea eroilor, a personajelor ce o 
susțin.

PERSONAJELE

Ilie Iordan : Este foarte greu 
de a fixa un singur obiectiv ur
mărit in această piesă. Există 
multe piste dar asupra nici uneia 
nu se insistă suficient. Autorul 
aglomerează o mulțime de si
tuații. de moravuri, de tare so
ciale dar ramine cam la supra
fața lucrurilor.

Red.: Acestea sînt totuși reale 
și nu imaginare. Este de salu
tat preocuparea dramaturgului 
față de probleme rqale. Este o 
premisă importantă și necesară. 
E drept, că nu-i suficientă.

Dana Duma : Eu aș spune că 
acest tip de construcție ar coin
cide cu cel al documentarului 
reconstituit. în sensul că se a- 
glutinează o serie de fragmen
te de viață.ce pot fi semnifica
tive pentru un timp dat. La un 
moment dat ai însă senzația că 
aceste întîmplări care sînt adu
nate de către autor și transfi
gurate destul de puțin artistic, 
seamănă cu o coloană de „fapt 
divers“. Și nu știu în ce măsură 
aceste fapte sînt semnificative 
pentru problemele cardinale ale 
unei societăți într-un timp dat. 
Or, se știe că la „faptul divers“ 
sint consemnate în general cu
riozități, sînt trecute fapte ne
gative, abateri de la normali- 
tate. Ar mai fi de discutat apoi, 
în ce măsură acest tip de co
medii sînt eficiente. Pentru că 
stilul în care sînt constituite 
personajele face uneori ca ne
gativii să devină simpatici' ceea 
ce diminuează din forța critică 
a satirei.

Red. : întrebarea e : cine sint 
și cum sint cei care-i fac viața 
amară, de pildă, eroului din 
„Viața e ca un vagon ?“ Iată : 
borfași, șantajiști. avocați veroși. 
conductori sperțari, șefi obscuri 
(autorul zice „tovarășul de la 
Centru (1)... de borcane“, dînd 
dovadă de un umor inspirat, 
nu ?). tinere imorale, inocriți, 
activiste înduioșător de dogma
tice. meșteri șterși, fără perso
nalitate, soții plictisite etc., etc. 
Impresia pe care ne-o dau toți 
aceștia este una de neverosimil, 
forțat, artificial. Această impre
sii se naște din făptui că per
sonajul principal se comportă 
ca un fel de „victimă, simpa
tică“ a tuturor acestor făpturi 
incredibile (nu că ar linși din 
viață, din realitate! și el devine 
convingător nu atit prin sine 
însuși cit datorită consimtămin- 
tului sentimental al publicului. 
Eroul nu subzistă atit. prin pro
blemele pe carp și le pune el 
însuși cît avem impresia că el 
este mai mult efectul scenic al 

îngroșăriî celorlalți. Nu se im
pune prin înălțimea sa reală, ci 
prin degradarea excesivă a „ne
gativilor“. S-ar putea deci spu
ne că personajul pozitiv al a- 
cestei „satire politice“ este o 
proiecție deformată a celorlalți: 
el este așa cum și-1 închipuie 
acea faună ce-1 înconjoară. Este 
unul dintre motivele pentru 
care înclin să cred că și această 
piesă este mai mult o comedie 
bulevardieră travestită în satiră 
politică decît invers.

MIZA PIESEI

Dana Duma : Piesa mi s-a 
părut scrisă dintr-un unghi de 
vedere foarte subiectiv. Are 
tonalitatea unui jurnal intim al 
dramaturgului care consemnea
ză prin personajul său nemul
țumirile în legătură cu mora
vurile la zi. consemnează ulti
mele anecdote de succes și 
chiar obiecțiile sale în legătură 
cu metodele de cercetare în 
lingvistică sau în critică. Cri
tica la adresa structuralismului 
stirnește efecte ilariante. dar 
nu știu dacă iși are locul în
tr-un astfel de spectacol. Ceea 
ce are. bun totuși piesa, ceea ce 
explică mai în general atracti- 
vitatea dramaturgiei lui Paul 
Everac. este. în afară de faptul 
că se ocupă de lucruri concre
te, reale și o anume autentici
tate a felului de a vorbi al per
sonajelor, o naturalețe care tin
de însă prin jocul actorilor, in 
acest spectacol în special, să 
cadă în naturalism. Mă refer la 
un anume ardelenism: o anume 
bonomi: a personajelor, cu o 
vorbire extrem de colorată care 
are darul de a înveseli specta
torul.

Ilie Iordan : Acest pitoresc 
de limbaj realizat prin afluxul 
de regionalisme face la un mo
ment dat episoade din piesă 

neinteligibile.
Red. : Să insistăm asupra ob

servației care s-a făcut: anume 
aceea că și în această piesă 
„negativii“ devin simpatici și, 
in mod fatal satira iși dimi
nuează intensitatea, eficiența. 
Dar nu numai atit : spuneam că 
eroul însuși pare uneori o pro
iecție a celorlalți, forma în ca- 
re-1 văd ei. Se poate pune ur
mătoarea problemă: pe de o 
parte avem un personaj subțire, 
„victimă“ simpatică, plină de 
limbuție pe alocuri agreabilă ; 
pe de altă parte, acest personaj 
neconvingător (și pentru că el 
este „distribuit“ în foarte multe 
direcții și roluri) are de luptat cu 
o serie de prejudecăți, anoma
lii, inechități care, ele, consti
tuie în general nu doar simple 
glume ci fapte sociale importan
te, izolate desigur, parțiale, 
nespecifice dar nu mai puțin 
reale. întrebarea este aceasta : 
ce șanse ar avea un asemenea 
personaj care vede lumea și 
problemele ei sub specia „ban
cului“ cu succes la public de a 
gîndi matur și de a acționa cu 
o forță reală, eficace contra a- 
cestor defecte sociale ? Avem 
impresia că intre statura firavă 
a eroului și obiectivele impor
tante ale criticii lui este o mare 
discrepanță și, la urma urmei, 
chiar o anume incompatibilita
te. „Satira“ nu-și ia în serios 
miza și o consumă pulverizîn- 
d-o într-o serie de glume, sche
ciuri. bancuri. Ea se auto-sub- 
minează convertindu-se în ze
flemea.

Dana Duma : Nu știu dacă 
sînteți de acord cu mine, dar 
senzația mea este că s-a ales 
această formulă de comedie u- 
șoară mai mult ca scop și nu ca 
mijloc, in sensul mizei succesu
lui. Pentru că. se știe, în gene
ral comediile au succes. Si am 
citit declarații ale comediogra- 
filor in nresă ce vin cu argu
mentele celor mai noi teorii a- 
supra granițelor „poroase“ din
tre comic și tragic ca o justifi

care a demersurilor lor creatoa
re. Cred însă că este un alibi, 
și nu doar intr-un singur caz, 
într-o singură „piesă de actua
litate“.

UN CURENT DE 
„BAGATELIZARE" ?

Red. : Dacă privim peisajul 
general al piesei de actualitate 
și, în special, comedia, ni se 
impune următoarea observație : 
dramaturgului de azi îi lipsește, 
sau nu și-1 pune în valoare — 
cu puține excepții — simțul 
gravității lucrurilor. Talentul 
constă adesea în escamotarea 
gravității lucrurilor printr-o 
tendință de „bagatelizare“ ex
cesivă. sub specia ironiei ușoa
re, agreabile și inconsistente.

Probabil că unii își • în
chipuie că sînt chiar pe urmele 
lui Caragiale luînd totul in rîs, 
tratind cu haz, balcanic, teme, 
probleme importante. Nu spun 
să plingem, să fim tragici cu 
orice preț. însă ce să facem : 
chiar sînt „probleme arzătoare" 
la ordinea zilei și nu toate 
ne stîrnesc rîsul. Poate greșim 
noi dar în fața felului cum pot 
fi bagatelizate teme însemnate 
în destule piese actuale nu ne 
prea vine să ne prăpădim de 
ris. Dar, iarăși, mulți or fi cre- 
zind că sînt în tradiția lui Ca
ragiale bagatelizind lucrurile, 
reeditind în variante diferite 
hazul expresiei „sînt probleme 
arzătoare Ia ordinea zilei“. Nu
mai că marele dramaturg își 
batea joc de personajele care 
se jucau cu lucrurile importan
te și nu de înseși acele impor
tante probleme ! Nu Caragiale 
este acela care rostește formula 
demagogică a „problemelor ar
zătoare“ ci personajul piesei lui 
Caragiale. Nu Caragiale are o 

concepție neserioasă, imatură 
despre viata politică dar perso
najele lui care, degradind-o 
prin incapacitate mentală și lip
să de exercițiu in prerogativele 
vieții publice — socotită un fel 
de buzunar mai mare din care 
fiecare ia pentru mai micul său 
buzunar — o transformă în „co
media vieții politice“. Dar co
media „vieții politice“ nu este 
chiar tema lui Caragiale ci e- 
fectul acțiunii imature a perso
najelor lui. In ciuda acestor 
distincții, s-a acreditat insă 
ideea unui Caragiale „spirit bal
canic“, zeflemist, luînd totul în 
ris, etc. etc. Și, din nefericire, 
aceasta mai ales pare a fi tra
diția, posteritatea marelui nos
tru dramaturg. A nu lua lucru
rile în serios — iată însă ceva 
foarte străin de spiritul adine 
al lui I.L. Caragiale.

în comedia actuală miza suc
cesului devine prea mult un 
scop posibil de a fi realizat prin 
orice fel de mijloace.

TRANSFIGURAREA 
Șl „FELIA DE VIAȚA"

Dana Duma : După fervoarea 
critică pe care pare să o aibă 
.tonul unor piese pe la începu
turi, ele evoluează apoi și se 
termină cu o rezoluție cam ex- 
pediantă care aproape că anu
lează tot ceea ce au spus mai 
înainte.’ Apoi, tonul constatativ, 
construcția modernă a disconti
nuității spațio-temporale — cum 
mi se parc a fi cazul și în pi’esa 
lui Paul Everac — a „feliei de 
viață“, a „segmentului“ de ac
tivitate. este o scuză pentru lip
sa de soluții mai profunde 'și 
foarte personale.

Red. — Să vedem ce înseam
nă „felia de viață“. In general, 
se pornește de la o premisă ac
ceptabilă : autorul nu știe și nu 

poate totul, tipul scriitorului 
„balzacian“, omniscient, a deve
nit anacronic. Se poate. Consti
tuie oare aceasta o similitudine 
cu dispariția autorului — par
tener ideal al eroilor săi ? Cînd 
in numele pătrunderii vieții, al 
„feliei de viață“ autorul „iese“ 
cu totul din scenă lăsînd totul 
să se petreacă așa „ca în via
ță“. unde nu sînt nici autori, 
nici regizori, ci oameni „în car
ne și oase“ ? Mi se pare că in 
aceasta constă o eroare : a con
sidera că abolirea persoanei au
torului ca personaj el însuși im
plicat in piesă, scenariu, roman 
(căci fenomenul nu-i „specific“ 
doar teatrului), cu maturitatea 
gindirii și acuitatea observației 
lui, cu profunzimea ideilor lui. 
deci a considera că această „ie
șire" din joc constituie o dova
dă de obiectivitate, un sacrifi
ciu făcut de autorul modern în 
numele libertății de manifestare 
a eroilor, a personajelor. Ca și 
cum n-am ști că, oricît de mult 
s-ar modifica tendințele lite
rare. concepțiile, manierele etc. 
literatura, teatrul sint și rămin 
totuși convenții și că nu viața 
însăși,, nu oamenii „în carne și 
oase“ vin. pătrund în text sau 
urcă pe scenă ci ideile autoru
lui despre oameni, viață, socie
tate. Insă adesea în discuții su
perficiale despre literatură, tea
tru acest sens metaforic este 
uitat, părăsit și ne trezim că se 
discută în chip simplist despre 
„personaje rupte din viață“ și 
despre „viața care urcă pe sce
nă". A omite precizarea sau ,a 
nu avea conștiința faptului că 
pină Ia urmă totul trebuie să 
țină seama de legea de fier a 
unei convenții — în care avem 
de-a face cu raporturi, relații 
între general și particular și cu 
ideea de transfigurare realizată 
in moduri diferite, infinite ca 
număr posibil — înseamnă a a- 
junge la idei false și opere fal
se. Unii autori chiar par a cre
de că dacă vor „copia“ cît mai 
fidel anumite fapte, anumiți 

oameni, și dacă, în loc să-i tri
mită înainte ii intorc înapoi fă- 
cindu-i să „semene" cit mai 
mult cu figurile cunoscute, da
că, în fine, le vor pune in gură 
chiar replici, bancuri, expresii 
care circulă de la unul la altul 
la un moment dat, au și scris o 
operă „ruptă" din viață. Insă 
viaja noi vrem s-o cunoaștem 
în artă. în literatură, in teatru, 
nu prin transpunere directă și 
liberă, în sens rău înțeles, de pe 
stradă pe scenă — in acest caz 
n-am mai avea nevoie nici de 
autori, nici de scenă și. in ge
neral. nici de teatru !

De aceea ni se pare că gin- 
desc imatur acei autori care, 
consacrindu-se comodei formule 
a artei „rupte din viață“, a 
„segmentului“, a „feliei“ disnar 
ei înșiși cu totul din opera lor, 
de fapt coborind-o la un nivel 
ce se poate întimpla să fie real 
și „autentic“ dar inconsistent și 
banal. Piesa de actualitate nu 
poate ajunge, de aceea. într-un 
„actualism" al străzii iar „mis
tica actualității" nu e o metodă 
de gîndire artistică ci desigur o 
eroare.

Ilie Iordan : Piesa lui Paul 
Everac are „priză“ la public, 
publicul se amuză. Ne putem 
întreba dacă nu e un amuza
ment riscant.

Red. : De ce să nu se amu
ze 7 Noi nu știm prea bine de 
ce. însă am pornit de la pre
misa că „Viața e ca un vagon ?“ 
nu este o piesă neinteresantă, 
că ea are unele scăpări dar și 
că. din păcate, nu se sustrage 
unui curent mai larg de „baga
telizare“ de dragul amuzamen
tului. Nu cred că spectatorul 
mediu este indus în eroare asu
pra tonalității cam superficiale 
a piesei, insă nici că el ar fi 
atit de ipocrit incit să nu vrea 
să observe dincolo de această 
tonalitate ceea ce este serios și 
important.

M. COSTEA
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ritmuri și repere 

în geografia economică 

a patriei

„Făurirea unei economii moderne, de înaltă 
eficiență, impune promovarea în toate ramurile 

a cuceririlor științei și tehnologiei moderne“
NICOLAE CEAUȘESCU

întreprinderea „Electrotimiș" este amplasată în 
zona industrială Calea Buziașului nr. 15, din 
Timișoara, pe locuri altădată lipsite de pulsația 
tehnicii. Denumirea inițială a fost,,Fabrica de ma
trițe și utilaje tehnologice pentru industria elec
trotehnică", iar ulterior i s-a atribuit denumirea 

/ de întreprinderea ,,Electrotimiș".

Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de constru
ire a întreprinderii a început la data de 1 mai 
1971, locul de amplasare a fost parțial acoperit 
de gropi, fiind teren degradat.

Ca structură de construcții s-a ales soluția de 
hală monobloc cu 8 deschideri de 18 m., în care 
se integrează întregul proces de fabricație, mai

Modernizarea —
un proces continuu

O întreprindere modernă in stare să dea răspunsuri integrale 
atît nevoilor economice cit și celor de ordin social, reclamate de 
dezvoltarea unei țări, trebuie să-și asigure un echipament tehnic 
și uman capabil să valorifice superior întreaga zestre creatoare 
și de inventivitate în domeniul pentru care a fost construită. 
Despre modul cum reușește acest lucru Întreprinderea 
..Electrotimiș“ ne-a vorbit tovarășul director al întreprinderii, 
ing. Arke Marcus :

— In primul rind vreau să menționez faptul că Ia realizarea 
acestei întreprinderi s-a pornit de la necesitățile din ce în ce 
mai mari de utilaje și echipamente necesare industriei noastre 
electrotehnice aflată în plin avint. In același timp, înfăptuirea 
ei își găsește o expresie directă în documente de partid și anume 
dezvoltarea cu precădere a acelor ramuri ale economiei care 
presupun incorporarea unui ridicat procent de inteligentă teh
nică, avînd astfel posibilitatea de a obține o valorificare supe
rioară a produselor noastre pe piața străină. De altfel, prin pro
porțiile ei, ca și prin utilajele cu care a fost echipată, în foarte 
mare măsură realizată în țară, este unică in țară și, cu sigu
ranță, printre cele mai mari din lume. Utilajele au un ridicat 
grad de universalitate, sint prevăzute cu accesorii speciale, 
aceasta datorită caracterului fabricației de mecanică de precizie 
a matrițelor și utilajelor tehnologice. Aș putea să ilustrez aceste 
afirmații prin cîteva mașini de prelucrat contururile de matrițe 
prin electroeroziune, cu fir și pc bază de program, mașini de 
rectificat in coordonate, de găurit în coordonate sau prin prac
tica unor tehnologii ca tratarea termică in atmosferă controlată, 
ascuțirea electrochimică a cuțitelor și altele, care laolaltă asi
gură produselor noastre o valoare economică deosebită. Deși 
virsta activă a întreprinderii noastre abia a trecut de un an. 
sarcinile ce ne stau in fată sint deosebit de mobilizatoare. Pro
ducția pc care trebuie să o relizăm in acest an este de 2.7 ori 
mai marc decit în 1973. De realizările noastre depinde in mare 
măsură darea in folosință a altor întreprinderi din țară ca I.A.E. 
Sf. Gheorghe. Romlux Tirgoviște, Electroargeș, I.E.P.A. Birlad 
și altele. Desigur, că pentru a face față avem nevoie de oamenj. 
De oameni cu o excelentă calificare. Lucrările livrate de noi, 
în covirșitoarea lor majoritate sint premiere pe țară, reclama o 
calificare medie de 4.22. în momentul de față avem un nucleu 
de specialiști foarte bine pregătiți. 90 la sută din angajații noș
tri sint tineri. Foarte mulți sînt calificați prin ucenicie la locul 
de muncă sau, pentru absolvenții de liceu, prin cursuri de cali
ficare postliceală de 9 luni. De altfel, numărul muncitorilor din 
această categorie este de 157, urmind ca peste cîteva luni să li se 
mai adauge 50. , . , ,Efectivul dc salariați va fi. in faza finala, aproape dublul 
celui actual. în cea de-a doua parte din acest an începe 
construirea unui grup școlar pe lingă întreprindere, asigurat cu 
tot ceea ce este necesar unei superioare pregătiri profesionale 
și, bineînțeles, nu vor lipsi nici căminele, terenurile ele sport, 
clubul pentru odihnă si distracții. De altfel, acestea din urmă, 
în bună măsură, sint pe cale a se da in folosință încă in primul 
trimestru din acest an. O cantină cu 2000 de locuri, un cămin 
pentru nefamiliști. bază sportivă.

Avem nevoie de oameni, tineri îndeosebi, dornici să se afirme 
profesional și social. Le oferim toate condițiile. Ceea ce le 
cerem in schimb este să fie pasionați. Produsele noastre sint 
o premieră continuă.

Prestigiul gindirii novatoare
O întreprindere modernă, pentru a fi într-adevăr modernă, 

nu se mai poate bizui atunci cind pretinde acest atribut, numai 
pe componentele sale de ansamblu. O pondere Ia fel de însem
nată în conceperea ei o dețin soluțiile de amănunt. De aceea, 
pentru ca indicii ei de productivitate și calitativi să-î asigure 
un loc confortabil pe terenul competitivității, la fel de impor
tantă este dotarea ei, să zicem, cu mașini de rectificat profile 
prin coordonate, ca și cu dispunerea optimă a resurselor de 
lumină sau distanță între mașini. La fel de importanță este asi
gurarea cu ateliere de cercetare și proiectare proprii, sprijinite 
de o bibliotecă tehnică de specialitate, cu o dotare foarte atentă 
la noutățile lehnico-științifice de pretutindeni, ca și grija con
ducerii aceleiași întreprinderi pentru timpul afectat odihnei ac
tive a personalului care o deservește.

La atelierul de proiectare-scule stăm de vorbă cu omul care a 
participat Ia actul ei de naștere, ing. Atanase Costi. în privința 
halelor de producție sîntem invitați să le apreciem și singuri. 
Confirmarea specialistului constă în acest caz în sublinierea 
conceperii ei după cele mai noi date științifice.

„Aceasta este însă o necesitate de prim ordin, este adevărat, 
dar care nu are darul de a rezolva greutățile inerente oricărui 
început. Dar fiindcă sîntem oameni, nimic nu este mai nobil 
pentru noi decit a fi părtași la rezolvarea lor știind că obiec
tivul fundamental este de a bate încă o nestemată frontispiciu- 
lui industriei românești aflată în plină afirmare pe piața inteli
genței tehnice mondiale. Și acești oameni sint tineri, iar între
prinderea oferă tuturor posibilitatea de a rămîne mereu tineri, 
tnvățînd să facă mereu cile ceva nou. au posibilitatea de a-și 
exprima fără contenire personalitatea novatoare. Gradul de pre
cizie ce caracterizează produsele noastre ii obișnuiește cu ri
goarea ordinei și a disciplinei. Și nimic nu este mai frumos 
astăzi decit să-ți poți dovedi prestigiul printr-o gîndire și com
portare ordonată.

puțin însă operațiile de forjare și debitare, pen
tru care s-au prevăzut soluțiile realizării unor ate
liere independente. Această structură de con
strucții are avantajele unei sectorizări tehnologice 
mai judicioase, precum și utilizării maxime a su
prafeței construite.

Unitatea este prevăzută cu o dotare care îi 
permite un grad ridicat de integrare a fabricației. 
Dotarea tehnică s-a făcut cu utilaje de un grad 
ridicat de universalitate, prevăzute cu accesorii 
speciale, aceasta datorită caracterului fabricației • 
de mecanică de precizie a matrițelor și utilajelor 
tehnologice.

întreprinderea a intrat în funcțiune la data de

Întreprinderea Electrotimiș Timișoara

Competență profesională
Mutații calitative

Pentru a fi modernă, pentru a păstra prospețimea acestui 
atribut o întreprindere trebuie ca incă de la începutul activi
tății ei să-și „argumenteze“ detaliile cu beneficiarii prin livrări 
de produse la termenul stabilit în contract și iară ca în ra
porturile ei de afaceri să intervină discuții referitoare la cali
tatea echipamentelor livrate. Personalitatea și competența ei 
profesională se exprimă printr-o acordare permanentă a conți
nutului acestor expresii la mutațiile foarte dinamice ce se produc 
pe terenul cercetării.

In logica raporturilor de afaceri, creșterea pe un interval de 
timp foarte scurt a numărului de solicitanți pentru produsele 
unei întreprinderi reprezintă pentru aceasta din urmă elemen
tele unei reclame de prestigiu. La sfîrșitul lui 1973. deci la mai 
puțin de un an de zile. „Electrotimiș“ își livra producția unui 
număr dc 39 de beneficiari, numărul lor urmînd să crească in 
acest an proporțional cu cele de 2,7 ori mai multă producție 
decit in primul an de existență. Preocupările de a onora co
menzile in limitele termenelor stabilite în contract sînt însoțite 
de un efort echivalent pentru realizarea indicelui de calitate Ia 
nivelul produselor de export. în acest sens, colaborarea in do
meniul cercetării cu facultățile Institutului politehnic „Traian 
Vuia“, cu Centrul de sudură și încercări la oboseală, cu 
I.C.E.M. București sau cu alte colective de specialiști din alte 
părți, evidențiază interesul deosebit acordat cercetării cu carac

15 ianuarie 1973, ea ocupînd un loc important în 
cadrul industriei electrotehnice, loc dat nu de 
mărimea valorii producției ci de importanța a- 
cesteia.

Prin producția întreprinderii se asigură dotarea 
întreprinderilor noi sau a celor existente cu uti
laje tehnologice de înaltă tehnicitate, se asigură 
necesarul de scule, matrițe și cochile specifice in
dustriei electrotehnice, fiind o întreprindere unică 
pYin acest profil specializat.

De la intrarea în funcțiune și pînă în prezent 
întreprinderea a asimilat pentru industria elec
trotehnică 93 produse, printre care amintim: ma
șini de trefilat sîrmă, mașini de izolat benzi, ma-

ter aplicativ și implicit, îmbunătățirii parametrilor calitativi. Ca 
urmare, livrind utilaje necesare dării in exploatare a întreprin
derii Romlux din Tîrgoviște, în realizarea căreia o parte din 
liniile tehnologice sînt făcute cu asistență tehnică și utilaje 
străine, respectiva firmă a preferat să contracteze o instalație 
cu „Electrotimiș“ decît să suporte cheltuielile achiziționării ei 
de Ia o terță firmă. Cîștigurile au fost reciproce iar economia 
națională n-a mai fost nevoită să plătească o considerabilă sumă 
de valută. Examenul o dată trecut, perspectivele colaborării cu 
alte firme din străinătate au fost deschise. Pe de altă parte, ca 
rod al unei alte colaborări, cu institutele de cercetări, o dată 
eu începutul acestui an a fost asimilată in producție instalația 
de debitare cu sursă termică oxigaz și plasmă care pe lingă 
calitatea sa de premieră a contribuit la crearea unui colectiv 
de specialiști, de acum pricepuți intr-un domeniu considerat „de 
vîrf“ in industria modernă.

Cîteva biografii în mișcare
Vlăduț Liviu, de meserie strungar, este muncitorul calificat pe 

a cărui ecuson, alături dc nume, se află numărul 1. Cu cei 
30 de ani ai săi, e considerat de ceilalți colegi ai săi, printre oa
menii în vîrstă. La „Electrotimiș“ lucrează pe o mașină cu co
mandă program destinată tăierii metalelor dure după principiu! 
electroeroziunii. Are categoria a Vl-a bază, salariul său nefiind 
niciodată sub 3.000 de lei. Cind l-am cunoscut, prima întrebare 
care i-am adresat-o a fost să aflăm motivele pentru care și-a 
ales noua întreprindere. „Fiindcă un om care este pasionat de 
meseria sa niciodată nu se poate mulțumi cu ceea ce face. Dacă 
ți se dă să faci aceeași piesă oricît de complicată ar fi ea, de 

șini de lițat sîrmă, mașini de răsucit perechi pe 
verticală, mașina de format cap pentru tuburi 
fluorescente, mașini de tresat cabluri, mașini de 
crestat capete de șurub, mașini de confecționat 
bobine electrice, standul pentru controlul statoa
relor la motoarele electrice, instalația pentru 
emailare a conductorilor electrici, o serie de 

, prese : hidraulică, electromagnetică, pneumatică, 
cu percuție, de sertizat armături pe conductori și 
altele, precum și grupuri de pregătirea aerului.

Aceste realizări conduc la îndeplinirea sarcinii 
trasate de partid privind eliminarea importurilor.

în cadrul economiei județului, întreprinderea 
,,Electrotimiș" continuă o tradiție de a se dez
volta pe cuprinsul județului ramuri de înaltă teh
nicitate.
la o vreme toate operațiile Încep a deveni banale. La „Electro
timiș" acest lucru este exclus. In prezent sînt in anul al II-Iea 
al școlii de maiștri, iar inainie de aceasta am terminat liceul 
seral. Mașina pe care lucrez îmi solicită cunoștințele dobindiie 
în aceste școli. De altfel, nici nu cred că pot fi traduse desenele 
unei piese in informații pentru programare fără temeinice cu
noștințe de matematică iar productivitatea pe o asemenea ma
șină nici nu se poate măcar compara cu procedeele clasice."

Satisfacțiile lui Liviu Vlăduț nu se opresc însă aici. Fire foarte 
mobilă, ii place să fie mereu în viitoarea solicitărilor. Pe lingă 
el se află în permanență doi ucenici. In răstimpul de cind este 
angajatul noii întreprinderi, el a inițiat în tainele meseriei 22 dc 
tineri. In după amiaza zilei în care l-am cunoscut el, și alături 
de el alți cițiva zeci de muncitori, au fost invitați la recepția 
locuințelor proprietate personală realizate ca urmare a priori
tății acordată de întreprindere.

Bucur Mircea deservește o mașină de găurit în coordonate. 
El este primul absolvent al cursurilor de calificare postliceală. 
in prezent fiind înscris la cursurile de gradul al II-lea. Despre 
el, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, tovarășul in
giner Alexandru Tatomir, ne vorbește numai în termeni super
lativi. Și aceasta nu numai fiindcă intr-un termen foarte scurt 
a ajuns să fie un muncitor de nădejde — dovadă că i s-a în
credințat ucenicul Bruno Hockel pentru a-1 iniția în tainele 
meseriei — ci tși fiindcă este un entuziast animator al muncii 
cultural-artistice și sportive. „Dealtfel, continuă să ne spună 
secretarul comitetului U.T.C., tocmai fiindcă sîntem din toate 
punctele de vedere tineri, întreaga noastră activitate este 
subordonată intenției de a consolida și sufletește colectivul în
treprinderii. în acest scop, prin intermediul secretarilor U.T.C. 
din organizații, ne-au fost furnizate preferințele fiecărui colectiv 
pentru activitățile din timpul lor liber. Așa se face că in mo
mentul de față avem o echipă de dansuri populare, mai multe 

brigăzi artistice de agitație, o formație de muzică ușoară, un 
cerc de turism, iar participarea la competițiile sportive proprii 
se desfășoară în paralel cu amenajarea prin muncă voluntar- 
patriotică a propriei baze sportive".

Și voi puteți bate la poarta uzinei
întreprinderea Electrotimiș angajează :
• strungari
• frezori >
• rectificatori
• sculeri S.D.V. k
• lăcătuși

centru lucrări de mare complexitate tehnică. Tinerilor necăsăto
riți, întreprinderea Ia va pune la dispoziție locuri în cămin, Ic 
va asigura masa la cantina aflată în imediata apropiere, precum 
și posibilitatea perfecționării lor prin cursurile periodice de ca
lificare în specialiști care să deservească freze speciale, freze prin 
copiere, mașini de prelucrat prin electroeroziune, mașini de rec
tificat profile și în coordonate etc. De asemenea întreprinderea 
oferă tinerilor toate condițiile pentru urmarea cursurilor Ia 
liceul seral, școli de maiștri sau Ia facultățile serale de subingi- 
ncri. Pentru muncitorii din categoriile V-VI, în funcție de rezul
tatele la proba de lucru, întreprinderea le asigură locuință în 
apartamente proprietate de stat sau înscrierea cu prioritate la 
apartamente proprietate personală.

Salarizarea se face în acord global.
Pentru meseriile amintite mai sus întreprinderea recrutează 

absolvenți ai școlii generale, absolvenți de liceu pentru a fi ca
lificați la cursurile de calificare organizate avînd durata in 
funcție de pregătire și in funcție de meseria aleasă.

Se primesc de preferință tineri din județul Timiș sau din 
Județele învecinate.

Pe durata școlarizării cursanții din municipiu primesc o in
demnizație de 400 lei lunar, iar cei din provincie 700 lei. Cei 
care pină atunci au mai avut calitatea de angajați primesc o 
Indemnizație egală cu salariul mediu obținut pe ultimele 
trei luni.

După terminarea cursurilor, absolvenții sînt încadrați în pro
ducție bucurîndu-se de toate drepturile in calitatea dc angajat.

„Electrotimiș" mai angajează:
— maiștri prelucrări prin așchiere
— tehnicieni proiectanți pentru atelierele de proiectare
— ingineri proiectanți, tehnologi în domeniul utilajelor tehno

logice, matrițelor, sculelor, precum și în activitatea de producție 
pentru conducerea formațiilor de lucru, atelierelor etc.

Angajarea se face pe bază de concurs.
Pentru asigurarea necesarului de muncitori calificați în raport 

cu nivelul tehnic al întreprinderii, s-a prevăzut ca in anul 
1974-1975 să se construiască, pe lingă întreprindere, un grup șco
lar compus din școală, ateliere-școală, cămin pentru elevii in
terni și sală de gimnastică etc.

In vederea asigurării unor condiții social-culturale corespun
zătoare. a început construcția unui cămin pentru nefamiliști cu 
220 locuri ce va fi dat în funcție în luna mai 1974. Tot in anul 
1973 a început construcția cantinei cu o capacitate de 2000/3 locuri 
ce va fi dată in funcțiune în 1974 la care vor servi masa per
sonalul întreprinderii „Electrotimiș“ cit și personalul altor uni
tăți din cadrul M.I.C.M U.E. și M.I.C.M.G.

Este prevăzută construirea unei zone de agrement care va 
cunrinde spații verzi, teren de sport, oglindă de apă, menite să 
asigure o recrecre binemeritată a lucrătorilor dc pe această plat
formă industrială.

întreprinderea „Electrotimiș" este tînără. Prin profilul produc
ției sale este unică in țară. Tinereții îi este proprie dorința de 
afirmare. întreprinderea timișoreană oferă tuturor celor care do
resc să-și valorifice integral cunoștințele profesionale, toate 
condițiile.

Pagină realizată de ION DANCEA

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROTIMIȘ"
Calea Bu ziașului nr. 15 

Timișoara.
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IULIU 7.1DARU, 26 de 
ani, maistru rectificator, 
București:

„Am ajuns la o vîrstă 
tind știu destule despre 
viață și fără să fiu un su
flet uscat, dimpotrivă, rar 
mi se întîmplă să simt 
că-mi alunecă o lacrimă 
pe obraz. Multe m-au că
lit, începînd cu faptul că 

. părinții mei au 
tr-un accident pe 
aveam numai patru 
și sfîrșind cu «bucuria» 
pe care mi-a făcut-o lo
godnica, nu de mult, cînd 
întoreîndu-mă din R.D.G. 
(unde am fost trimis șase 
luni în legătură cu o co
mandă de mașini cu pro
gram automat), am găsit-o 
măritată cu altul. Dar, 
mai pe scurt. Azi dimi
neață (11 februarie 1974)

murit în
tind 
ani

am plîns. M-am întîlnit 
cu bătrînul maistru (nu vă 
supurați că nu dau nume, 
însă nu vreau să fac să 
mai plîngă și alții) de la 
care am învățat meseria. 
E un om nemaipomenit, 
vă jur, cel puțin cinci sute 
de tineri merită să-i să
rute mina. Asta am vrut 
să fac și eu tind l-am în
tîlnit. Era însă negru de 
supărare. Se pensionase 
după 43 (patruzeci și trei) 
de ani de muncă și cu 
excepția șefului serviciului 
personal, care i-a spus : 
„Gatat moșule, de-acuma 
trage pe dreapta., odihneș- 
te-te nimeni nu i-a mai 
adresat nici un cuvînt, ni
meni nu
(...) Nu-i 
o.p.-i. ?“

i-a dat 
trist,

o floare 
tovarășe

Nu public scrisoarea numai pentru tragismul ei. Ru
brica aceasta, in concepția ziarului (și sper că nu tre
buie să mai adaug că n-aș scrie un rind dacă n-aș îm
părtăși în întregime această concepție) nu-i menită 
să ofere teme de meditație pentru scriitori ahtiați de 
cunoașterea vieții ori, dimpotrivă, mai puțin tentați s-o 
cunoască de la sursă. Aici nimeni nu face literatură și 
nimic din ce se publică aici nu trebuie privit ca lite
ratură. Scrisoarea căreia i-am făcut loc mai sus tre
buie să găsească ecoul cuvenit în sufletele celor care 
pot s-o ajute pe fata necăjită din anul I al liceului 
din Borzești. Ea nu și-a dat numele, dar mărturisirea 
ei că face parte dintr-un colectiv de elevi cu nume 
concret ,și că scandalurile din casa sa sint cunoscute 
în intreg orășelul, mă face să sper că nu va fi nece
sară invitarea lui Mannix sau Columbo spre a fi des
coperită — ca să poată fi ajutată. Știu că oamenii de 
bine nu trebuie rugați de 
Iată de ce pun punct aici,

Prof. KONCZ ILEANA, 
Gherla, Cluj:

„Apelez la bunăvoința 
dv. cu rugămintea de a 
publică, dacă este posibil, 
două poezioare ale elevi-

două ori să facă ,un bine, 
fără altă implorare.

lor mei din anul 1 B, Li
ceul ,„Petru Maior“. Dacă 
nu vă e posibil, anunța- 
ți-mă, nu aș vrea să ră- 
mînă copiii cu o 
gire in suflet.“

porta cu mine era foarte 
frumos. Ea, soția lucra de 
noapte și copiii îi avea la 
țară, iar el mă aducea a- 
casă la el, dîndu-mi dru
mul dimineața și făcîn- 
du-mă să înțeleg că nu 
are să dureze prea mult 
așa și vom fi fericiți a- 
mîndoi. A avut curaj. să 
o cunoască pe marna, să 
meargă la mine acasă și 
să-mi spună că suferă 
mult pentru mine. Soția 
lui a aflat de dragostea 
noastrS înfocată, a venit 
la mine tind eram cu el, 
am încercat să-i explic si
tuația, dar nu. a vrut să 
asculte. (Mă mir, o.p.-i)

l-am dat unele sfaturi să 
se poarte frumos cu el 
și să-l respecte ca soț și 
să fie o adevărată soție. 
Tot nu m-a ascultat. El 
n-a plecat de acasă, dar 
s-au separat unul de ce
lălalt. Ea nu-i face mîn- 
care, nu-i spală rufele, zi- 
cînd să le aducă la mine. 
Eu am vrut la un moment 
dat să-l îndepărtez, însă 
dacă mă vede că discut 
cu alte persoane, mă 
bate, vine și mă lovește, 
spunîndu-mi că este ge
los. Nu am putut sa re
dau exact ce se întîmplă 
cu mine (...)“

EGALIZAREA ȘANSELOR

Dar ca să nuE cumplit de trist, tovarășe Zidaru.
lăcrimez și eu, mă încăpăținez să cred că cele poves
tite sini un caz de excepție — o amară, dureroasă ex
cepție, totuși o excepție. Știm bine amîndoi că a in
trat în tradiția a numeroase întreprinderi să transfor
me intr-un ■ moment solemn pensionarea cuiva, a- 
ceasta să nu se mai rezume la un „adio, bătrine 1“ 
sau la „mai treci pe-aici că timp, slavă domnului, o să 
ai berechet !“, ci să fie pe 
măsura unui eveniment cu 
caracter de unicitate în 
viața unui om, sărbătoarea 
cînd, după 30 sau 40 de 
ani de muncă, îți iei ră
mas bun de la locul care 
ți-a fost a doua casă și 
poate dragostea cea mai 
statornică, care îți scrie 
cu literă de aur dovada 
că nu ți-ai irosit viața, că 
odihna de la bătrinețe îți 
este binemeritată. Iată, nu 
chiar de mult, reporterul 
ce mi-a intrat in locuință 
prin intermediul televizo
rului a ciocnit cu mine 
un pahar umplut ochi cu 
emoție, aducind în fața 
camerelor de luat vederi 
un maistru gălățean, lan
sator de nave care, ieșind 
la pensie, preda ștafeta 
muncii sale unui tînăr. 
S-au rostit puține cuvinte. 
Acesta ' nu-i un 
tocmai potrivit 
vorbe, fie ele și 
proș ticluite, 
pensionat și-a 
doar „micul amănunt“ că, 
in 33 de ani, n-a greșit „darea 
nici unei nave și i-a urat Urmașului să aibă părtș^Q 

de aceeași satisfacție. Tinărul n-a scos un cuvînt, 1 " 
îmbrățișat și l-a sărutat pe obraji pe bătrîn, iar <' 
s-a aplecat să-i sărute și mina, camera, ț 
tractară la unele sentimente omenești, ne-a arătat pe 
frumos zboară un pescăruș rătăcit de stol... Dar

moment 
pentru 

fără re- 
Maistrul 
amintit

dezamă-

această 
(„nu aș

Nu public nici poezii, darmite poezioare Ia 
rubrică, dar fiindcă m-a cucerit expresia dv. ,, 
vrea să rărhînă copiii cu o dezamăgire in suflet“) vă 
anunț că am citit poezioarele și că vădesc sensibilita
tea autorilor lor. încurajați-i in continuare.

M. PAVELIU, funcțio
nar, Bacău :

,,(...) Adolescentul care 
abia se ținea pe picioare

din cauza beției acea o 
figură despersonalizată — 
asta ca să apelez la 
eufemism (....).

Nu pot suferi eufemismele. Le accept uneori din 
respect pentru cuvîntul tipărit, pentru hirtia ce nu 

, 1-ă.' suportă chiar totul. Nu cred însă în pudoarea lor. Mai 
‘ : cirțd,' mult : le suspectez de indecență. Așa cum nimic nu-mi

probabil . pare mai pudic ca un nud de Modigliani, nimic nu-mi
..... ... ..... .. , _________-‘ăt---------------- 1 .... ................ "......‘ ....... . ......... . " *" 

adunat acolo, in jurul maurului care iși făcuse datoria . B 
și acum putea să plece, întregul colectiv al șantieruttu ' ’ 
naval, oamenii veniseră nu cu bucheje, ci cu adevăratq 
grădini suspendate. A fost o superba pledoarie pentrjl 
ca atari manifestări să devină obișnuințe peste tot, . 
Ziua aceasta, ultima din viața de muncă a unui om, 
iși merită cu prisosință sărbătoarea ei. Și, pe alocuri, 
trece ca oricare alta. Nu-i permis. Cunosc și eu muzi
calitatea eîtorva limbi și sînt gata să afirm că in pu
ține graiuri ar putea să mai sune atît de frumos, atît 
de melodios și de sincer 
bătrine 1“

cuvintele : „Iți mulțumim,

să redai exact un caz a-Ba da. Cred că ai izbutit 
proape limită de mizerie in ceea ce privește legătura 
dintre doi oameni. Mă întreb ce e mai cumplit din cele 
relatate : faptul că ai rtflat că este căsătorit abia 
după un timp de la „înfocata“ voastră iubire ? Faptul 
că și-a adus și copiii la o întilnire cu tine ? Accep
tarea de către tine de a te culca cu el in același pat 
părăsit de soția sa, plecată la muncă de noapte ? 
Splendidele sfaturi pe care i le-ai dat soției sale fără 
să roșești ? Rezolvarea prin pumni și palme a geloziei 
sale ? Nu. zău nu știu ce e mai de plins. Nu sînt un 
puritan, nici în înțelesul istoric-religios al cuvîntului, 
nici în cel modern-laic, cred că o căsnicie șubredă 

poate (și uneori chiar 
trebuie) să se destrame, 
iar la această destrămare 
să-și aducă tributul afec
țiunea unuia dintre soți 
pentru o terță persoană
— dar afecțiunea implică 
bun simț, sinceritate, ea 
nu poate fi confupdată în 
vecii-vecilor cu murdăria, 
sălbăticia, obrăznicia, lip
sa unei totale pudori. Cum 
ai putut, la 19 ani, să con
tribui — și încă din plin
— la nașterea acestei si
tuații mizere? Sînt tulbu
rat, dar nu te pot compă
timi. Repeți în scrisoare 
de cîteva ori cuvîntul iu
bire. Rog cititorii să-l 
șteargă. Iubirea, chiar 
între doi oameni neferi
ciți că s-au găsit prea 
tirziu, că s-au găsit, vreau 
să spun, după ce 
dintre ei ori ; 
întemeiat deja 
min (care-i 
mește, care-i 
pre care pot 
luciditate 
nat un 

ce căuta — nici

(Urmare din pag. I) 
admitere în facultate. Dintre 
aceștia, cei mai mulți soco
tesc că iși pot completa cu
noștințele prin studiu indi
vidual (ca atare) sau prin 
studiu individual asistat și 
îndrumat de un specialist. O 
mare parte preferă forme 
combinate de pregătire su
perioară, în care să se re
prezinte efortul individual, 
îndrumarea din afară, lec
țiile de sinteză in școală, 
cursurile de pregătire la fa
cultăți, emisiunile TV (mai 
variate și mai adecvate ne- 
voiliy reale).

Cu toate rezervele pe care 
le am asupra gradului de re
levanță al anchetelor de opi
nie, cîteva aspecte inii rețin 
totuși atenția. Cu ații mai 
mult acum, cînd „febra as
pirațiilor“ frămînlă lumea a- 
dolesccnțci, cind calculul em
piric și subiectiv al probabi
lităților domină atmosfera 
din numeroase familii. Nu 
văd nimic rău in tentația ele
vului spre porțile Almei Ma
ter. O tentație firească, na
turală. Dar lipsa unei îndru
mări atente în acest sens nu 
este deloc de neglijat. Oare 
elevii de liceu, aflați în pli-

nă adolescentă, dispun de 
pîrghiile efortului introspec
tiv în asemenea măsură in
cit se pot decide asupra 
viitorului lor doar prin forțe 
proprii ? Motivația opțiunii 
lor este întemeiată pe o au- 
tocunoaștere complexă și cri
tică ? Nu cumva predomină 
Ia mulți elevi ideea încer
cării cu orice preț a șanselor, 
idee subminată însă — fără 
a fi complet negată — de un 
presentiment al insuccesului 
probabil ? Nu cumva acest 
presentiment este alimentat 
de „priza de conștiință“ po
trivit căreia sumarul de cu
noștințe primite în școală 
este insuficient pentru a te 
prezenta la admitere cu su
ficiente șanse pozitive ?

Nu cumva încrederea ma- , 
joritară în funcția compensa
torie a studiului individual 
suplimentar este contracara
tă de constatarea unei insu- • 
ficiente deprinderi a tehnici
lor muncii intelectuale inde
pendente ?

îmi pun aceste întrebări 
știind prea bine că, dincolo 
de semnificațiile aproximati
ve ale unor date statistice 
îzvorîte din sondajul în lu
mea opiniilor, deschiderea u-

nui amplu proces de egali
zare a șanselor de acces la 
forme superioare de instru
ire și de formare presupune 
instituirea unui larg evantai 
de acțiuni pedagogice. Un 
evantai in care să se regă
sească deopotrivă preocupa
rea constantă a fiecărui ca
dru didactic pentru îndru
marea și orientarea profesio
nală a elevilor săi și pentru 
corectarea promptă dar a- 
tentă a aspiiațiilor lipsite de 
un suport motivațional te
meinic, intensificarea grijii 
pentru .organizarea pregătirii 
elevilor din ultimele clase de 
liceu, pentru sprijinirea pri
oritară a tiperilor care au 
dificultăți obiective în însu
șirea cunoștințelor, dificul
tăți care nu țin neapărat de 
capacitățile lor personale.

Egalizarea șanselor de ac
ces la nivelele superioare ale 
învățămîntului este înscrisă 
ca directivă în documentele 
de partid. Ea trebuie tradusă 
în termenii acțiunii nemij
locite, sistematice, dacă vrem 
să se producă mai repede și 
mai eficient. Ea nu este un 
proces spontan, ci un proces 
care poate și se impune a fi 
dirijai.

că 
pas

insa și ireparabil)
simplă expresie — in legătura voastră sărăcită 
ce e omenesc.

unul 
ambii au 

un că- 
nemulțu- 

apasă, des- 
spune cu 
a insem- 
greșit, nu 

măcar ca 
de tôt

„Dragă redacție.
sînt o elevă din anul l la 
Liceul teoretic din

■ zești. Ince.p
vă întreba de ce la vîrs
ta mea (16 ani) trebuie să 
privesc cu atîta jind la 
fericirea altor tineri, L

Bor- 
prin a

fericirea altor tineri. la 
bucuria lor de a trăi ? De 
ce mi-au furat părinții a- 
cești ani frumoși pe care 
n-o să-i mai întîlnesc ni
ciodată ? Mă gîndesc... 
Dar nici să mă gîndesc 
nu pot asemenea altora, 
într-o casă, într-un loc al 
meu... vin de la școală, 
intru pe furiș în casă, îmi 
iau cărțile și apoi plec 
iarăși la școală, la o co
legă sau la o rudă ca să 
învăț. Dar cum să înveți 
tind știi ce se întîmplă 
în lipsa ta acasă ? Sînt 
aproape șase ani de tind 
părinții mei se ceartă zil
nic, se bat. Pe lingă mine 
mai au doi copii, unul de 
patru și altul de unspre
zece ani. Ei se retrag spe
riată într-un colț. Cînd 
mi-i imaginez, îriri . apar

mereu înghesuiți unul în 
altul, intr-un colț. In fața 
părinților mei nu puteam 
să fac nici o crimă mai 
mare ca aceea de a.doii 
să învăț, deși în fiecare 
vacanță lucrez la C.A.P., 
cot la cot cu ei, deși nu 
spun nu tind mi se dă să 
fac chiar și cea mai obosi
toare treabă acasă. Nu știu 
ce înseamnă să te distrezi. 
De fapt, nici nu sint dor
nică de distracții, eu îmi 
doresc doar liniște. Sînt 
la vîrsta tind mă formez 
pentru viață. Dar ce în
văț eu acasă ? Mi-e frică, 
mă îngrozește gîndul că 
aș putea semăna cu pă
rinții mei. Vă cer ajuto
rul, dar nici eu nu știu 
ce ajutor vă cer. Nu mi 
l-au dat pici organele de 
miliție. Scandalurile din 
casa noastră sînt cunoscu
te în întreg orășelul. Mi-e 
rușine să mai ies în lume. 
Și vreau să învăț, vreau să 
ajung un om folositor. Si 
poate că mai presus de 
toate vreau să uit..."

de

, pare mai indecent ca o natură statică cu ghitară, o ju- 
. matale de scrumbie și un chiștoc. Vă amintiți diatriba 

lui Eminescu ? „O, eufemism, fericirea nerozilor și 
scăparea viclenilor, cine te-a inventat a inventat forma 
in care se îmbracă lașitatea omenească, lipsa de con
vingeri, felonia“. Poate că-i prea tare. Poate că nu-i 
deloc... eufemistic spus. Poate că fericirea nerozilor e 
ceva mai complexă și scăparea viclenilor ceva mai 
simplă. Poate, în fine, că nu-i nici cea mai cumplită 
trădare, că mai cunoaștem maiștri croitori și mai fai
moși pentru ultimul strigăt al modei în materie de la
șitate omenească. Dar, că eufemismul exprimă o lipsă 
de convingeri, în această privință am toată... convin
gerea. De ce — după această prea lungă introducere 
— mă întreb, trebuia să apelați în cazul descris la un 
eufemism ? De ce nu i-ați descris fără falsă pudoare 
fata congestionată, răvășită, buhăită, mă rog, cum o 
fi arătînd mutra unui adolescent beat criță ? Hirtia, 
cu un oarecare efort, suporta aceste cuvinte. Educa
ția nu se face cu menajamente. Se face cu mult calm, 
cu și mai multă răbdare, cu incomparabilă dragoste și 
infinită pasiune. Nu însă și cu menajamente. Personal 
nu m-aș jena să spun unui adolescent „care abia se 
ține pe picioare din pricina beției“ că este vulgar, urit, 
că-mi creează repulsii. Nu militez aici, ferească sfintul, 
pentru un limbaj deocheat, pentru înlocuirea expresi
ilor civilizate cu termeni din vocabularul barbugiilor. 
Cred doar că atunci cînd e vorba de educație e bine 
să ■ spunem lucrurilor pe nume.

C.S.D.. București:
„(...) Sînt o fată in jur 

de 19 ani, blondă, ochi 
mari, părul nu prea lung 
și de statură potrivită. 
Toți din jur mă simpati
zează, dar nu de asta îmi 
arde mie — altceva mă 
roade. In vara anului 
1973, prin luna iunie, in
tr-o zi ploioasă, am cunos
cut un bărbat pe nume 
R. P. Chiar din acea zi 
a început pentru mine 
o viață nouă și plină de 
bucurii. (Cititorii vor con
stata ei înșiși cit de pli
nă de bucurii! — o.p.-i). 
Era prima mea dragoste

adevărată, am început 
să-l iubesc nebunește. Șj 
el mă iubea la fel, dar 
după scurt timp am aflat 
că este căsătorit, are o 
soție și doi copii pe care 
mi i-a adus 'să-i văd, A 
fost o lovitură destul de 
mare pentru mine în acel 
moment. ~
tîrziu ca să renunț la el. 
Știam că nu pot trăi fără 
să-l simt aproape și feri
cit. Mi-a povestit viața 
lui, cum s-a căsătorit, dar 
nu se împacă bine cu so
ția, n-o iubește deloc. Aș 
fi spus că nu-i adevărat, 
însă felul lui de a se com-

„Tovarășe o.p.-i,
Sîntem patru tineri în

vățători, în primul an de 
învățămînt, originari din
județul Argeș. Profesăm 
în comuna Lipova, Ba
cău. Această comună este 
alcătuită din șapte sate. 
Satul nostru se numește 
Mîlosu, așezat la 7 km 
de centru și la 4 km de 
stația de autobuz. Cînd 
plouă, mîlul ajunge la 
gleznă și e foarte alune
cos. Dar nu de asta ne 
plîngem noi. Ca în în
treaga țară, și aici se întru
nesc comisii metodice de 
învățători, lunar. Se țin 
lecții-model, se discută pe 
marginea lor. Luna trecu
tă, în ianuarie, lecția s-a 
ținut la Satu-Nou, sat așe
zat la 
Ca de 
să fim 
ceasta
conducerii C.A.P. Ni s-au 
făgăduit doi cai — de că
ruță urmînd să facem noi 
rost. Cînd trebuia să ple
căm, în dimineața zilei 
de 26 ianuarie, căruța ne-a 
fost refuzată, caii — unul 
șchiop și altul chior... Era 
lapoviță, drumul desfun
dat, 15 km în fața noas
tră, ora 7,30, iar la nouă 
începea lecția. Am renun-

țat, renunțare care 
costat cîte 47 de 
priți din salariu. Nu ne-ar 
intriga acest lucru, doar 
a fost din partea noastră 
o abatere, dar știm că ea 
putea fi evitată. Mai marii 
C.A.P. n-ar accepta nici 
un km cu autopasul (ex
presie locală). Pentru noi 
li se părea puțin și 30 de 
km... Apoi, ședințele, in
clusiv cele de învățămînt 
ideologic,) se țin întot
deauna la Lipova, Două
zeci de cadre didactice 
din satele dimprejur 
deplasează, seara, 7, 
pectiv 3 km, pentru
propagandistul este din... 
Lipova (...). Vom face o 
chetă și ne vom cumpă
ra o mașină (ca să încă
peți douăzeci de cadre 
didactice , ■ probabil ați 
vrut să spuneți : micro
buz, o.p.-i.) dar dacă ne 
împotmolim cu mîlul de 
la Mîlostt? (...)
oamenii de cuvînt, dar nu 
și oamenii de cuvinte (...) 
Vă rugăm publicați scri
soarea cit mai curînd, că 
ni s-au mai anunțat două 
lecții, una la 13 km, alta 
la 15 km de satul nostru. 
E bine să știm din vreme 
ce ne așteaptă“.

ne-a 
lei o-

se
reș

că

Dar era prea

• SERIALUL „SCÎNTEII TINI

Intensitatea luminii crescu și Nythan reveni la poziția inițială 
fără să spună nimic. Era clar că se filmase cu două aparate așe
zate în locuri diferite, ultimul fusese plasat în grătarul pernei 
din spate, probabil

— Nu cred că este bine. Să începem, de pildă, cu călătoria 
așa-zisului Paul Esden și așa-zisului Ludwig Nythan.

— Tovarășe colonel, să începem cu jumătatea valetului de 
treflă.

— Sau cu jumătatea a doua a parolei ?... ridică colonelul in- 
tr-o mînâ originalul, iar în cealaltă copia, arătîndu-i-le lut 
Nythan. Nefiind reunite, acesta nu avea cum să-și doa seama 
că cele două jumătăți nu făceau parte din aceeași carte de joc.

— Eu am lucrat sub ordin, domnule colonel 1 izbucni Nythan. 
I-ani fost dat lui Esden ca umbră. Esden era în relații bune cu 
Baxter, așa a reușit să-l trimită pe lumea cealaltă. Ca să pună 
mina pe valetul de treflă. De fapt, capacul cu ranforsarea mo
bilă de la portbagajul Citrodnului lui Esden a fost a Citroenului 
lui Baxter. A făcjit schimbarea, considerind ascunzătoarea foarte 
bine lucrată.

Dacă n-aș fi adus parola înapoi, vă dați seamă ce erau în 
stare să-mi facă 1 Ați văzut bine, domnule colonel, n-am avut 
intenția să mă folosesc de parolă. Imediat după recuperarea ei 
am și plecat din țară.

— Ce știați în legătură cu ea ?
— Știam că trebuia să așteptăm pe cineva la hotelul Callatls

15 km de Miloșii, 
obicei, am hotărît 
prezenți. Pentru a- 
am cerut ajutorul

Stimăm

Am publicat scrisoarea cit am putut de repede. Deo
camdată atît am fost în stare..

Pe sîmbăta viitoare !

din stațiunea Neptun. Șă intre in legătură cu noi. Esden știa 
mai multe. Eu eram doar o umbră care trebuia să-I protejeze 
pe el. ,

— Că Paul Esden este un nume fictiv, așa cum este și Nythan, 
știm foarte bine. Cum vă explicați insă că cei care au venit ia 
întilnire cu dumneavoastră doi... făcu colonelul o pauză urmă
rind reacția lui Nythan. Da... spuse el ca și cum s-ar fi glnait 
la ceva.

— Ei au venit la întilnirea cu Baxter !... înseamnă că Esden
știa altceva decît știa Baxter... construi Nythan pe falsa ver
siune oferită de colonel. ,

— Obiectivul întîlnirii era major... Și, într-un limbaj de... afa
ceri, se putea scoate bani nu glumă dintr-o asemenea... întilnire. 
Cîteva sute de mii de dolari nu sint de colo !...

— Cîteva sute de mii ? De aia l-a și curățat ca pe nimic Es
den pe Baxter !

— Nu v-ați gindit că din moment ce Esden putea să-l înlo
cuiască pe Baxter, însemna că și dumneavoastră puteați sa-1 
înlocuiți pe Esden ?

— M-am gindit. La un moment dat mi-am spus și eu același 
lucru în afară de parola asta n-aveam nimic altceva. După 
înfățișare nu putea să mă caute, nu-1 știam nici pe Baxter la 
față ! Și apoi, eu nu eram Esden !...

— Bine, dar aveți o stație de radio !...
— Nu cunoșteam decit o singură lungime de undă și o sin

gură cheie ! Atît mi se dăduse. Doar pentru legătura dintre 
mine și Esden.

— Unde aveți cheia ? Știu, ați memorat-o... Dar pentru con
trol, vi s-a dat și o cheie mascată !...

— Da, aveam o biblie mică în mașină. A fost ridicată odată 
cu celelalte lucruri.

— Itinerariul la venire îl cunoșteam, la Belgrad ați făcut o 
buclă pentru a lăsa impresia că,vă îndreptați spre Bulgaria și 
apoi v-ați reîntîlnit cu Esden. La întoarcere care era drumul t

— Nu aveam un drum stabilit dinainte. Cel puțin eu nu știu 
să fi avut un drum stabilit dinainte pentru întoarcere. Esden 
nu mi-a spus nimic.

— Domnule Nvthan, ar fi bine să luăm lucrurile in mod cro
nologic. în ordinea în care s-au petrecut evenimentele din mo
mentul în care ați fost chemat pentru a fi trimis în România. 
Vă ascult !

— Venisem din Belgia, eram liber de vreo opt zile...
Interogatoriul se prelungi pînă aproape de ora trei.

Pentru ora cinci colonelul Dumitru convocă o consfătuire ope
rativă cu cei care urmau să participe la noua misiune, căpitanul 
Pascu expuse evenimentele și istoricul lor, fură construite va

Îțffnema
pACalA : Patria (orele 9.30;

12,30; 16.30; 20); Favorit (orele 9.30; 12,30; 16; 19; 21.45).
FAN1AST1CA AVhWl URA A 

LUI ..NEPTUN“ : București :(orele 8.45; 11; 13.15; 16; 18.30;
21).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;18.15 ; 20,30).

PRINȚUL BOB : Central (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30)

ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA . Doina (orele 12.30 ; 14.30 ;16.30 ; 18,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII ; Doina 
(orele 9.45 ; 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE . Doina (orele 20,15).

CIDUL : Scala (orele 9 ; 12.45 ;
16.30 ; 20,15).

PROPRIETARII : Melodia (orele 
9 . 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 
Flacăra (orele 9 ; 11.15 ; 13,3015.45 , 18 ; 20.15).

CINTECUL NORVEGIEI : Capi
tol (orele 9,15 ; 12,30 ; 16.15 ; 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN ; Bucegi (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP t Fes
tival (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21). Buzești (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30), Aurora 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.15).

DINCOLO DE NISIPURI : Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.15). Floreasca 
(orele 13,30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- MA : Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30) Gloria (o-
rele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20,d0)TRECĂTOARELE IUBIRI : Cos
mos (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). Giu- 
lești (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45). Cotroceni (orele 14 ; 
16 ; 18 ; 20). Arta (orele 15,30 ; 18 : 
20.15).

NU TRIȘA DRAGA: Vitan (o- 
rele 15.30 ; 18 : 20).

LUNA FURIOASA ; înfrățirea 
(orelé 15.30: 18; 20,15).

JOE KIDD : Lumina (orele 8,30 ;
10.30 ; 12.30 ; 14.30 ; 16.30 ; 18,45 ;
20,45). Popular (orele 15.30 : 18 ;20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30). Modern (orele
8.45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45).

OAMENII DE PE „FLAMINGO“ I 
Rahovs (orele 16 : 18 : 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Flamura (orele 9 ;11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

TRENUL SPRE STATIA „CE
RUL“ : Pacea (orele 15.30).

TNTÎMPLARI CU COSA NOS- 
TRA Pacea (orele 17.45 : 20).

INSULA MISTERIOASA : Dacia 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20 30), Moșilor (orele 9; 11.15;13.30 : 15.45 ; 18 : 20.15)

MARELE VALS (ambele serii) t 
Unirea (orele 11 ; 15,30 ; 19). Vol
ga (orele 10 : 13 : 16 ; 19,15).

SEMURG. PASAREA FERICI
RII : Munca (orele 10).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ 5 
Munca (orele 16 : 18 ; 20).

JUDO : Drumul Sării (orele15.30 : 18 : 20.15).
VERONICA SE ÎNTOARCE : Fe

rentari (orele 15.30 : 17,45 : 20).
ULTIMELE ȘASE MINUTE : 

Crîngași (orele 16 : 18.15).
MISIUNEA SECRETA A MAIO

RULUI COOK : Progresul (orele15.30 ; 18 ; 20.15).

ascultătorilor. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte : Muzica. 18,10 Ascul
tătorii oe propun. 18,55 Melodia 
zilei 19,00 Vino... poimîine — divertisment la... concret. 21.00 
Top-ul revistei „Flacăra". 21.30 
Sîmbâtă seara dans. 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorblogic. Sport. 22,30 Melodia zilei 22.35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23,15 Poe
tica : Tineri poeți. 23,20 Muzică 
din opere. 23,55—24,00 Ultimele știri.

riante, în legătură cu obiectivul urmărit de agențiile străine oe 
spionaj, colonelul Dumitru sintetiză dezbaterile, împărți oamenii 
pe compartimentele misiunii, stabilind sarcinile fiecăruia și, la 
ora opt, se prezentă Ia raportul generalului care coordona direc
ția sa operativă.

Colonelul Dumitru își prezentă raportul, răspunse la întrebă
rile generalului, îi expuse varintele ce rezultă in urma 
consfătuirii operative și obținu acordul superiorului său de a 
crea un nou Paul Esden pentru a-1 trimite la hotelul Callatis.

★
Pe la ora trei n#-am pomenit cu domnul Ornitz bătînd la 

ușa balconului :
— Iertați-mă, auzind că nu dormiți, am venit să vă propun 

să începem azi mai devreme partida noastră de pocher. Am 
impresia că nici familia Breker nu doarme. El spunea că pleacă 
undeva...

— N-am nimic împotrivă. Nu știu soția... și m-am uitat la 
Ioana.,

într-o jumătate de oră vă stau la dispoziție, spuse ea. Am 
impresia că sînt într-o formă grozavă. x

— S-a văzut ieri !... făcu Ornitz.
Ioana ne luase banii la toți. Și în special, mă curățase pe 

mine. în locul doamnei Breker, care plecase de dimineață la 
Mamaia să se întîlnească cu niște cunoștințe sosite acolo, ju
case domnul Esden, îi intrase mereu carte, dai- aproape Ia toate 
întîlnirile cu Ioana pierduse. Pierduse și Ornitz.

— Atunci ne anunțăm reciproc. Jucăm la mine, nu ?, întrebă 
Ornitz.

— Cum doriți. Putem juca și la noi pe balcon,'am propus eu.
' — Bine, vorbim...
Cind am ieșit mai tîrziu pe balcon ca să aprind o țigară am 

văzut-o pe doamna Ornitz pregătindu-se să primească oaspeți; 
însemna că la ei vom juca. M-am retras discret ca să nu asist 
la preparativele ei. și cu toate că am auzit la un moment 
dat vocea doamnei Breker alături, am așțeptat să fim invitați.

Era trei și patruzeci și cinci dg minute, ne-am privit cu toții 
ceasurile și am stabilit ca la ora șapte și treizeci fix, fără nfei 
un fel de tururi, să ne ridicăm de la masă.

Am tras locurile, Ioana a dat asul pe față și s-a așezat acolo 
unde stătuse și ieri, Ornitz — popa, eu — dama, iar doamna 
Breker — valetul. Căzusem, așadar, cu Ioana în față, avînd-o 
în dreapta pe doamna Breker și pe Ornitz în stînga.

N. R. — Deoarece întimplările narate în „Valetul de treflă“ 
formează subiectul unui volum în curs de apariție întrerupem 
aici publicarea serialului.

SlMBĂTĂ, 16 MARTIE 1974
Opera Română : BAL MASCAT

— ora 19 ; Teatrul de> Operetă :
MĂTUȘA MEA. FAUSTINA — 
ora 19.30 : Teatrul Național (Sala Mare) : UN FLUTURE PE LAM
PA — ora 19,5b ; (Sala Comedia) : 
PRIZONIERUL DIN MANHAT- TAN — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : CASA DE MODE — ora 
20 ; (Sala Studio) : A 12-A NOAP
TE — ora 20: Teatrul „C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru) : CEI ȘA
SE — ora 19,30 : (Sala Studio) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE _ 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : UN 
HAMLET DE PROVINCIE _ ora 20 ; Teatrul Mic : VIATA E CA 
UN VAGON ? — ora 15,30 ; DRA
GOSTEA NOASTRĂ — ora 19 30 ; 
Teatrul Giulești : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30: Stu
dioul de teatru al I.A.T.C. : LAB- DACIZII — ora 20 ; Teatrul ,Ion 
Creangă“ : HARAPNICUL FER
MECAT — ora 16 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : TIGRUL 
PURPURIU CĂRUIA ÎI PLĂCEAU CLĂTITELE — ora 17 ; 
NOCTURN — ora 21.30 : (Sala A- cademia) : PUNGUȚA CU DOI
BANI — ora 17 : Teatrul „Ion Va- 
silescu“ : EU SÎNT TATĂL COPIILOR — ora 19,30 : Teatru! E- 
vrelestt de Stat : LOZUL CEL MA
RE _ ora 19.30 ; Teatrul ,C. Tă- 
nase“ (Sala Victoria) : VINO SĂ 
NE VEZI DISEARA _ ora 19 30 ; 
(Sala Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI .. BONSOAR ! (premieră) — 
ora 19.30; Ansamblul „Rapsodia Română“ ; LA HANUL CU 
CINTECE — ora 19.30; Circul „Globus" : INTÎLNIRE LA CIRC
— spectacol internațional (pre
mieră) — ora 19.30.

SÎMBĂTA, 16 MARTIE 1974 
PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9 55 
Melodia zilei : FĂRĂ ASEMĂNARE de Edmond Deda. 10.00 Turist- 
club. 11,00 Profil pe portativ : 
Corul Radiotelevizlunii 11.30 Pentru prietenii magnetofonului : mu
zică populară. 12.00 Știri. 12,05 In
vitație în fonotecă : muzică ușoa
ră. 12.55 Melodia zilei. 13.00 închi
derea emisiunii de dimineață. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea

SlMBĂTĂ, 16 MARTIE 1974
PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega — enciclopedie pentru școlari. 9.30 Film 
serial : Enelda. 10.20 Bucureștiul 
necunoscut : Clepsidrele bătnnei 
inimi.. 10.35 Gala maeștrilor •
Magda Ianculescu. 10,05 Telecine2 
mateoa (reluare). 11.45 Din lirica universală. 12.05 Melodii... Melo
dii — muzică ușoară. 16,00 Fotbal ; U.T.A. — Steaua (Divizia A). 
Transmisiune directă de la Arad. 17.45 Telex. 17.50 Avanpremieră. 
17,55 Din țările socialiste. 18,05 Fa
milia. 18,35 Muzica. 19 00 Cum 
vorbim. 19.15 Publicitate. 19.20 
1001 de seri 19,30 Telejurnal. 20 Ol) 
Cîntecul sâptămînii : „Drag.
București,“ de Liviu Ionescu. 20 05 
Teleenciclopedia. 20,45 Film serial : Columbo. „Jos alibi mai mult ca perfect". 21,55 Varietăți... mai in 
glumă, mai în serios. 22.30 Tele
jurnal, sport. 22.40 Romanțe și 
cintece pe versuri de Octavian Goga.

DUMINICĂ, 17 MARTIE 1974 
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. Gimnastica pentru toți. 8 40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii : Comoara din 13 case. Episodul vil. 10,00 Viata satului 
11.15 Ce ștlni și ce nu știm des
pre... 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13.00 Album duminical. 15,00 Magazin sportiv. 
16.40 Film serial : Eneida. Episodul III. 17.40 Cintare patriei. Con
curs coral interjudețean. 18,55 Pu
blicitate. 19.00 Lumea copiilor. 
Năzdrăvănii... la școală. 19 30 
Telejurnal. Săptămina politică internă și internațională în imagini. 
20,00 Reportajul săptămînii. ștafe
ta. 20.20 Film artistic : Cu buzuna
rele goale, dar cu inima plină. 
Premieră pe țară. 21,45 Al 24-lea 
Festival de muzică ușoară de la 
Șan Remo. 22.15 Telejurnal. Sport.
PROGRAMUL II

10.00—11.45 Matineu simfonic 
Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". 20,00 Film serial pentru copii : George. Episodul 
George face o excursie". 20,25 De 

pe scenele lirice ale țării: „Copel- 
lia" de Delibes. 21,20 Film serial: Columbo.

In etapa a V-a desenul A 
reprezintă un aspect dintr-un 
local public' (restaurant, cofe
tărie. etc.). Cîte 2 puncte 
pentru fiecare abatere de la 
regulile de politețe și ale bu
nului simț și minus 1 punct 
pentru cele nesesizate.

Pentru ilustrarea prin de
sen sau epigramă de către 
cititorii concurenți — se ridi- 
dică cuvintele CALOMNIE, 
CONFLICT și CAPRICIU.

Vă reamintim că răspun
surile le puteți trimite pînă 
joi inclusiv (data poștei) pe 
adresa ziarului nostru cu spe
cificația „E XTE M P O- 
RAL P*“.

In continuare publicăm cla
samentul primilor cinci și al 
ultimilor trei concurenți, după 
trei etape :

1. Mazureac Gheorghe, 
maistru, Tulcea — 61 puncte

2. Erîncu Emilian Valen
tin, elev, Rm. Vîlcea — 56 
puncte

3. Badea Gheorghe, • elev, 
Iași — 55 puncte

4—5. Drăghici Victor Flo
rin, elev, Liceul militar 
Breaza

— Grădinarii Mardea, sa
lariata, corn Coțușca, Botoșani

— Mocanu Ion, învățător, 
Slatina, Olt,
toți trei au acumulat același 
punctaj — 53 puncte

Locul 604 — Coman To- 
ma, electrician, Mediaș — 
minus 1 punct

Locul 603 — Tudor Ion, 
elev, Pitești — minus 1 punct

Locul 602 — Țepeș Ni- 
colae, elev, Vadul Pîrîului, 
Prahova, zero puncte.

Ing. M. ȚAPU, 
lector universitar

f
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președin
telui națiunii argentiniene, JUAN DOMINGO PERON, urmă
toarea telegramă :

în numele celor care au suferit de pe urma inundațiilor și al 
meu personal, mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru 
expresiile de condoleanțe pe care ați binevoit să mi le trimiteți.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al statului Israel, GOLDA MEIR, următoarea telegramă :

Realegerea dv. în înalta funcție de prim-ministru al statului 
Israel imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, excelență, 
felicitări, urări de sănătate și de succes în îndeplinirea impor
tantei dv. misiuni.

Vineri, a plecat la Sofia o de
legație a Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul 
Laurean Tulai, președintele Con
siliului județean Sălaj al Fron
tului Unității Socialiste, care la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Patriei va face o vi
zită pentru schimb de experien
ță in R.P. Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost saluta
tă de tovarășul Ion Turcu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, Marin Enache, membru in 
Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, de activiști ai Con
siliului.

Au fost prezcnți reprezentanți 
ai ambasadei R.P. Bulgaria la 
București.

La invitația Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, vineri dimineața a so
sit in Capitală, Vasil Tanov, 
ministrul transporturilor din 
Republica Populară Bulgaria.
kLa aeroportul Otopeni, minis- 

«sjfrtil bulgar a fost întimpinat de 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, de membri ai 
conducerii Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Erou nrezenți Snas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai amba
sadei.

Vineri a părăsit definitiv țara 
noastră Alfred Rappard, amba
sadorul Elveției în Republica 
Socialistă România.

Sub egida Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicieni
lor, vineri au început in Capi
tală lucrările simpozionului cu 
tema „Modernizarea rețelelor 
geodezice“ la care iau parte spe
cialiști din institute de cerceta
re, din invățămint și din cadrul 
secțiilor de proiectare județene.

Pe agenda acestei reuniuni se 
află înscrisă o sferă largă de 
probleme a căror rezolvare va 
contribui la stabilirea unor căi 
și soluții pentru dezvoltarea și 
modernizarea rețelelor geodezi
ce. Totodată, sint prevăzute 
două mese rotunde consacrate 
dezbaterii posibilităților de ge
neralizare a noului sistem de 
proiecții stereografice și a mă
surilor ce trebuie întreprinse 
pentru întreținerea rețelelor și 
conservarea punctelor geode
zice.

în zilele de 22 și 23 martie, la 
Iași va avea Ioc Simpozionul 
național cu tema „Marketing 
Internațional“ (Cum introducem 
o marfă românească pe piețele 
străine), organizat de Academia 
de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România, 
secția de Științe economice și 
Centrul de Științe Sociale Iași, 
in colaborare cu Asociația Ro
mână de Marketing, Filiala Aro- 
mar Iași, Institutul Central pen- 
tru conducere și informatică, 
Cabinetul județean pentru pro
bleme de organizare științifică 
a producției și a muncii.

în saloanele Muzeului de artă 
din Cluj a avut loc, vineri la 
amiază, vernisajul expoziției 
artiștilor amatori din cadrul 
uzinelor siderurgice Hoesch din 
Dortmund. Au luat parte repre
zentanți ai municipalității, oa
meni de cultură și artă, pre
cum și delegați ai acestor uzi
ne vest-germane. Expoziția, or
ganizată sub auspiciile Institu
tului român pentru relații cul
turale cu străinătatea, prezintă 
publicului clujean picturi, lu
crări de artă decorativă, diferi
te obiecte de artă mecanică.

„Decada plantării 
pomilor fructiferi"

Ieri, in numeroase comune din 
județul Tulcea, tinerii au de
clanșat o amplă acțiune de să
dire a pomilor fructiferi și or
namentali. Sute de tineri din 
Casimcea, Baia, Izvoarele, Lun- 
cavița, Mihai Bravu, au ieșit în 
cimp pe aliniamentul drumuri
lor din județ, plantind prima 
livadă a unei plantații de 35 000 
de pomi — meri, nuci, caiși etc. 
— prevăzuți să se adauge in a- 
ceste 10 zile la zestrea pomicolă 
a județului.

în total, in această primă 
fază uteciștii tulceni iși propun 
să împădurească 45 hectare te
ren, urmînd ca la sfirșitul anu
lui contribuția lor să însumeze 
mai bine de 100 hectare. (SO
FIA S.).

Acțiuni de marcare în 
) masivul Iezer

De curind, echipele „Iezer 1“ 
și „Iezer 11“, formate din pio
nieri ai școlii generale Lăzărești 
(comuna Schitu Golești-Argeș) 
s-au intilnit pentru a stabili in 
comun, reluarea, in primăvara 
și vara acestui an, a acțiunii de 
marcare a traseului turistic din 
masivul Iezer. Această activita
te a lor este îndrumată de cadre 
de specialitate ale acestei școli 
și de echipajul Salvamont. care 
funcționează in orașul Cîmpu
lung Muscel. (Prof. ROMULUS 
ȘERB).

„Istoria vieții 
bizantine"

A apărut monografia fun
damentală a marelui istoric 
Nieolae Iorga, tezaur de in
formație și originale obser
vații pertinente, interesînd 
deopotrivă pe istoric cit și 
pe cititorul dornic de a cu
noaște viața politică și spi
rituală din Imperiul bizan
tin. Lucrarea se află de as
tăzi, în librării.

Clubul sindicatelor din Cîmpulung Muscel
Foto : GH. CUCU

Pentru consumatorii 
de bere

La Cluj a luat ființă Centrul 
republican de studii aplicative, 
menit să pună bazele științifice 
ale culturii intensive a hame
iului, plantă aromatică indispen
sabilă fabricării berii. Hameiul, 
in procesul tehnologic de prepa
rare a berii, are rol conservant, 
creează spuma, asigură limpezi
mea, gustul amărui și aroma, 
în apropierea municipiului a 
fost realizată o plantație expe
rimentală care cuprinde 18 so
iuri din sortimentul mondial și 
30 de linii de hamei românesc, 
care vor sta în atenția cercetă
torilor. Au și fost selecționate 
patru soiuri valoroase, de mare 
productivitate, care vor cunoaște 
o largă extindere. A fost pusă 
la punct o metodă rapidă de în
mulțire prin butășire și creștere 
în mediu de turbă.

Descoperiri arheologice
La Bîtca Doamnei

Săpăturile efectuate, în ulti
mul timp, la Bitca Doamnei, în 
apropierea orașului Piatra 
Neamț, au scos la iveală noi do
vezi materiale cu privire la pre
zența dacilor liberi în zona 

In aceste zile la Salonul cărfii.
Foto: GH. CVCU

Subcarpaților Răsăriteni încă de 
la începutul erei noastre. Au 
fost descoperite numeroase ve
tre, amfore, fibule din fier și 
bronz, precum și podoabe sau 
obiecte rituale. Interpretarea 
materialului arheologic demons
trează că in cultura dacilor li
beri din Moldova se resimte o 
puternică influență romană, 
atestind existența unor strinse 
relații economice și culturale 
dintre daci și romani.

Autografele copiilor
• Ciclul manifestărilor orga

nizate la Salonul național al 
cărții anunță, astăzi, orele 17, 
prezentarea, de către prof. dr. 
docent Alexandru Bălăci și 
poeții Virgil Teodoreseu și Ve- 
ronica Porumbacu, a volumului 
„Virstele verii“, apărut la Edi
tura „Ion Creangă“, care strînge 
laolaltă creații poetice ale unor 
copii talentați, membri ai cena
clurilor școlare. Autorii vor 
acorda autografe.

• Editura militară a invitat, 
miine, orele 16, pe criticul lite
rar Mircea Iorgulescu și pe 
scriitorii Eugen Frunză, Dan 
Deșliu, Ion Crînguleanu, Virgil 
Carianopol, Ion Costea, George 

Păun, Elena Gronov-Marinescu 
la prezentarea unui moment de 
lirică patriotică.

• Luni, studenții de la IATC 
„I. L. Caragiale“ susțin, cu în
cepere de la orele 18,00 un re
cital de poezie românească con
temporană.

Mas®-
Discuri

• A apărut un disc mare 
cu 11 piese ale celebrei Nar- 
ghita („Melodii din filme 
indiene cu Narghita“).

• Ultimele noutăți Elec- 
trecord în domeniul muzicii 
de jazz : „Seară de jazz cu 
Aura Urzieeanu“, in acompa
niamentul Sextetului de jazz 
București și „Impresii de 
vacanță“ cu Trio Manusardi.
• Corina Chiriac, Marina 

Voica, Anda Călugăreanu și 
Cornel Constantiniu „sem
nează“ un . disc de format 
mic cu „Melodii de Camelia 
Dăscălescu“.
• Patru piese pe un disc 

mic cu formația „Romanti
cii“.

o Unsprezece „Momente 
vesele cu Toma Caragiu“, se
lectează tot ceea ce este mai 
savuros în umorul cunoscu- 
lului actor.

...se va răci ușor. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit in 
sudul și estul țării, unde vor 
cădea precipitații temporare 
(ploaie, lapoviță). în rest, pre
cipitațiile vor avea caracter izo
lat. Vîntul va sufla potrivit, 
prezentind intensificări locale în 
sud-estul țării. Temperaturile 
minime vor avea valori cuprin
se între —4 și +6 grade, iar 
cele maxime între +2 și +8 în 
sud și est și între + 7 și +12 
grade în rest. în București, vre
mea va avea același caracter. 
Temporar, se vor semnala pre
cipitații. Minimele „vor oscila 
între zero și +2 grade, iar 
maximele între +5 și +7 grade.

Rubrică realizată de : 
V, RAVESCTJ

XX FOTBAL Etapă văzută de Cornel Dinu

FÀRÀ DERBI
Etapa a doua 

a returului a a- 
dus campiona
tului nostru un 
lucru îmbucu
rător : aspri
mea jocului da
tă de reconside
rarea marcaju
lui, armă efi
cace in lupta 

pentru puncte. Timpul „babe
lor“ a dat de lucru ingrijitori- 
lor de terenuri, bravi în arta lor 
de a scoate, de sub zăpadă, col
țul plăpind al ierbii și anun- 
țînd reîntoarecerea la viață a 
naturii. Un telex al jocurilor ar 
putea suna astfel : Craiovenii au 
pierdut pentru că au vrut să 
joace ignorînd atuurile care i-au 
îmbrăcat de atîtea ori, de săr
bătoare. Steaua joacă om la om 
și Teașcă i-a făcut, cel puțin 
pină acum, pe băieți să alerge 
bine. Sportul pleacă cu un punct 
de la Timișoara, iar profesorul 
Angelo Niculescu rămine lin
gă calmul său proverbial cu 
care a anunțat echipa încă din 
ianuarie. Aurel Bentu mai are 
citeva luni de arbitrat și... Jiul 
smulge două puncte. Dembrov- 
schi pare a se gîndi, de pe acupr, 
la retragerea în liniștita țară a 
Ardealului. Păcat. Prematur. 
Va rămine pentru noi un sim
bol 1 Feroviarii Clujului cîștigă 
greu stropind încă de pe acum 
cu lacrimi fiecare șut de la dis
tanță aducător de puncte. Do- 
brin pasează spre Tamango de 
la 11 metri jucindu-se cu orgo
liul și speranțele din Trivale la 
titlul unui nou campionat. Re
putatul Ilie Oană nu înțelege 
încă melancolia renunțării, atît 
de frumoasă la moldoveni. Vine, 
de altfel, de pe meleaguri în 
care vorbele sint îndemnuri a- 
prige, parcă de luptă. în fine, 
băieții lui Mircea Dridea de
monstrează pe „Dinamo“ că au 
prins de la fostul centru al na
ționalei ambiția și cinstea de a 
respecta aspirațiile tradiției 
ploieștene.

Dar să revenim la etapa care 
urmează. Derbiul — cuvînt atît 
de uzitat în cronicile fotbalis
tice săptăminale — se pare că 
va lipsi de data asta. Nu se în
trec doi rivali asemănători ca 
posibilități cu pursîngii care au 
născut tradiția în mina locali
tate de lingă Londra. Dar sint 
foarte multe partide echilibrate 
ale căror rezultate pot menține 
sau nu cursa cu bonificație por
nită în această primăvară după 
craioveni sau o pot îndepărta de

• Tenismanul român Ilie 
Năstase s-a calificat în sfertu
rile de finală ale turneului de 
la Washington, concurs contind 
pentru grupa I a Circuitului 
W.C.T. în „optimi“, Ilie Năstase 
l-a întilnit pe francezul Geor- 
ges Goven, pe care l-a învins 
cu 6-2, 6-2. Olandezul Tom 
Okker l-a întrecut cu 7-6, 6-3 pe 
vest-germanul Hans Pohmann, 
iar americanul Tom Gorman a 
cîștigat cu 6-3, 4-6, 6-4 partida 
susținută cu australianul Phil 
Dent.

• în cadrul lucrărilor Federa
ției internaționale a sportului 
universitar (F.I.S.U.) s-a stabilit 
ca viitoarea ediție a „Univer
siadei“ să aibă loc între 11 și 
21 septembrie Ia Belgrad. Pen
tru organizarea „Universiadei' 
1977 candidează orașele Sofia și 
Milano. O nouă ședință a 
F.I.S.U. va avea loc la 30 mar
tie, la Madrid. 

locurile minate ale despărțirii 
de prima scenă. Două meciuri 
grele la periferia clasamentu
lui : se întîlnesc ocupantele ul
timelor patru locuri. La Plo
iești, S.C. Bacău, cu o încredere 
îndoielnică în redresarea sa și 
fără Ghiță, portarul capabil 
să-și așeze o apărare și să 
descurajeze un atac potrivnic — 
autor recent al încercării de es
caladare a unui zid la volanul 
unei Dacii 1300 — va încerca 
imposibilul. Petroliștii nu pot 
pierde nici cel puțin un cram
pon de la ghete. La fel și cefe
riștii clujeni care au, totuși, o 
sarcină mai grea împotriva stu
denților din Iași. Un meci greu 
și pentru Sportul : are drept 
oaspeți pe colegii lor clujeni. 
Dar să sperăm că Mircea San
du nu va simți nevoia de a-și 
ajuta apărarea așa cum a fă
cut-o în etapa trecută la Ti
mișoara, oferind adversarului 
șansa unui pas greșit in careu, 
la fel de prețios ca un bilet no
rocos în sesiunea de examene. 
O altă renegată a locurilor cu 
mai mult oxigen, Rapid, răsfă
țatul ultimului cartier nostal
gic al Capitalei, in care se mai 
poate nimeri pe buze fum de 
mititei și zgură, .joacă astăzi 
contla echipei cape urcă cel mai 
des trambulina . părăsită din 
Poiană. Pescaru, Gyorfi și ser- 
vanții lor mai tineri, avindu-1 
în spate pe admirabilul luptător 
de săptămina trecuță, Jenei, nu 
sint insă și o echipă constantă, 
iar Rică are familie numeroasă 
și Nicki rămine Nigki. „Matelo- 
ții persani de® Salamina“, 
cum ii numea Ioan Chirilă lunea 
trecută, sint un val tectonic 
greu de oprit în apele teritoria
le. Jiul va trehw^ă înțeleagă, 
acum, la Consttfsjw®,mirajul pe- 
nalty-ului din tilțyrelo minute 
de la Petroșarn.SWiiv. Craiova 
—Poli Timișoara : un meci în 
care nu va juca, probabil Bădin, 
deci liderii vor ataca de maniera 
lui Arsenal, cu Deselnicu venit 
la cornere în stilujț lui Graham 
pentru a crea barajul în spatele 
căruia se naște detenta lui O- 
blemenco și Sandu Boc. Poli ar 
putea pleca, deci;*'puțin cam 
șifonată. Dacă ar . putea exista 
o balanță a echilibrului atunci 
aceasta se va observa în întîl- 
nirile A.S.A. Tg. Mureș—Dina
mo. U.T.A.—Steaua și C.S.M. 
Reșița—F.C. Argeș. Toate au 
cam aceeași gradație. Trei for
mații care cred că mai pot ciș- 
tiga campionatul împotriva u-

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Astăzi, în Capitală, 

pe stadionul Ciulești: Rapid— 
Steagul roșu, iar la Arad, echipa 
U.T.A. va întîlni pe - Steaua 
(partida va fi televizată în di
rect). Miine, în Capitală pe sta
dionul Republicii : Sportul stu
dențesc—„U“ Cluj. Toate parti
dele încep la ora 16.

BASCHET. în Capitală, in 
etapa a Il-a sint programate 
șapte întilniri. Azi, în sala Flo- 
reasca : I.E.F.S.-Farul (m), ora 
17 și derbiul Steaua-Dinamo (m), 
ora 18,30. Miine. în sala Cons
tructorul, ora 9,30 Olimpia-Vo- 
ința Tg. Mureș (f). ora 11, 
Constructorul-Crișul Oradea (f): 
sala Giulești, ora 9.30, Politeh- 
nica-Politehnica Cluj (m), ora 11, 
Rapid-I.C.H.F. (m).

HOCHEI. Astăzi pe patinoarul 
23 August au loc ultimele par
tide din cadrul campionatului 
european de hochei—juniori 
(grupa B). România va juca în 
finala pentru locurile 1—2 de la 
ora 19. Celelalte partide au loc 
dimineața de la ora 8, iar după 
amiază de Ia ora 14.

RUGBI. Etapa a Xl-a a turu
lui campionatului republican de

nor team-uri de mijlocul clasa
mentului, dar puternice pe pro
priul teren. Și e normal : la 
Arad, astăzi, echipa lui Titi 
Teașcă, educată încă de pe a- 
cum in ideea supremației euro
pene — și nu-i rău deloc — va 
juca pe tot terenul împotriva 
„bătrînei doamne“. Dar oare nu 
este prea mult pentru Sătmă- 
reanu să centreze de pe aripa 
stingă ? Dinamo știe să joace 
în deplasare, iar dacă vom ciș- 
tiga, mănușa poate fi conside
rată căzută. F.C. Argeș la Re
șița ? Cred că Valea Domanului 
va avea duminică seara aspec
tul sărbătorilor de pe străbu
nele meleaguri geto-dacice,

Cîteva cuvinte despre iocul 
echipei naționale, la Viena

Profitind de prezența căpita
nului echipei naționale de fot
bal, Cornel Dinu, in redacția 
noastră, care a venit să ne adu
că obișnuita avancronică de 
simbătă, l-am rugat să prezinte, 
pentru cititorii „Scînteii tinere
tului“, jocul reprezentativei, de 
miercuri, de la Viena :

— Echipa noastră a evoluat 
slab, șters. După mine jocul ei 
se poate caracteriza necorespun
zător. Lucrul mi se pare mai 
grav cind mă gindesc că am în
tilnit o echipă modestă : Admi
ra Wacker Viena se află, in 
campionatul austriac, pe locul 
9 ! N-am putut s-o depășim, nu 
pentru jocul ei rapid, în conti
nuă mișcare, cu marcaj om la 
om, ci pentru că am evoluat, 
noi, foarte slab. De ce ? N-am 
avut in echipă nici un mijlo
caș obișnuit, care să practice 
marcajul strict, să joace și cu 
sarcini de apărare, pentru că 
Beldeanu, în echipa sa, e un 
jucător de atac, Dobrin și Ior- 
dănescu la fel. Toți trei au ju
cat la mijlocul terenului. Cine 
să lucreze, inspirat și deru
tant, în față ? Se pare că do
rința antrenorilor noștri de a 
juca cu două extreme de linie 
— Troi și Marcu — nu se poate 
realiza încă in fotbalul nostru. 
Ambii jucători mizează pe 
incursiuni proprii, nu sint com
bativi, ca să creeze faze și ac
țiuni surpriză. Se cere, cred, o 
acțiune hotărîtă, fiindcă, știm cu 
toții, ne așteaptă un sezon inter
național deosebit de încărcat 
și pretențios căruia trebuie să-i 
facem față cit mai onorabil.

butează astăzi în Capitală. Te
ren Olimpia, ora 16, Dinamo— 
Steaua, iar miine Gloria—Poli
tehnica Iași, teren Gloria, ora 
10 și Sportul studențesc—Farul, 
teren Olimpia, ora 11.30.

PATINAJ ARTISTIC. La 
Miercurea Ciuc, pe patinoarul 
artificial au loc in continuare 
astăzi și miine campionatele 
naționale pentru juniori și se
niori (băieți și fete), cea mai 
importantă competiție a patina
torilor artistici din țara noastră.

BOX. în cadrul campionatului 
național, rezervat juniorilor, 
miine la ora 9. în sala Clubului 
T4 (str. Turturele), va avea loc 
o interesantă reuniune.

SCRIMĂ. Tradiționala întîl- 
nire „Cupa Santelli“, reunește 
miine la Iași, trăgători de elită 
în probele de sabie din Italia, 
Franța, Ungaria și România.

POLO. Miine la bazinul aco
perit Floreasca din Capitală au 
loc trei partide din etapa a IlI-a 
a turului : Dinamo-Politehnica 
Cluj, ora 10, Progrcsul-Voința 
Cluj, ora 11 și C.S. Școlarul- 
Rapid, ora 12.

S-AU PUS IN V1NZARE BILETE

PENTRU LITORAL, IN STAȚIUNILE:

Condiții excelente da ca
zară in hoteluri, camera 
nominalizate - servicii ire
proșabile. Piscine cu apă de 

mare, încălzită.

în perioadele 14 mai-30 

iunie a.c. ți 1 sept.-15 oct. 

a.c. se acordă mari reduceri 

de prețuri.

Informații suplimentare ți 

înscrieri la filialele de tu

rism din Cal. Victoriei 100 

ți B-dul Republicii 68 - te

lefon 15.74.11 ți 14.08.00.

La filialele de turism din 

B-dul Republicii 4, se pot 

obține locuri, achitindu-se 

anticipat 30*/« din valoarea 
biletului, iar diferența de- 

punîndu-se cu 30 zile înain

te de data plecării.

£3

BUNĂ

PENTRU

ORICARE
VÎRSTĂ

B

Ul=3l=l I

• Ieftină • Combate sedentarismul • între

ține sănătatea • Calmează nervii • La înde- 

mîna oricui • Elegantă • Tovarăș bun de 

drum • Agreabil de mers cu ea

— ați ghicit desigur, 
că este

BICICLETA
pe care o găsiți la toate magazinele speciali

zate din Capitală.
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ÎNTREPRINDEREA „ACUMULATORUL"

cu sediul în București, b-dul Biruinței nr. 98, sec. 3 telefon 35 41 00,

interior 141 sau 167
angajează urgent următoarele categorii de muncitori :

frezori, rabotori, mortezori 
electricieni montatori de instalații auto
matizate 
electroniști 
electricieni de întreținere și reparații 
instalator de ventilare și condiționare 
lăcătuși
confecționer protecție și obiecte antico- 
rozive (mase plastice)
meseriași întreținere cale ferată uzinală 
muncitori necalificați avînd vîrsta de 18

o
o
ani împliniți pentru calificare la locul de 
muncă în meseria de confectioner acumula
tori electrici prin cursuri de scurtă durată 
cu sau fără scoatere din producție.

Se fac angajări din toate județele țării 
cu condiția ca cei căsătoriți să aibă unde 
locui, iar celor necăsătoriți li se asigură 
cazare la căminul de nefamiliști al între
prinderii.

De la început noilor angajați li se va asi
gura un salariu de 1109 lei, plus alte spo
ruri ce depășesc 200 lei lunar - provenind 
din munca în acord, spor de atelier etc. în
treprinderea are cantină, unde se poate 
servi masa de prînz (2,75 lei trei feluri de

mîncare) haine de protecție, concediu su
plimentar. La circa 1 an după dobîndirea 
calificării primesc buletin de identitate de 
Capitală.

Cei interesați se pot prezenta la Biroul 
personal, invățămint, salarizare cu urmă
toarele acte :

o buletin de identitate
e livret militar (pt. cei care au făcut ar

mata
o certificat de naștere
e acte de studii
o fotografii 19/22 m/m
o adeverință de la C.A.P. sau consiliul 

popular, ori repartiție de la oficiul forțelor 
de muncă din localitatea de reședință.

Cei care au mai fost salariați, să aibă 
carnetul de muncă și nota de lichidare, 
sau adeverință că nu li s-a întocmit carnet 
de muncă. Celor interesați, din provincie, 
care se vor prezenta în grup de minim 
3 persoane, li se vor deconta biletele de 
transport de la domiciliu la întreprindere 
I.T.A. și C.F.R. De asemenea, angajăm pri
mitori distribuitori materiale și piese (cu 
gestiune) și șef pază - P.C.I. care să aibă 
domiciliul stabil în municipiul București.
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„la/fl perspective 
colaborării dintre
cele două partide.
țări și popoare“

Ziarul „Horoya" despre rezultatele vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu in Guineea

Ziarul „Horoya“, organ central al Partidului 
din Guineea, consacră un număr special vizitei ____ T___
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în această 
țară.

Entuziasmul cu care poporul guineez i-a primit pe oaspeți, 
pretutindeni, pe parcursul vizitei, este o dovadă — subliniază 
ziarul — că fiecare guineez se bucură de prietenia dintre 
cele două țări și popoare, de deplina înțelegere în care s-au 
desfășurat convorbirile oficiale între conducătorii de partid 
și de stat ai României și Guineei, în spiritul aspirațiilor de 
justiție, pace și colaborare.

Apreciind înalta semnificație a documentelor semnate de 
reprezentanții celor două țări la Conakry, ziarul arată că 
„Tratatul de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea. în care sînt proclamate prin
cipiile pe care cele două țări sint hotărite să le pună la baza 
relațiilor reciproce, ca și a relațiilor lor cu toate celelalte 
state, este. intr-adevăr. de mare însemnătate. Acest tratat 
va stimula și mai mult dezvoltarea raporturilor, pe torte 
planurile, dintre România și Guineea, țări care fac parte din 
marea familie a luptătorilor împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismului și rasismului".

Ziarul însoțește relatările vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Guineea cu numeroase fotografii.

Posturile de radio din Conakry au difuzat, de asemenea, 
după încheierea vizitei, trei zile consecutiv, atît în emisiunile 
de dimineață, cît și în cele de după-amiază, ample comen
tarii pe marginea documentelor semnate de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, de ceilalți repre
zentanți români și guineezi. „Atît Tratatul de prietenie și 
cooperare, care este cel mai important act istoric romăno- 
guineez — sublinia comentatorul emisiunii „Vocea revolu
ției“ — cît și protocolul privind prima sesiune a comisiei 
mixte de cooperare economică si tehnico-științifică, acordu
rile privind exploatarea și valorificarea în comun a unor în
semnate bogății naturale de care dispune țara noastră, în 
interesul propriei noastre dezvoltări, ca și cele referitoare 
Ia schimburile comerciale, Ia cooperarea în domeniile sănă
tății publice. învățămîntului, sînt rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor prietenești, sincere, deschise dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, ce au depus 
eforturi susținute pentru multiplicarea raporturilor româno- 
guineeze, ajungind Ia rezultate concrete, avantajoase celor 
două țări și popoare. Aceste documente deschid largi perspec
tive colaborării dintre cele două partide, țări și popoare si 
slujesc intereselor păcii, justiției și înțelegerii internațio
nale“.

In perioada vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în Republica Guineea, și cîteva zile 
după plecarea înalților oaspeți, postul de radio Conakry a 
difuzat largi pasaje din cuvîntările rostite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure.

Democratic 
tovarășului

Spre împlinirea unui vechi deziderat

Definirea
Comitetul special al O.N.U. 

pentru definirea agresiunii, aflat 
în cea de-a șaptea sesiune, a 
hotărit formarea unui grup de 
lucru, din care fac parte toate 
cele 35 de state membre ale co
mitetului, 
precum și a unui grup de con
tact, însărcinat cu redactarea fi
nală a paragrafelor proiectului 
definitiv al definiției agresiunii, 
ce va fi supus aprobării Adu
nării Generale a O.N.U.

Din grupul de contact fac parte 
opt state. între care și România.

în cadrul lucrărilor celor șase 
sesiuni precedente au fost re
dactate marea majoritate a ar
ticolelor definiției agresiunii, 
car« includ numeroase amenda
mente șl propuneri românești. 
Se speră ca in această sesiune să 
se termine redactarea definiției. 
Această opinie este îmnărtășită 
de majoritatea delegațiilor, pre
cum și de consilierul juridic al 
Națiunilor Unite, Erik Suy (Bel
gia), care, deschizînd lucrările 
comitetului, a declarat între al
tele: „Sint mari speranțe ca în 
următoarele cinci săptămîni ale 
sesiunii să fie îndeplinită sar
cina elaborării unei definiții a 
agresiuni, la care statele au în
ceput să lucreze încă de pe 
timpul Ligii Națiunilor și au 
continuat lucrul în cadrul 
O.N.U., începînd din 1950. Odată 
adoptat, un asemenea document 
juridic ca cel al definiției agre-

inclusiv România,

agresiunii
siunii va avea o mare influență 
asupra comportamentului state
lor pe arena internațională și 
va constitui una dintre cele mai 
importante contribuții la cauza 
păcii și securității internaționale 
și o însemnată piatră unghiu
lară in dezvoltarea dreptului in
ternațional“.

„Marile manevre 
renegocierii dosarului a- 
derârii Angliei la Piața 
Comuna au și început". 
Remarca aceasta, a zia
rului TIMES, nu este lip
sita de pertinență.

eși cu o poziție 
parlamentară fra
gilă și avind de în
fruntat, în prim 
plan, o serie de a- 
cute probleme eco

nomice, noua echipă guverna
mentală laburistă și-a afirmat, 
mai curînd decît era de așteptat, 
intenția fermă de a realiza punc
tul din programul electoral pri
vind revizuirea condițiilor acor
dului de aderare a Marii Brita
nii la Piața Comună. în dis
cursul tronului care a inaugurat 
sesiunea noului parlament (dis
curs care prezintă. în fapt, pro
gramul guvernului) se relevă că 
noul cabinet laburist „va căuta 
o renegociere fundamentală a 
condițiilor aderării britanice la 
C.E.E.“. Formularea, deși atestă 
o voință politică, este, însă, cum 
se poate ușor remarca, destul de 
vagă și prudentă. Lipsa de pre
cizie în privința a ceea ce se 
consideră la Downing Street 10 
a fi „fundamental“ in relațiile 
dintre Londra și cei opt parte
neri ai săi din Piața Comună, 
lasă premierului Wilson o largă 
marjă de manevră in abordarea 
unui dosar care suscită contro
verse nu numai în ansamblul 
cercurilor politice britanice, dar 
și in sinul propriului său partid.
... ■ ■ ■

MAREA BRITANIE : După o grevă îndelungată, minerii en
glezi au reluat lucrul. In fotografie, mineri din zona Leeds 

la ieșirea din schimb.

Viitoarea Conferință
mondială a populației

la O.N.U.în discuție
Vineri 

încheiat 
de-a treia 
traordinare a Comisiei 
populației a O.N.U.

după-amiaza, s-au 
lucrările celei 

sesiuni ex- 
a

Pe agenda acestei sesiuni, care 
a avut loc la sediul Națiunilor 
Unite din New York, au figurat 
probleme legate de organizarea 
și desfășurarea lucrărilor viitoa
rei Conferințe mondiale a 
populației, care va avea loc la 
București, în luna august a.c.

Delegațiile celor 27 de țări 
membre ale comisiei au dezbă
tut, în principal, proiectele ra
poartelor ce vor fi înaintate gu
vernelor tuturor statelor și 
supuse ulterior atenției și apro
bării Conferinței de ' —
rești. Dintre acestea, 
planului mondial de 
domeniul populației, 
obiectivul principal al 
lor sesiunii extraordinare a co
misiei. Acest document este

la Bucu- 
proiectul 

acțiune in 
a format 
dezbateri-

conceput sub forma unei serii 
de recomandări și tratează pro
blematica complexă a popu
lației în contextul și ca parte 
integrantă a strategiei generale 
a dezvoltării economice și so
ciale internaționale.

Drept concluzii generale ale 
dezbaterilor, au fost evidențiate 
abordarea problemelor popu
lației într-o strinsă interdepen
dență cu chestiunile dezvoltării 
și sublinierea imperativului 
respectării stricte a suveranită
ții statelor in orice acțiune de 
cooperare internațională în 
meniul elaborării și aplicării 
liticilor demografice.

Sesiunea extraordinară a 
misiei populației reprezintă 

interna- 
înaintea 

a popu-
tima mare reuniune 
țională in materie, 
Conferinței mondiale 
lației de Ia București.

do
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Fructuoasă colaborare româno-egipteană

C
um treci podul peste Nil, ve
nind dinspre modernul hotel 
„Sheraton“ spre Gezira (insu
lă în limba arabă) pe al șa
selea stîlp flutură drapelul 
României. „Al Tahrir“ (sau 

Podul Eliberării) înfățișează trecătorilor 
țările care participă Ia cea de a VH-a edi
ție a Tîrgului Internațional de la Cairo.

România, prezentă pentru a șasea oară 
la această prestigioasă manifestare, parti
cipă cu o expoziție colectivă. 18 întreprin
deri de. comerț exterior expun o gamă 
largă de produse, îndeosebi ale industriei 
constructoare de mașini și industriei chi
mice. Ing. Florin Pătrănoiu, directorul pa
vilionului românesc ne-a subliniat largul 
interes manifestat față de produsele româ
nești, prețuire exprimată față de colabo
rarea economică cu România.

Printre produsele care dețin locul pre
ponderent în standurile românești la Tîr- 
gul Internațional de Ia Cairo se numără : 
autocamioanele Roman și autobasculanta 
Roman de mare tonaj, echipate cu mo
toare Diesel : 
autoturismele 
rele U-550 și 
mașini-unelte
culatoare și mașini electronice de facturat 
și contabilizat ; elemente și instalații pen
tru automatizări industriale, instalații teh
nologice complete pentru industria petro
lieră, chimică, energetică, metalurgică etc. 
Cit privește industria chimică, ale cărei 
produse sînt exportate în peste 80 de țări, 
între care și R.A. Egipt, aceasta expune 
un larg evantai : produse clorosodice, ne
gru de fum, carbid, alcooli sintetici, sol- 
venți, catalizatori, lacuri, vopsele, pigmenți.

autoturismele Daeia-1301) și 
de teren ARO-240 : tractoa- 
U-650, excavatoare P-601 ; 
cu comandă program ; cal-

De la trimisul nostru GH. SPRINȚEIjQIU

auxiliari pentru industria de pielărie, polie
tilenă, anvelope radiale și convenționale, 
precum și derivate petroliere. De asemenea, 
sînt prezentate — prin intermediul unor 
machete și prospecte — tehnologii și echipa
mente complete oferite la export de fir
mele" de specialitate din România. Unele 
dintre acestea sint deja cunoscute parte
nerilor din R.A. Egipt, ele constituind 
obiectul livrărilor în cadrul unor importan
te acțiuni de cooperare.

Participarea României la Tîrgul de la 
Cairo se înscrie printre acțiunile practice 
menite să contribuie la mai buna cunoaște
re a posibilităților de export și cooperare, 
la dezvoltarea în continuare a relațiilor 
economice româno-egiptene. Potrivit Acor
dului comercial pe anii 1970—1975 dintre 
România și Egipt și a prevederilor proto
coalelor comerciale anuale, schimburile co
merciale româno-egiptene înregistrează o 
importantă creștere și diversificare.

Alături de schimburile comerciale o con
tribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări revine coo
perării economice și tehnice, în conformi
tate cu prevederile acordului de lungă du
rată precum și a documentelor perfectate 
în urma vizitei în Republica Arabă Egipt 
a președintelui Consiliului de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Printre 
obiectivele realizate în cooperare de fir
mele românești și cele egiptene se numără 
și fabrica de produse sodice de Ia „El 
Mex“-Alexandria, inaugurată zilele trecute 
într-un cadru festiv. Studiul de fezabilitate, 
proiectele, instalațiile, montajul au fost li
vrate de România, precum și asistența

Ziarul„Le Commerce du Levant" 
relevă dezvoltarea continuă
a cooperării româno-siriene

JAPONIA : Aspect de la „întoarcerea din război 
aproape trei decenii de la sfîrșitul acestuia) a locotenen
tului Hiroo Onoda (cu spatele). Fiul rătăcitor a fost întîmpi- 

nat cu vie emoție de părinții și rudele sale.

Tratativele R.D.G.-R.F.G
• LA BERLIN au continuat 

tratativele în vederea pregătirii 
unui acord guvernamental’ de 
colaborare în domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor intre Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germania. 
După cum menționează agenția 
A.D.N., s-a convenit ca urmă
toarea rundă de tratative să 
aibă loc între 8 și 11 aprilie, la 
Bonn.

Bisăptăminalul libanez „Le 
Commerce du Levant“, re
vistă cu largă răspindire în 
cercurile economice din zonă, 
publică în ultimul său nu
măr un amplu articol intitu
lat: „Siria-România. O coo
perare reciprocă în perma
nentă dezvoltare“. Sînt pre
zentate diverse aspecte ale 
relațiilor economice româno- 
siriene, subliniindu-se impor
tanța deosebită pe care a a- 
vut-o pentru continua lor 
dezvoltare și în proporții 
sporite recenta vizită în 
Siria a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
„Președintele Nicolae 

Ceaușescu a vizitat, intre 17 
și 19 februarie, Siria, unde 
s-a infinit cu președintele 
Ilafez Al-Assad. Această vi
zită — scrie „Le Commerce 
du Levant“ — ne face să re
levăm relațiile de cooperare 
siriano-române și relațiile 
României cu lumea arabă. Ea 
ne face, de asemenea, să e-

vidențiem politica externă a 
României și activitatea sa 
politică și economică“.

Revista menționează că. în 
urma tratativelor din 1972, 
Siriei i-a fost acordat un cre
dit în vederea achiziționării 
de echipament și materiale 
tehnologice de fabricație ro
mânească pentru a realiza o 
serie de proiecte. După ce e- 
numeră o serie de produse 
pe care Siria le exportă în 
România, precum și produse 
importate din țara noastră, 
„Le Commerce du Levant“ 
subliniază că aceste fapte de
monstrează „dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre Si
ria și România, dezvoltare 
care va face să crească co
operarea mutuală în intere
sul și spre binele ambelor 
țări“.

Articolul este însoțit de un 
grafic al schimburilor româ- 
no-siriene pe parcursul a 12 
ani.

Noul guvern italian

Guvernul laburist
si Piata Comună
9 9

Unele indicii par să ateste că 
primul, dacă nu principalul o- 
biect ai „operațiunii renegocie
re“, ii vor constitui implicațiile 
aranjamentelor agricole comu
nitare asupra economiei brita
nice, aranjamente care au dus 
la creșterea prețului produselor 
agricole alimentare pe piața en
gleză. Specialistul nr. 1 al parti
dului laburist în problemele 
C.E.E., Harold Laver, relevă în
tr-un interviu acordat revistei 
franceze L’EXPRESS că guver
nul laburist „nu dorește ca An
glia să părăsească Piața Co
mună ci urmărește o renegocie
re constructivă pentru a găsi noi 
aranjamente“ subliniind că „se 
dorește înainte de toate obține
rea unei revizuiri profunde a po
liticii agricole comune pentru ca 
piața britanică să poată conti
nua să beneficieze de produse Ia 
prețuri reduse exportate de alte 
țări decît cele comunitare“. La 
rindul său, noul ministru de ex
terne, James Callaghan, lăsa să 
se înțeleagă într-o alocuțiune 
televizată că guvernul britanic 
se va dovedi maleabil în abor
darea procesului renegocierii da
că partenerii comunitari „vor 
înțelege voința acestui guvern de 
a evita noi creșteri ale prețului 
produselor alimentare“.

Cum va demara „renegocie- 
rea“ este încă greu de precizat. 
„Partenerii comunitari — no
tează corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Bruxelles 
— așteaptă cu un calm rezervat 
demersurile britanice. Se așteap
tă ca Londra să treaeă Ia acte, 
prezentînd cererile concrete in 
fața instanțelor competente“. 
Clarificări vor surveni, probabil, 
în expozeu' asupra politicii ex
terne pe care noul șef al Fo-

reign Office-ului îl va face marți 
în Camera Comunelor. întîlni- 
rea. la începutul săptămînii vii
toare a noului ministru britanic 
al agriculturii cu omologul său 
vest-german, ca și reuniunile 
ministeriale comunitare progra
mate pentru 21 martie și 1 a- 
prilie ar putea prilejui contu
rarea mai exactă a intențiilor 
guvernului laburist.

Deocamdată, unii observatori 
semnalează ceea ce corespon
dentul lui DIE WELT la Londra 
denumește „pregătirea de atuuri 
britanice pentru rediscutarea a- 
ranjamentelor comunitare“. Sur
se semioficiale relevau ieri in 
capitala engleză că guvernul 
laburist proiectează să-i invite 
la Londra pe miniștrii comer
țului din principalele țări mem
bre ale Commonwealthului pen
tru a discuta cu ei posibilitățile 
aprovizionării cu produse agri
cole in condiții mai avantajoa
se decit cele practicate in C.E.E. 
Schițarea perspectivei unei „re
plieri britanice spre Common
wealth" ar putea constitui un 
mijloc de presiune în mina ne
gociatorilor britanici într-o rea- 
bordare a relațiilor intercomu- 
nitare. în același sens ar putea 
acționa și proiectul enunțat de 
premierul Wilson de a supune 
unui referendum „statutul rene- 
gociat“ al prezenței britanice în 
Piața Comună.

Ce peripeții rezervă „marile 
manevre ale renegocierii" ? Sin
gurul lucru clar este că actua
lul statut de membru comunitar 
al Pieței comune a creat Angliei 
probleme dificile care impun 
reconsiderări deloc ușoare și 
minore.

Premierul desemnat al Italiei. 
Mariano Rumor, a prezentat, 
joi seara, președintelui Giovanni 
Leone lista completă a noului 
cabinet, format din 25 de mem
bri, reprezentind partidele de- 
mocrat-creștin, socialist și so
cialist-democratic. Alcătuirea 
noii formule tripartite, cuprin- 
zind 15 miniștri democrat-creș- 
tini, șase socialiști și patru so- 
cialiști-democratici, pune capăt 
crizei guvernamentale declanșa
te la 2 martie prin hotărirea re
publicanilor de a părăsi cabine
tul.

In linii mari, remarcă obser
vatorii politici, noul guvern se 
prezintă ca și precedentul, sin
gurele schimbări notabile fiind 
cele din conducerea , Ministeru
lui Trezoreriei, pe care și-o va 
asuma Emilio Colombo (demo- 
crat-creștin). a Ministerului de 
Finanțe, incredințată lui Mario 
Tanassi (socialist-democratic), și 
a Ministerului Apărării, care va 
reveni lui Giulio Andreotti (de- 
mocrat-creștin).

In celelalte posturi importan
te din guvern au rămas vechii 
titulari, Aldo Moro fiind în con
tinuare ministru de externe, iar

Antonio Giolitti — ministrul bu
getului, fapt interpretat de ob
servatorii politici din Roma ca 
O dovadă a intențiilor premie
rului de a-și menține linia sa 
politică.

In cursul zilei de astăzi, gu
vernul Rumor va depune oficial 
jurămîntul în fața președintelui 
republicii. In următoarele zile, 
premierul va pune la punct și 
va prezenta programul său de 
guvernare, ale cărui linii prin
cipale au fost deja acceptate de 
cele trei formațiuni politice din 
coaliție.

Grevă la „SAS"
• APROXIMATIV 800 DE SA- 

LARIAȚI ai serviciilor tehnice 
de pe aeroportul din Copenhaga 
ale companiei scandinave 
transporturi aeriene „SAS“, 
declarat, joi, grevă. Greviștii 
îmbunătățirea condițiilor 
muncă. Acțiunea a debutat 
trei zile în urmă, prin încetarea 
lucrului de către 300 de munci
tori de la atelierele de întreți
nere „SAS“ din capitala daneză.
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• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „Figaro“, primul mi
nistru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa, a relevat câ țara se pro
nunță pentru grăbirea lucrărilor 
din cadrul celei de-a doua etape 
a Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare, astfel 
incit să poată începe etapa a 
treia, la nivel înalt. El a arătat 
că Finlanda a adoptat măsurile 
pregătitoare necesare pentru 
realizarea celei de-a treia etape 
a conferinței, programată 
aibă loc la Helsinki.

• REGELE BAUDOUIN I-a 
primit, vineri după-amiază, pe 
IJenaat van Elsiande, fost mi
nistru de externe in cabinetul 
demisionar, pe care l-a însărci
nat să-i prezinte, pînă marți,' 19 
martie, un raport asupra con
dițiilor in care ar putea fi con
stituit un nou guvern, după a- 
legerile legislative de duminica 
trecută.

EM. RUCAR

să. Catastrofă aeriană 
la Teheran

H. Kissinger va vizita 
U.R.S.S.

• AGENȚIA TASS anunță 
Henry Kissinger, secretarul 

consilierul pre- 
pentru proble- 
naționale. va 
U.R.S.S. la 24 
prilej, va avea

că 
de

stat al S.U.A. și 
ședintelui Nixon 
mele securității 
face o vizită in 
martie. Cu acest 
loc un schimb de păreri în le
gătură cu un cerc larg de pro
bleme de interes reciproc pri
vind pregătirea vizitei pe care 
urmează să o facă în U.R.S.S. 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon.

• AGENȚIA PARS informea
ză că un avion de tip Caravelle, 
aparținînd companiei daneze 
„Sterling Airways“ s-a pyăbușit, 
vineri, pe aeroportul Mehrabad 
din Teheran. în momentul în care 
decola. Dintre cei 96 pasageri și 
patru membri ai echipajului, 46 
și-au pierdut viața, în incendiul 
care s-a declanșat in momentul 
prăbușirii.

Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, s-a
plasat personal Ia aeroport pen
tru a se asigura că s-au luat 
cele mai potrivite măsuri în ve
derea spitalizării rănițiior.

de-

tehnică necesară. Uzina se întinde pe « 
suprafață de circa 250.000 metri pătrați in 
imediata apropiere a unor imense resurse 
de calcar. Ea dispune de numeroase secții 
dotate cu cel mai modern utilaj. Producția 
sa anuală se va ridica la 100.000 tone bi
carbonat de sodiu, sodă caustică și sodă cal
cinată și va asigura necesitățile economice 
ale R.A. Egipt pentru aceste produse. Pre
sa egipteană apreciază această realizare ca 
o contribuție la creșterea continuă a po
tențialului economic al R.A. Egipt. „Journal 
d’Egypte" subliniază că „noul obiectiv in
dustrial face cinste constructorilor români 
și egipteni“. Această subliniere este profund 
semnificativă pentru felul cum este aici 
apreciată colaborarea cu România.

„Relațiile economice dintre R.A. Egipt și 
România — îmi declara zilele trecute Ga
mal Shaim, șeful Secției internaționale a 
Uniunii Tineretului Socialist Arab —, sînt 
de veche tradiție și cunosc în prezent o 
continuă amplificare și diversificare. „El 
Mex“ este doar un nou simbol al fructuoa
sei cooperări româno-egiptene. Se cuvine 
a-i asocia acestuia alte roade ale conlucră
rii dintre țările noastre cum sînt complexul 
de exploatare și prelucrare a fosfaților în 
curs de construcție la Hamrawein, precum 
și linia de asamblare a tractoarelor „U-650“ 
dc la Ileluan, care a livrat pînă acum cir
ca 2.000 de tractoare“. Stadiul actual de 
dezvoltare a economiilor celor două țări, 
creează posibilități mereu sporite de extin-*v 
dere și diversificare a colaborării româno- 
egiptene.

Cairo, martie 1974

Orientul Apropiat
WASHINGTON. — Ministrul 

de externe al Israelului, Abba 
Eban. a sosit, joi, la Washington, 
și s-a îritîlnit, în aceeași zi, cu 
secretarul de stat al S.U.A., Hen
ry Kissinger. Principala pro
blemă abordată, după cum re
levă agenția United Press Inter
national, a fost dezangajarea 
forțelor israeliene și siriene în 
zona înălțimilor Golan.

WASHINGTON. In cadrul u- 
nei declarații făcute presei, se
cretarul de stat american. Henry 
Kissinger, a arătat că încheie
rea unui acord de dezangajare 
militară între Siria și Israel, în 
zona înălțimilor Golan, constituie, 
în etapa actuală, obiectivul prio
ritar urmărit de Statele Unite în 
Orientul Apropiat. Această de
clarație a fost făcută de șeful 
diplomației americane după con
sultările pe care le-a întreprins 
cu Comisia pentru afacerile ex
terne a Senatului.

miliarde dolari), nivel conside
rabil superior față de cel pre
văzut de exercițiul financiar pre
cedent și care era de 16,2 mili
arde lire israeliene (3,8 miliarde 
dolari).

Războiul 
octombrie 
se ridică 
israeliene 
a afectat 
pierderile 
bui recuperate”în 1974 și în anii 
următori, a spus Pinhas Sapir.

israeliano-arab din 
1973 — al cărui „cost“ 
la 30 miliarde lire 

(7 miliarde dolari) — 
economia țării, iar 
înregistrate vor tre-

TEL AVIV. — Ministrul israe- 
lian al finanțelor, Pinhas 
pir, a prezentat joi, spre 
bare, parlamentului 
noului buget israelian 
cițiul 1974—1975.

Totalul bugetului se

Sa- 
apro- 

proiectul 
pe exer-

ridică la

în cadrul unui interviu acor
dat corespondenților de presă a- 
creditați la Washington, regele 
Hussein al Iordaniei, care efec
tuează o vizită în Statele Uni
te, a afirmat că. în ultima peri
oadă, se constată o tendință de 
îmbunătățire a relațiilor lumii 
arabe cu S.U.A. ; el și-a expri
mat încrederea că embargoul în 
privința exporturilor de petrol 
către Statele Unite va fi ridicat.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, regele Hus
sein a opinat că una dintre cele 
mai dificile probleme în cadrul 
negocierilor pentru o reglemen
tare pașnică va fi cea a Ieru
salimului, 
restaurată ______ .___  ___
asupra părții arabe a orașului

arătînd că „trebuie 
suveranitatea arabă

35 miliarde lire israeliene

R.F.G. : Poluarea rămîne preiutindeni o preocupare majoră. In imagine, stația de epurare 
a apelor uzate a uzinelor Hoechst.
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• JOI S-AU ÎNCHEIAT 
LA BRUXELLES lucrările 
reuniunii „Grupului de coor
donare“ creat la conferința 
de la Washington a princi
palelor state occidentale con
sumatoare de petrol. In ab
sența Franței, care s-a opus 
creării acestui grup, experții 
au studiat, în ultima zi a 
reuniunii, repercusiunile eco- 
nomico-financiare și modali
tățile de control al activită
ții companiilor petroliere 
ternaționale. Grupul de 
ordonare a constatat că 
aspecte ale problemelor 
nergetice cu care a fost 
sărcinat de conferința de la 
Washington, și anume econo
misirea energiei, dezvoltarea 
noilor resurse și măsurile de 
ajutor în caz de criză, pot fi 
preluate de Organizația pen
tru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.). Tot
odată. s-a anunțat înființarea 
a trei comitete specializate, 
care se vor ocupa de cerce
tare și dezvoltare, coordona
rea inițiativelor în domeniul 
energiei nucleare și, respec
tiv. studierea rolului compa
niilor internaționale. Un al 
patrulea grup, ce urmează a 
fi creat, va avea rolul de a 
studia chestiunile financiare.

in- 
co- 
trei 

e- 
în-

• LA PRAGA s-a anunțat o- 
ficial că guvernele R. S. Ceho- 
solvace și Tailandei au hotărît 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

„Cosmos-635"
• LA 14 MARTIE. în Uniu

nea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămintului 
„Cosmos—635“, anunță agenția 
T.A.S.S. La bordul iui sint in
stalate aparate pentru explora
rea spațiului cosmic.

• CONSILIUL N.A.T.O s-a 
întrunit, joi, la Bruxelles, pen
tru a examina stadiul actual al 
legăturilor dintre țările mem
bre ale alianței și evoluția re
lațiilor Est-Vest, La reuniune 
au participat ambasadorii per- 
manenți ai țărilor N.A.T.O. la 
sediul organizației din Bruxel
les, precum și directorii pentru 
problemele politice din ministe
rele de externe ale statelor res
pective.

Franța, care a contestat utili
tatea acestui gen de. reuniuni, 
preconizate de către Statele 
Unite pentru „o mai bună in-

formare reciprocă între aliați“, 
a fost reprezentată doar de am
basadorul său la N.A.T.O., pre
cizează agenția France Presse.

• PARTIDUL SOCIAL- 
CREȘTIN va prezenta Congre
sului un proiect de lege prevă- 
zînd naționalizarea imediată a 
companiilor petroliere străine 
din Venezuela — anunță coti
dianul venezuelean „El Nacio- 
nal“.
Guvernul japonez 
a înghețat o serie 
de prețuri

• GUVERNUL JAPONEZ 
hotărit să inghețe prețurile 
50 de produse industriale și 
larg consum, intr-o încercare 
a preveni accentuarea __
inflaționiste o dată cu sporirea 
prețurilor la petrol și produse 
derivate din petrol. Decizia va 
intra în vigoare simultan cu 
noua majorare a prețurilor la 
petrol, care va fi anunțată in 
următoarele zile. De asemenea, 
guvernul a hotărit să ceară ma-

- rilor companii comerciale să se 
abțină de la sporirea prețurilor 
la aproximativ 150 de produse.

a 
la 
de 
de 

spiralei
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