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CU TREI
Macarale turn, stații de betoa
ne, fundații, baraje, centrale, in
tr-un cuvint, șantiere. Noțiune 
repetată în multe colțuri de țară, 
realitate specifică pentru o în
treagă națiune. Zici Bicaz, 
?eș, ' . "
Vîlcea — și numești tot 
izvoare de lumină românești. Zici 
șantier — și înțelegi preocuparea 
majoră de realizare ritmică a 
unor uriașe investiții, angajamen
tul de devansare a termenelor 
planificate. Pentru că mai întîi 
și totdeauna Zici om, construc- 
tor — profesie definitorie pentru 

România socialistă de azi.

Foto: O. PLECAN

Pe șantierul Fabricii de mobilă din cadrul 
Combinatului de prelucrare a lemnului din 
Rîmnlcu Vîlcea se lucrează zi-lumină și cu 
efective sporite. Schimbarea este surprinză
toare pentru că doar cu cîteva luni în urmă 
se semnalau, dese căderi de ritm; sau nu erau 
oameni suficienți, sau lipsea un utilaj indis
pensabil. Ce s-a întîmplat ?

— în ianuarie, e drept, lucrările erau cu 
50 de zile în urma graficelor ne spune OC- 
TAVIAN FOTA, inginerul șef al combinatu
lui, dar constructorii s-au angajat să recupe
reze urgent rămînerea în urmă și să termine 
investiția cu trei luni mai devreme. Și se țin 
de cuvînt. Profitînd de iarna deosebit de 
blîndă din acest an ei au reușit deja să re
cupereze cea mai mare parte a restanțelor.

— în cel mult două săptămîni vom fi la zi 
cu toate lucrările, ne asigură ing. AUREL 
ROȘIANU, șef de șantier în cadrul construc
ții forestiere Rîmnicu Vîlcea. Ne străduim să 
respectăm în cele mai mici amănunte grafi
cul întocmit împreună cu beneficiarul. Men- 
ținînd în 
cum vom

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
pentru convocarea

Marii Adunări
Naționale

Tn temeiul articolului 64 punctul 1 din Con
stituție,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare 
Națională în a douăsprezecea sesiune a celei 
de-a șasea legislaturi, în ziua de 28 martie 
1974, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

Comunistul trebuie
sa tinda către 

perfecțiune, ori cit e 
greutăți ar intimpinaJinostru „Dumneavoastră trăiți,La rubrica ziarului _____munciți, gîndiți ca un tînăr comunist ?“ în pa
gina a 2-a un dialog cu dispecerul CONSTAN
TIN ȘERBAN de la Autobaza Militari din Ca

pitală.

UN
MEDIC
DE
ȚARĂ

de RUSALIN 
MUREȘANU

„Locul meu este aici, 
numai aici în comuna_________ ... ___ mea,, 
obișnuiește să spună medicul 
Florin Birnețiu. Doresc ca 
pomenii comunei mele să fie

Sănătoși, atît de sănătoși incit
1 pot „șoma“ din lipsă de

pacienți".
Florin Birnețiu a terminat 

Facultatea de medicină d... 
Timișoara în 1970. Avea 26 
de ani. Acum are 29.

S-a întors în comuna 
Chisindia, așezată nu depar
te de Crișul Alb, cuprmzînd 
cîteva sate și cătune greu ac
cesibile, în care n-a călcat pi
cior de doctor de multă vre
me. Doar bătrînul medic Fe- 
ier, azi de mult pensionar 
care mai venea de la Sebiș 
cale de 15—20 de kilometri 
pentru vreun grav bolnav... 
Azi însă, în această comună 
din vecinătatea Țării Moților 
— există dispensar, e drept, 
nu prea mare, dar chiar ală
turi se construiește unul nou, 
spațios cu sală de operație, 
cu locuință pentru medic, cu 
apă curentă etc. Oamenii de, 
erau suspicioși, supurați că 
sint obligați să-și facă „anti- 
tetanos“ pentru fiecare zgî- 
rietură, intrigați că nevestele 
lor trebuie să nască neapărat 
la spitalul din Sebiș, furioși 
unii că medicul, atît de tînăr, 
de le putea fi fecior le inter
zicea să mai consume mult 
apreciatul „vinars“ (țuică) în 
cazul cind erau predispuși la 
diferie afecțiuni ale ficatului 
ori ale tubului digestiv etc. 
Nimeni pînă la el nu mai în
drăznise să pună piciorul în 
pragul unor legi demult sta
bilizate aici! Medicul comu
nist Florin Birnețiu a lucrat 
însă răbdător, a suportat a- 
fronturile multora, din păcate 
chiar și ale unor oficialități 
sătești, și a învins. Nu ve
neau bolnavii la el, mergea el 
la ei. La ei acasă, fără nici o 
obligație, l-a învățat că da
toria medicului sătesc este să 
se îngrijească de sănătatea lor, 
că litrul de vinars, ori cele 
cîteva ouă — aduse de către 
pacienți — îi fac plăcere, dar 
nu le poate primi fiindcă

/Continuare în pag. a ll-a)
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Tinerii, în toate
punctele de lucru

• 90 de uteciști muncesc, zilnic, pe semănători, la fertilizări și la amena
jările pentru irigații • Culturile din prima urgență au fost semănate • 150 

hectare de pășuni — șantier al muncii uteciste.

Ion Enceanu, secretarul comitetului U.T.C. de la cooperativa agricolă de producție Fîntînele, județul Constanța, a avut grijă de la bun început să-mi spună că dacă în acea zi febra muncii mi se va părea deosebită să nu o pun numai pe seama faptului că adunarea generală a cooperatorilor , consacrată dez- bater i documentelor și îndemnurilor Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură avusese loc chiar cu o zi înainte, ci să fiu convins că fiecare zi de muncă are un asemenea atribut de cind campania de primăvară s-a declanșat. „Este o primăvară deosebită, nu numai pentru că e lipsită de ploi și ne îndîrjește în munca la care am pornit pentru a depăși producțiile a- tinse în anii trecuți, ci și pentru că noi, cei 90 de ute- ciști, acționăm cu mai mult
OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

continuare ritmul de lucru de a- 
putea încheia toate lucrările de 

construcții de care depinde 
intrarea în funcțiune a fabri
cii cu trei luni mai devreme, 
așa cum am promis.

Pe șeful de lot — ing. Petre 
Stoicea — îl ’găsim în șantier. 
Aici își petrece cea mai mare 
parte din timp. împreună cu 
maistrul Nicolae Balotă asi
gură asistenta tehnică necesa
ră, rezolvă problemele tehni
ce și organizatorice curente, 
în acest fel, cei peste 100 de 
oameni' prezenți în fiecare zi 
din zori pînă seara aici, au 
în permanență la îndemînă tot 
ce le trebuie, randamentul 
muncii lor se poate menține 
la cota maximă.

Se cuvin menționați pentru 
hărnicia ■ lor dulgherii din 
echipa lui Gheorghe Băzăvan, 
dar nu putem să nu-i pome
nim și pe cei conduși de Con
stantin Bucică, pentru că îm
preună execută, și cu aceeași 
pricepere tronsonul monolit 
din partea de nord a halei. 
S-ar supăra, și pe bună drep
tate, tinerii betoniști din echi
pa lui Gheorghe Năstăsescu, 
dacă n-am. adăuga un cuvînt 
de laudă pentru munca lor, 
pentru că îl merită cu priso
sință. Cum dealtfel trebuie 
să-i amintim și pe instalatorii 
din echipa lui Călin Matei 
sau pe tinichigii conduși de 
Lixandru Duminică. Pentru ei 
greul nu s-a terminat.

— După cum vedeți, am în
cheiat ridicarea pe verticală, 
ultimul etaj al halei este a- 
proape gata, ne spune ing. 
Petre Stoicea. Beneficiarul, vă 
rog să notați, ne-a ajutat me
reu cu forță de muncă, mate
riale 
eram
Pînă la sfîrșitul lunii martie 
vom termina închiderea halei, 
iar în aprilie vom putea asi
gura toate fronturile necesare 
montajului.

In aceste zile a început, de 
altfel, montarea primelor uti-
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Se întorc vrîncenii

(Continuare în pag,, a Il-a)

și utilaje. Altfel nu 
acum în acest stadiu.

IUSTIN MORARUSe pregătește terenul pentru semănat.
Foto: ȘT. WEISS

N
u trebuie să fii specialist in 
marketing pentru a-ți da seama 
că centrul de desfacere a produ
selor de artizanat „Brățara de 
aur" din Craiova va amina încă 
mult timp plata beneficiilor către 

furnizor. De fapt, magazinul are nu _ unul ci 
mai mulți furnizori care, deși în deficit, conti
nuă totuși să livreze marfă de bună calitate 
unei instituții comerciale al cărei plan de 

vînzări este restrîns. Cum însă o explicație pe 
deplin satisfăcătoare nu puteam obține în fața 
rafturilor sufocate cu articole, am ales adresa 
unuia din furnizori : Liceul de cultură generală 
„Frații Buzești" din municipiul Craiova.

CE BINE S-AR FI SIMȚIT
BUNICA ÎN ATELIERUL

DE CROITORIE AL ȘCOLII !
...Zi de practică pentru elevii anilor III și IV de la Liceul „Frații Buzești". Iată și ceea ce căutam : atelierele de croitorie, broderie și de țesut covoare. Aflăm de la tovarășul director Moraru că : „în vederea practicii elevii anilor I—IV au fost organizați în 53 de grupe (26 de grupe-băieți și 27 fete). Repartiția celor 27 de colective alcătuite din fete a fost următoarea : 18 pentru croitorie, 2 grupe la specialitatea broderie,

6 la țesut covoare și broderie și o grupă de bobinatoare la întreprinderea „Electroputere".Cu alte cuvinte, toate elevele liceului — excepție de dată recentă fac „bobinatoarele" — își consacră patru ani de practică unor activități artizanale. Mai adăugați încă patru licee din municipiul Craiova și cîteva școli generale unde profilul atelierelor pentru eleve este același și magazinul veți înțelege de ce „Brățara de aur“

primește mai mult decît poate vinde.In cazul în care valorificarea produselor ar fi realmente principala problemă nerezolvată pentru acest atelier, s-ar putea propune înființarea unui număr mai mare de centre pentru desfacerea produselor executate de elevi. Sau ele ar putea fi vîndute chiar în cadrul școlii, așa cum s-a procedat, de exemplu, la Liceul nr. 3 tot din Craiova — unde, cu banii ob-

ținuți prin vînzarea jucăriilor și articolelor de vestimentație realizate de elevi, au fost cumpărate mașini de cusut, aparate electrice pentru călcat, intr-un cuvint, a fost îmbunătățită dotarea atelierului de croitorie unde fac orele de practică cîte două clase ale anilor I—IV. „Nu pot spune că înde-
E. RUBELI

(Continuare în pag. a 11-a)

In ultimii trei ani, s-a întîmplat să revăd Focșanii, la intervale regulate, de un an. In '72, era foarte greu de apreciat ce acțiune anume domina orașul — demolarea clădirilor vechi, sau săparea fundațiilor pentru cele noi... Vechile străzi, cu ciudate calități de labirint, care pînă nu demult zăpăceau torul sosit de aiurea, retezate, în punctele mai neașteptate, de traiecte noi, ce așteptau să fie umplute cu pietriș, beton și asfalt... In ’73, izbea privirea, insolit încă în peisajul înconjurător. supermagazinul „Putna" și clădirile Ia roșu ale Casei de cultură, ale poștei și ale hotelului turistic. In ’74, am descins în centrul unui oraș nou. cu străzi drepte, deschise, flancat de cartiere de blocuri.Metamorfoza își avea punctul de pornire undeva în cîmp, Ia marginea orașului, unde o fabrică mirosind a var, ridicată fără zarvă, prevestește ce va fi orașul Focșani și ce va fi Vrancea, in viitorul cel mai apropiat. Fabrica are un nume foarte complicat, (întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare) și de aceea localnicii i-au acordat unul mai simplu, rostit cu ton de alint, ca un diminutiv — „Ștanțele". Uzina a demarat cu un avînt deosebit, cu luni de zile înainte de termen, concentrînd în graba sa, setea vrincenilor de a vedea totul schimbat, șl va

vizita- erau cele

avea în final o capacitate de 2 800 tone. Cunoscută fiind nevoia de scule așchietoare, resimțită in mai toate întreprinderile țării, nu e greu de înțeles importanța sa pentru economia națională. Insă, importanța este covirșitoare pe plan local. Este prima unitate de construcții de mașini a Vrancei. semnifică ridicarea în i industrial a unui întreg deț. Vrîncenii, locuitori unui ținuț, contind ca o nesecată rezervă de forță muncă pentru zonele puternic industrializate din jur, au început să revină pe plaiurile atît de îndrăgite...„Vechilor" întreprinderi de la Gugești, Mărășești și Focșani li se vor adăuga, numai în 1974. „Fabrica de mase plastice", „Fabrica de BCA", „Fabrica de sticlă". Vrîncenii se întorc. Refac, în sens invers, drumul făcut de părinții lor către Brăila, Galați, Ploiești sau Brașov.De ce v-ați întors — îl întreb la „Ștanțe" pe inginerul șef. Nicolae Militaru, om cu copii mari și specialist redutabil cu 15 ani vechime la „Progresul" Brăila. De ce v-ați întors — repet întrebarea pentru un tînăr scund șî zimbăreț, pe nume Victor Vlase, căruia i-ai da cu greu 24 de ani, dar are 29 și este nu numai subinginer ci și secretarul de partid al uzinei, dar și posesorul unei experiențe bogate, dobîndită la CFA Brăila. De ce v-ați întors ? — întreb pentru a nu

.Ștanțele4 rang ju- aide

știu cita oară, într-o întreprindere în care 90 la sută dintre salarîați sint vrîncerti întorși de pe undeva, pe frezorul Marin Aldea, cîștigă- torul locului întîi pe județ și ai șaselea pe țară la Olimpiada frezorului, sosit la Focșani după ce a muncit la Galați, Tirgoviște și „unde a mai fost nevoie".De ce ? Fiindcă... întrebarea li se pare tuturor atît de copilăros inutilă incit se străduiesc să răspundă cu argumente „pe înfeles“ — am plecat să învăț cind județul nu era încă industrializat, am muncit cu pasiune la Galați. la Brașov. Ia București, în fabrici vechi, sau in altele noi, la pornirea cărora contribuit. Acolo erau seriași si specialiștimulti. Aici era cîmp. Aici se cerea meseria. priceperea, experiența și dragostea pe care le aveam eu.. Aici era nevoie de mine. Și soția voia să ne reîntoarcem. Si părinții. Avem un copil. Avem doi copii. Avem trei copii. Sint vrinceni. Ei vor crește, vor învăța și vor munci aici, intr-un județ industrializat.Un județ și centrul său de reședință își schimbă fața ca să-și primească ospitalier fiii, veniți să pună umărul Ia înălțarea locurilor natale, și odată cu ele. a țării.

ammc-buni.

MONICA ZVIRJINSCHI

LAURI FALȘI
Tinerii unei comune reclamă de mai mult 

timp lipsa unui loc unde să se distreze. Că
minul cultural, cîndva mîndria întregului ți
nut, a ajuns în paragină. Locuitorii au con
statat cu amărăciune că au fost depășiți de 
celelalte comune din împrejurimi care s-au 
luat la întrecere - cine construiește un că
min mai mare, mai luxos, mai bătător la 
ochi. Cei întrecuți nu s-au lăsat nici ei : au 
hotărît ca din forțe proprii să înalțe un că
min și mai și.

Așa s-a întîmplat că în urma nenumărate- 
T la care ti-lor acțiuni de muncă patriotică I 

nerii comunei participau masiv 
— uneori chiar și în locul pă
rinților I -, fondul inițial s-a 
epuizat, neputînd să acopere 
vanitatea localnicilor, iar in 
momentul de față satul are 
două „cămine" : unul în ruine, 
construcție, dar abandonată.

la+ă un caz care atrage atenția asupra 
pericolelor fenomenului de grandomanie. 
Analizînd-o în mod superficial, la prima ve
dere se pare a fi o aspirație cam naivă, 
dar normală. Cei ajunși sub influența ei, 
pornesc de la ideea că rezultatul a ceea 
ce fac sau întreprind trebuie să aibă 
neapărat proporții cît mai mari, un aspect 
cit mai țipător, gata să convingă pe oriși
cine de faptul că plănuitorii și realizatorii 
lui n-au fost niște bieți muritori de rînd. Iar 
de la această dorință nu mai e decît un 
pas să dăm la o parte interesele generale 
și să concehtrăm toate forțele pentru a 
arăta „concurenței" cît de ingenioși și de 
geniali șîntem, realizînd astfel, de exemplu, 
un cămin cultural nu conform nevoilor și 
posibilităților re.ale ale colectivității și ale

timpului prezent, ci pur și simplu de dragul 
demonstrației...

Și uite că din această dorință umană „fi
rească" se naște acea fugă oarbă după 
lauri falși, care perturbă încă ici-colo mer
sul nostru înainte, îi obișnuiește pe oameni 
cu iluzii anacronice, sustrage forțe și fon
duri necesare altor obiective importante, 
într-un cuvînt : grandomania cotidiană ne 
mai încurcă rău. Vezi grandomanie la u- 
nele concursuri televizate, în care organiza
torii își dau toată silința ca din reprezen
tație să iasă ceva „fenomenal", cu rezulta

te umflate artificial și cu con- 
............ . curenți dornici de a ieși învin-

r'Qtzt/r gători, folosind orice mijloace
UOElxC vjAdLJK posibile și imposibile. Cind

altul în

cauza unei echipe locale de 
fotbal reprezintă o preocupare 

demnă de rezolvarea unor probleme 
sociale importante, ajungi iar la grando
manie... Nici de unele organizați i ILT.C. nu 
este străin acest entuziasm deformat, - ur
mărind depășirea celorlalți numai de dra
gul victoriei, în majoritatea cazurilor în 
domenii neesențiale.

Cei care se mai gîndesc așa - și din pă
cate nu sînt prea puțini - trebuie să știe un 
lucru : noi nu dorim nici o clipă să ne în- 
trecem orbiți de vanitate. Baza întrecerii 
noastre, a tuturor, este munca asiduă, bursa 
ideilor și a priceperii, a spiritului gospodă
resc, a participării tinerești la eforturile co- 
mune ale societății, lată de unde și deviza 
noastră adevărată - Tineretul - factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen - care trebuie să excludă orice po
sibilitate de fugă după lauri falși.

de

y
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9 9 NU ARE CINE

SA SE OCUPE“

iși zic tinerii,
uitîndu-se tocmai pe ei

..Am avut destule primiri în organizație“ — îmi spunea secretarul U.T.C. din secția a 4-a, atelierul „Piese de schimb“ din cadrul întreprinderii de u- tilaj petrolier din Tirgoviște. Am stat de vorbă cu cițiva dintre noii uteciști, un fel de a spune „noi", fiind de fapt primiți în organizație in urmă cu citeva luni. Am vrut să aflu de la ei , in ce măsură și-au regăsit in organizație idealurile și dorințele, pasiunile și posibilitățile de realizare la care, fără îndoială, se gindiseră atunci cind au înaintat cererile de primire. ,.N-am mai fost la nici o ședință de cind am fost primit în U.T.C., din septembrie“ — îmi spune însă Pantelimon Tănase.Nu numai la ședințe, dar nici la alte activități. Pentru el, organizația înseamnă doar cotizația și carnetul aflat în buzunar. E ucenic, învață meseria cu conștiinciozitate. încearcă să fie cit mai repede la fel cu ceilalți, muncind alături de ei. Și intrarea in U.T.C. trebuie să fie. în acest sens, un pas mare făcut spre integrarea sa deplină. Trebuia. dar evenimentul petrecut in viața sa în septembrie trecut nu a dus deocamdată, nici o schimbare în ceea ce ii privește.Situația nu diferă cu mult nici în ceea ce îl privește pe Eftimie Dogărel, primit în U.T.C. în aceeași adunare din septembrie, cu singura deosebire că el a participat la citeva adunări. La alte activități ? Nu, nu a fost. Nici nu se fac — socotește el. N-are dreptate întru totul ; cel puțin excursii se fac aici, se joacă fotbal, se merge la spectacole. Ii arăt afișul ce anunță o excursie la Muntele Roșu.„Cind intru în uzină nu stau să citesc afișele — zice. Mă duc la mașină să lucrez. Dacă aflam însă, m-aș fi dus...“ Poate s-ar fi dus. poate nu... Poate nu. pentru că, așa cum spunea,“ nici nu prea vin tinerii“... Cum nu a venit nici el.Marilena Moise, la cei 17 ani ai ei este deja strungăriță. A venit aici tocmai de pe meleagurile Buzăului, a făcut ucenicia, acum lucrează. E utepjștă tot din toamnă.

Am stat de vorbă și cu cițiva uteciști ai intreprinderii. aflați la grupul școlar profesional din apropiere. pentru efectuarea săptăminilor afectate teoriei. Tot dintre noii primiți in organizația U.T.C. în rezumat, răspunsurile lor au fost asemănătoare cu cele primite mai sus. „Am mai văzut ce probleme ridicau ceilalți, fără să se ia nici o măsură" — îmi „explică" de ce nu a vorbit niciodată la o a- dunare Ion Nicolae. din organizația U.T.C. a secției „Montaj 1“. „în organizația de pionieri se făceau excursii, se făceau serbări, făceam sport —- îmi spunea și Eugen Tănase, de la „Montaj 11“. Apoi. în organizația U.T.C., n-a mai avut cirte să se ocupe“.„Există, în mai sus, maimune. Toți, cum e și normal, ar dori o organizație U.T.C. in care să se facă excursii, să se organizeze întreceri sportive, seri cultural-distractive. și în care, în același timp, să se rezolve problemele lor de producție, de viață... Să se rezolve, să se facă... Dar ei nu au înțeles, cel puțin încă, faptul că nimic nu SE rezolvă, sau SE face de la șine. Nu au înțeles că ei reprezintă, în fapt, organizația, ni ei FAC sau REZOLVA (cel puțin pină la punctul in care e necesar și ajutorul altor factori) toate problemele organizației. Fapt ce explică pasivitatea lor, atitudinea de expectativă ce îi face să aștepte să le pice de-a

răspunsurile de multe note co-

gata acțiuni și activități interesante. așa cum se făceau la pionieri" Or. tocmai acest sens, al angajării personale, le-a scăpat în momentul primirii in U.T.C.. atunci cind au rostit angajamentul solemn.Cu aceasta. însă, ajungem la ceilalți vinovați, și anume cei ce, avind o experiență mai bogată,, avînd atit .autoritatea morală, cit și încrederea ce le-a fost acordată de către ceilalți — membrii biroului, uteciștii membri de partid, ceilalți uteciști cu state mai vechi in organizație — nu au făcut nimic pentru a le insufla noilor primiți in organizație spiritul angajant și răspunderea pentru tot ceea ce se intimplă' in colectiv. Ei s-au mulțumit să le inmineze carnetele. mai mult s-au mai puțin festiv, considerind că. cu a- ceasta. și-au făcut datoria. Undeva, intr-o rubrică, au mai fost trecuți cițiva tineri la capitolul „primiți in organizație", un membru investit cu răspundere pentru acțiuni turistice s-a mulțumit să pună un afiș, un altul s-a mulțumit să ia cuvîn- tul. eventual șă-și ia un angajament în adunare, în numele său și al celorlalți, fără ca nimeni să se întrebe dacă, pentru cei , nou veniți în ceasta este de timiditatea, de parea, de aici cestora dinizvor al situației actuale trebuie căutat în felul cum s-a făcut Începutul!
MARIAN GRIGORE

organizație, a- ajuns. De-aici aici nepartici- insatisfacția a- urmă. Principalul

äs

...... .......— La fel’ adoar „la ședințe, unde se discutau probleme de plan, probleme de producție...“ Foarte bine că se discută. Aflu din vorbă in vorbă că-i place meseria dar că e cam grea pentru fele... Grea ? Doar lucrezi la mașină. Și nu piese grele. îmi arăt mirarea. „Nu-i greu lucrul, dar e greu să car lăzile cu piese de ia magazie și înapoi — îmi explică. Asta o lacem cu brațele, acum m-am mai o- bișnuit... Oricum, mici, mici, dat cite 200 de piese intr-o ladă, se adună... Mă mai ajut insă cu o colegă : eu le aduc, ea le duce, sau invers... „Știam că secția are angajați muncitori special pentru această treabă". îmi răspunde că sint ptițihi. întreb daca nu s-ar putea face măcar niște cărucioare de mină pentru transport. Nu, pentru că există pentru asta un electrocar, dar e u- nul singur... Fata îmi dădea, e- . vident, răspunsurile ce i s-au dat și ei, adesea. Am intrebat-o de ce nu a ridicat această problemă la acele ședințe unde „se discutau probleme de plan, de producție...“. Tace, oarecum mirată. îi vine greu să admită că și aceasta este o problemă de* i care organizația avea un cuvint deproducție înU.T.C. poate spus...

— Am absolvit in urmă cinci ani și ceva Liceul „Tudor Vladimirescu" din București, după care m-am calificat la lo- , cui de muncă in meseria de electrician auto. Doi ani am lucrat la Autobaza Ferentari, iar de alți doi sint aici, la Autobaza Militari. De citva timp, am foșt numit pe postul de dispecer la .serviciul tehnic.— Din cîte am auzit, s-ar putea spune că nu toată lumea se declară mulțumită de calculele dispecerului Șcrban. de intransigența lui.— Cam așa ceva. Cum, dom’le, nu-mi plătești mie. orele pentru o nenorocită de pană de cauciuc? mă ia la rost cite unul. Ba iți plătesc propus narea muncii ridicat mai inchide și dumneata un ochi, mai treci cu vederea, e vorba de buzunarul meu !— Și dispecerul poate trece cu vederea ?— Ar putea, firește. La urma urmei, pe dispecer nu-1 prea controlează alții și în fond e greu să-i verifici calculele pe care le semnează. Numai că eu nu m-aș simți mulțumit dacă aș închide un ochi, cum mi se cam dă de înțeles. Dacă apuci să faci o concesie de felul a- cesta, apoi gata, cu respectivul vine vremea să te repeți, poate ii mai. ierți și pe alții, iar de aici, iată și ilegalitatea ? Nu, nu pot să accept așa ceva. Pentru că aminteați de intransigență, uite, așa îl văd eu pe un comunist : intransigent față de lipsuri, față de neglijențe. Sint sever la capitolul ăsta.— Cind simțiți nevoia, sfatul cuiva ?— Cer.— Cui ?— Oricui. Nu-mi cad nele, chiar dacă îi întreb din subordine. Comuniștii trebuie să fie receptivi la părerile altora, niștii. numit nisem fasem, oamenilor să fie așa cum visam eu, cum credeam eu că trebuie sa fie un om model. Un muncitor in virstă. de la garaj, m-a luat la rost. Mi-a spus să nu-i cer omului să fie așa cum vreau eu să fie, că omul e om, diferit de altul, cu probleme și pro-

— ii zic — atit cit s-a și s-a aprobat în adu- generală a oamenilor : doar și dumneata aimina. Da — zice — insă

blemuțe care nu intră pe calapod, că nu am de-a face cu oa- meni-jucărie, turnați in plumb sau in material plastic. La început, n-am prea vrut să iau observația in serios. îmi era greu șă renunț la punctul meu de vedere.— V-ați reproșat vreodată ceva ?— Da. Cum mai spuneam, mi-am reproșat o oarecare înfumurare. Eram ridicol. Apoi, o oarecare superficialitate in a- precierea „oamenilor. Bâtrînul acela mi-a pus oglinda în față, asta a făcut. Pe lingă' cele spuse, îmi mai reproșez că nu stau în mijlocul tinerilor, a tovarășilor de muncă, atit cit ar trebui. E cam greu să împac problema asta, cu viața de familie.

— In Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor se prevede că toți comuniștii. în special cei aparținiud generațiilor tinere, trebuie să se perfecționeze necontenit, să-și însușească tot ce este nou și înaintat. să-și lărgească orizontul științific și cultural. Cum se împacă așadar enunțul acestor îndatoriri cil șirul de nereușite ?— Recunosc, Adineauri chiar comunist trebuie să fie exigent față de lipsuri. Iată, lipsa a- ceasta personală și altele ca ea nu mi le-am privit cu exigență. Cred că practicind exigența față de alții, am cam neglijat celălalt aspect al ei : autoexigență. în orice caz, vina

dumneavoastrănu se împacă, afirmam că un

Comunistul trebuie

cereți
galoa- pe cei

Dar nu numai comu- E drept, după ce am fost dispecer — abia impli- 22 de ani — mă îngîmr ridicasem nasul, ceream

Și la Pădurea Neagră se destăinuie structura cristalului, par să spună ochii și mîinile tînărului 
Vasile Jarca

Foto: ȘT. WEISS

>

ÎN ATELIERUL DE CROITORIE ORA

înaintenar, ați mai făcut pași în meseria de bază ?— Electricianul e una, cerul e alta. Nu te poți perfecționa in electricitate, făcind pe dispecerul. Tocmai de aceea mă pregătesc, învăț. îmi trebuie numai voință. încredere in mine am. Doresc mult, să mă perfecționez in meseria'mea de bază, să studiez. Nu zic. e bine, e curat s-o faci pe funcționarul, dar aceasta nu-i o calificare. funcționar poate fi orice absolvent de liceu. Trebui# să schimb macazul.— Să răminem. pină atunci, Ia atribuțiile dispecerului. Știm că un comunist — așa cum prevede și Proiectul de norme — este dator să lupte atit împotriva neglijenței, cit și a ri-

dispe-

să tindă
către perfecțiune

A ‘

i »

oricîte greutăți ar intimpîna !

(Urmare din pag. I)letnicirile însușite în atelier sint lipsite de satisfacții. Ma gîndesc insă că între condițiile de lucru ale atelierului-școală și cele de la Fabrica de confecții există deosebiri sensibile ce nu pot fi depășite decit prin efectuarea unei perioade de practică in această mare întreprindere. Și încă ceva : cred că nu numai confecțiile sint domeniul profesional unde putem promova noi, fetele". (B. A. anul IV C).Și atunci, de ce aceste tinere care miine vor programa poate un strung-carusel sint obligate să execute lucrări de artizanat ca intr-un pension de pe timpul bunicii ?
„BÂIETE, DĂ TU O FUGA Șl 
IA-MI UN PACHET DE MARA- 
ȘEȘTI SAU DEPRECIEREA 

MUNCIISă fie oare chiar atit de necesară această probă ? Știu că formula a făcut carieră de lungă durată ; că in trecut nimeni nu „Învăța“ meserie pină nu trecea prin perioada corvezilor mărunte, dar jignitoare. Și totuși, izolat, favorizate de anumite carențe organizatorice, mentalități nedorite continuă să existe.„La putere nuare ceului desfășoară 17 grupe de elevi la specialitățile : electricieni, constructori de mașini și aparate electrice și patru grupe ca lăcătuși-me- canici. Ei participă direct la lucrările curente ale întreprinderii. in secțiile : transformatoare. descărcătoare electrice, întrerupătoare automate de linie, motoare și generatoare

întreprinderea Electro- — ne-a spus în conti- tovarășul director al Li- ,,Frații Buzești“ — iși practica productivă

pentru locomotive etc. Conform unui grafic grupele de elevi trec, prin rotație, pe la fiecare din aceste secții".Iată și una dintre opiniile celor „care participă la lucrările curente*'.Teodorescu Lucian (același an). „De fiecare ,dată facem altceva, fără să învățăm ceva. Dimineața eu am cărat bobine cu căruciorul — ca să nu mai amintesc de pauzele cind cumpărăm țigări pentru muncitori, le aducem apă — apoi am îndreptat țevi iar acum facem suluri de hirtie pentru izolații. Ar fi bine să ne ocupăm mai mult timp de același lucru ca să putem invăța ceva. Săptă- mîna trecută am fost in alt a- telier. Aparatele la care se lucrează sînt foarte complicate. Noi nu le cunoaștem nici „a- natomia“, așa că nu ne miră că muncitori nu au încredere în posibilitatea noastră de a lucra la ele".Contactul cu activitatea productivă din citeva secții, contact realizat prin procedeul rotirii grupelor de elevi, generează in locul cunoașterii o dezorientare evidentă, dul elevilor, cit și rilor. Muncitorul familiarizat cu un chiar este dispus din ceea ce face la mașină și miine ii este prezentat un altul. Ce poate face în acest caz? Undeva, la capătul șirului de mașini, vedem un elev care a- duce țigări, cite ceva de-ale gurii...ne-auIV D,Nici sînt mulțumiți de actualul de desfășurare a practicii secțiile intreprinderii.Pîrlogea Ștefan, profesor instructor, coordonatorul . practi-

atit in rin- al muncito- de-abia s-a tinăr, poate să-i explice
cîte <Și nu este, așa spus-o și elevii din un caz izolat.maiștrii-inslructori

cum anulnu mod iii

cii din liceu : „La școală avem un plan de producție, dar aici participă la operațiile curente ale uzinei. De multe ori nu avem materiale, îi schimbăm pe elevi in alt loc. Nu putem stabili cit am lucrat. La sfirși- tul anului trecut, am aflat că am executat lucrări în valoare de 45 000 lei. dar nu am știut din timp, doream să ne cumpărăm ceva pentru dotare, dat am pierdut banii. Ne-au adus in schimb un strung și o freză dar de atunci nu funcționează".întreprinderea „Electroputere" nu și-a onorat angajamentele prevăzute in convenția încheiată cu Liceul „Frații Buzești", pentru motive niai mult sau mai puțin intemeiate. Dar nici conducerea liceului nu s-a interesat îndeaproape de. felul cum lucrează elevii aici.Am discutat .la Inspectoratul școlar județean aspectele semnalate mai sus cu tovarășul Bold Aurel, inspector general. Ce măsuri practice au fost luate ? „Am planificat o in- tilnire între directorii de Întreprinderi cu cei din licee pe linia organizării practicii. Am prevăzut obiective mult mai concrete în relațiile dintre ele. Această întilnire are loc la un an după o alta ale cărei rezultate nu au fost cele scontate pentru că nici una dintre părți nu s-au arătat interesate in soluționarea problemei“. Nici întreprinderea și nici școala nu au manifestat vreun interes față de practica elevilor ca și cum de pe urma soluționării ei nu ar avea de ciștigat fiecare parte. Ne întrebăm : cind va deveni cu adevărat o preocupare această problemă ca cei 4 ani de practică vilor să nu se rezume la tarea citorva lucrări de nat in cazul atelierelor fete iar în întreprindere jutarea muncitorilor la diferite lucrări“.

PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I) 

lEțje la atelierul de proto
tipuri.

— O mare parte din utila
je le fabricăm noi în atelie
rele mecanice ale combinatu
lui, pe spune ing. VASILE 
STAMATE, locțiitorul secre
tarului U.T.C. Acestea vor fi 
găta mai repede, iar celelalte 
vor fi procurate în avans, pen
tru a putea asigura intrarea 
în funcțiune mai devreme. 
Toate vor fi montate de noi. 
Pe măsură ce se creează front 
de montaj, echipele de lăcătuși 
conduse de Dumitru Eftimie, 
Gheorghe Diaconu și Dumitru 
Manela intră în atribuțiuni. Se 
știe de pe acum ce utilaje va 
monta fiecare și unde anume.

în același timp s-au luat 
măsuri pentru pregătirea în 
avans a procesului de fabrica
ție, cadrele tehnice ale com
binatului definitivează acum 
execuția prototipului. Munci
torii de înaltă calificare, mai
ștrii și inginerii care vor lu
cra la noua fabrică vor fi tri
miși la alte unități similare 
din țară pentru . specializare 
cu cîteva luni mai devreme.

Ceea 
cîteva 
ceptat, 
devihe
ma fabrică de mobilă din 
țară cu prelucrarea panouri
lor' într-un flux tehnologic 
.complet automatizat va înce
pe să producă înainte de ter
men.

ce în urmă doar cu 
luni era greu de ac- 
mai ales de beneficiar, 
astăzi certitudine : pri-pentru a ele- execu- artiza- pentru la ,.a-

Știți, sint căsătorit ; de trei luni, am și un băiețaș...— Ce-i de făcut ? Proiectul de norme pune un accent deosebit și pe relațiile familiale ale omului.— încerc să-mi dau silința s» le împac pe toate. Eu unul, cred că un bun comunist, mai ales tinăr. nu trebuie să-și neglijeze nici familia, cu creșterea și educarea copiilor. Caut și eu cale pentru în favoarea lalte...— La cei aveți, sînteți mulțumit de neavoasfră ?— încă nu. In primul nu-mi iert că n-am reușit la facultate. Am dat admiterea la Politehnică de 3 ori. dar am picat. chiar și atunci cind erau mai multe locuri decit candidați.

Dialog cu 
CONSTANTIN 

ȘERBAN,
dispecer la Autobaza Militari 

a Întreprinderii de transporturi 
București

*■

cu tot... căile, sau măcar o a qu neglija una, exclusivă a celei-24 de ani pe care-i dum-rind.

este numai a mea. Nu m-am pregătit suficient, am crezut că dacă am picat o dată, apoi a doua oară, nu mi se poate în- timpla același lucru și a treia oară. Totuși, mai cred că nu doar intr-o facultate se poate perfecționa omul într-o meserie pe care o perfecționa și muncă.— Dumneavoastră sînteți e- lectrician. Aici, la locul actual de muncă, in calitate de dispecer, deci, într-un fel, funcțio-
are. la Se poate locul de sipei, a tuturor manifestărilor care duc la irosirea averii obștești. Intr-o autobază, există destule portițe ale risipei. Considerați că le-ați închis, atit cit

poate un dispecer, că toate căile de irosire lui ?— Dacă le-am barat Nu, pe toate nu. In la noi se desfășoară de masă împotriva risipei, s-au luat o serie de măsuri, iar rezultate bune s-au obținut și se obțin. Sint convins cg se vor mai obține. In ceea ce mă privește, am făcut nu o dată raiduri pe la garaj, pe la mașini, pe la stația de alimentare cu combustibil. Am observat la stația de alimentare diferențe de mii de litri intre cantitatea înscrisă pe foile de parcurs și cea din borderourile de distribuție. Cu alte cuvinte, in rezervoarele autobuzelor era pompată o cantitate de combustibil mai mică decit cea trecută in actele respective.— Cum se explică aceasia ?— De obicei, distribuitorii de la stație nu controlează conținutul autocisternei care ii aprovizionează. Iau de bune cele zise de oamenii de pe cisternă, care, pe parcurs, probabil mai înstrăinează din motorină. Altfel, nu-mi explic minusurile. Cind distribuitorii observă totuși lipsa, încearcă s-o recupereze pe seama șoferilor noștri. Aceștia se alimentează în generai noaptea tirziu, după sosirea din cursă, cind sint obosiți și abia așteaptă să plece acasă... A doua zi. se trezesc că li se termină combustibilul in plină cursă, cind ei știau că mai au destul în rezervor...
— Se ceva ?- Se drese către serviciul de aprovizionare al I.T.B.. dar majoritatea rămin fără răspuns. Eu unul, propun ca stația de alimentare care ne ne deservește să fie a noastră, în subordinea autobazei, să putem lua noi înșine măsurile cuvenite. Pe de altă parte, ar și simplifica o serie de malităti.— înseamnă că mai destule de făcui...— Mai sînt. Dar in primul rind, cred că trebuie să învățăm să tindem către perfecțiune, oricîte greutăți am întim- pina. Perfecți-perfecți. poate n-o să fim noi niciodată, dar pentru Îmbunătățiri mai este destul loc în activitatea noastră.
DRAGOMIR HOROMNEA

pe toate’ orice caz, o acțiune

intimplă deseori ațamai intimplă. Facem a- deșpre aceste nereguli

asta for-sint

Camera lui Cristian arăta ca- 
ntr-un film-foileton făcut fără 
prea mult har. Are și satira limi
tele sale. Un scenograf vrind să 
rescrie caricatura jurnalului unui 
pierde vară n-ar îngrămădi 
desigur și fotografii de artiști, pe 
toți pereții — capul frumușel al 
lui Cristian trona între pletele 
Brigittei și ochii duri ai lui Alain, 
făcîndu-le serioasă concurentă — 
și decorul de sticle cu Dry gin și 
Wisky fără sodă, și alte flecușr 
teje de un furios prost gust, 
I s-ar fi părut prea mult. Ar fi 
strigat regizorul: „Pune dom
nule niște elemente!“. Uite că 
lui Cristian nu i s-a părut prea 
mult. Uite că el stătea acolo și 
zicea că ne sfidează, curățel, cu 
buclișoare, și Anca Arion îl lăsa 
să tacă impertinent spunindu-iie 
că citește cărți. Pentru că el, de 
fapt, tăcea tot timpul, și cind 
spunea că pictează, și cind spu
nea că s-a sculat tîrziu și cind 
declara că hotărîrea lui e fermă 
— nu se mai întoarce la școală. 
Mărturisesc că am admirat slăpî- 
nirea reporterului. Eu, uitînd de 
aparatul de filmat, uitînd de sti
lul sobru, aș fi ripostat nelite
rar ; „Citești, pe dracu !; pictezi, 
pe dracu !“. Cristian tăcea tot 
timpul pentru că el n-are nimic 
de spus. El la optsprezece ani 
n-are nimic de spus. El așa, cu 
preocupări intelectuale și poze 
de artiști în pauză, la optspreze
ce ani nu e în stare să termine 
nici cele zece clase obligatorii 
prin lege și plictisit de chestia 
asta cu învățătura, nu se mai du
ce la școală. Vrea libertate. Eu 
zic că junelui Cristian i se cuvi
ne un toc de bătaie cu totul ne
pedagogic, dar uite că nu se 
poate pentru că e major. Alătu
ri, în celălalt cadru, mama sa, o 
femeie muncită și chinuită, care 
n-avea de fel aerul triumfător și 
ondulat al odraslei ne spunea 
în vorbe puține și sugrumate 
de durere odiseea ei de femeie 
amărită, care are două podoabe 
de băieți, Unul fugit de acasă, 
de douăzeci și patru de 
are deja cazier și care 
nințat-o cu moartea *—și 
frumușelul din imagine

mai vrea să meargă la școală 
și o ia pe urmele lui frate-su. l-a 
crescut singură cum s-a priceput, 
mai are și alți copii — tatăl 
„e tot timpul plecat“ — după 
cum singură spune, oftînd.

Tovarășa dirigintă a clasei 
„ofta“ mai reținut și mai sobru, 
Cristian era doar copilul ei spiri
tual și acest „doar“ numește o 
mare distanță, pentru că. domnia 
sa mai avea și alții, alți copii buni, 
care învață bine' și nu-și su
pără părinții, copii care răspun
deau reporterului „Da... el vrea să 
aibă libertate totală, ce să-i fa
cem... Cu noi nu prea discuta“. 
Dar ce înseamnă libertate tota-

Cristian nu știe asta și nici nu 
vrea să învețe, iar cine s-a în
cercat să-l învețe a făcut-o prost. 
Foarte prost. O cititoare îmi 
scria la un moment dat o scri
soare — e/a o elevă de clasa a 
zecea, clasa în care ar fi trebuit 
să fie Cristian, o scrisoare în 
care îmi comunica, fericită, ca pe 
o mare izbîndă, integrarea ei în 
colectiv, faptul că după o lungă 
perioadă de degringoladă provo
cată de felurite pricini, unele 
triste și obiective, și-a găsit li
niștea, iși cunoaște drumul. Cu 
ajutorul clasei, cu ajutorul pro
fesorilor, al organizației 
Era un copil fără părinți și

Inocentul
Cristian

UTC. 
to-

ani care 
a ame- 
celălalt, ■ 

care nu

lă ? Probabil, libertatea de a gîn- 
di, probabil libertatea de a fi 
om. Cristian este foarte departe 
de această libertate, el nici nu 
gîndește și nici nu știe ce în
seamnă de fapt a fi om. Actul 
lui, dacă este real — de a cili — 
actul lui, dacă este real — de a 
picta, reprezintă în sensul aces
ta un abuz. Nu există interdic
ții subtil morale, atîta vreme cit 
societatea nu este periclitată, nu 
i se poate interzice lui Cristian 
să citească chiar cel mai stupid 
roman polițist, chiar pictura de 
gang, deși n-ar strica, la modul 
teoretic, să existe o astfel de in
terdicție. Actul lecturii ca și ac
tul de a face artă sînt de o no
blețe totală, ca și actul de a în
văța, ca și actul de a munci. 
Toate aceste acte care reprezin
tă însăși esența umanității sînt 
indisolubil legate între ele, dar

tuși ea a fost recuperată pentru 
societate. La „seara pentru tine
ret“ în care se dezbătea cazul 
lui Cristian, după sfirșitul anche
tei, un grup de participanți la 
„Concursul emblemelor“ și-au 
spus păigrea despre ceea ce au 
văzut și au ascultat. Era remar
cabilă nu mimai vehemența și 
luciditatea pozițiilor pe care se 
situau, dar, mai mult decit atit, 
dar, chia' niai semnificativ decit 
atit. tristețea, durerea cu care 
vorbeau. Socialismul nu-și poate 
permite rebuturi morale, în. asta 
constă una din forțele și esențe
le sale, iată de ce această an
chetă, iată de ce atitea altele 
asemănătoare. Nu ne este indife
rent dacă unul dintre noi ratează 
gîndul, ratează 
este indiferent 
care și l-a ales Cristian, chiar 
dacă acest destin ne jig
nește, cum spunea unul dintre

fapta. 'Nu ne 
destinul pe

concurenții aflați în studio. Este 
limpede unde au fost gravele fi
suri de educație, în familie, în 
școală, în organizația UTC a 
acesteia, nu strică să arătăm cu 
degetul pe cei vinovați, morali
zator, important însă este acum 
să se facă ceva. Să se facă ceva 
pentru junele acela spălățel și 
impertinent, pentru că e prea 
tinăr, pentru că mai este încă 
vreme șă-t apărăm de posibili
tatea instanței juridice in care 
a ajuns fratele său. Pe el, pe 
„celălalt frate“ am fi vrut să-l ve
dem și să-l ascultăm. Pe acela 
„mai mare“, care, ca-n fabulele 
cu tîlc, l-a stricat pe cel xnic. Pe 
fratele mai mare a cărui singură 
activitate „socială“ sînt chefurile, 
scandalurile, traficul de valută. 
Pe cel care „i-a salutat din 
mers“ pe amărîții săi de părinți 
după ce a avut grijă să semene 
cucută în Cristian, acolo unde 
poale inițial răsărise grîu. Ape
lul către telespectatori sîntem si
guri că nu va rămîne fără ecou. 
In dezbate/ile morale se anga
jează întreaga suflare tînără a 
țării, se pun în mișcare toate 
forțele pedagogice și educațio
nale și toate acestea de obicei 
sfirșesc prin a da roade — fiind 
în același timp o blamare direc
tă a felului cum școala în care 
învăța elevul din anchetă, fami
lia (tatăl) cuie s-a ocupat atit de 
puțin de băieți, scăvînd frînele, 
au înțeles să-și facă datoria.

Nu ne poate fi indiferență .... 
trebarea de unde și cum. pe 
căi s-a infiltrat la un tipar d. 
optsprezece ani această inocentă 
impertinență, acest fel de a-și 
privi propria viață. acest mod 
de a gîndi, atit de străin princi
piilor noastre cele mai sc/'mne, 
cele mai umaniste. Să-l lăsăm 
pe Cristian să se izbească de 
pragul de sus, cum propunea 
unul dintre primii comentatori ai 
cazului, da, dar nu prea tare. Dar 
nu irecupe'ahil. Nimic mai trist 
decît o adolescentă irecunerahi- 
lă. Un tîriăr cu ochii limpezi, fă
ră riduri, puternic și frumos, da
că devine irecuperabil, pe cer se 
mai stinge o stea. Tinerețea, iu
bește cerul înstelat.

în

SMARANDA JELESCU

UN MEDIC DE TARĂ
(Urmare din pag. I)

plătește pentru mun-statul îl 
ea sa.

Orice 
vește și 
sale. 11 durea mult că o co
mună atit de întinsă și cu 
atîta tradiție culturala — era 
lipsită literalmente de bine
facerile culturii din cauza 
inerției celor în drept să facă 
acest lucru. Și tînărul medic 
„și-a băgat nasul unde nu-i 
fierbe oala“ cum spuneau 
unii. In peregrinările sale prin, 
satele și cătunele comunei, a 
stat de vorbă cu oamenii, i-a 
întrebat de tradiții străvechi, 
de jocuri uitate aproape, de 
colinde; i-a rugat să dea jos 
din poduri obiecte azi nefo
lositoare — vechi de peste o 
sută de ani — pluguri de 
lemn, vîrtelnițe, războaie de 
țesut, cricuri de lemn, blide, 
ștergare, coase, furci și lo- 
peți, unelte ancestrale pentru 
preparatul oloirilor și cîte și 
cîte... Și uite așa, între un

intelectual însă pri- 
în afara meseriei

consult și o injecție, aduna o 
șubă țărănească din 1 800, un 
cojoc de optzeci de ani, un 
plug de lemn din 1710, cera
mică, icoane pe sticlă. Și s-a 
născut muzeul de care azi 
oamenii locurilor se miră ca 
de o minune ! Iși văd obiec
tele și arta lor strînse la un 
loc și pdrcă li se înmoaie ini
ma, văzîndu-le frumos potri
vite în cele două încăperi ale 
muzeului. Clădirea muzeului 
sătesc este o casă țărănească 
acoperită cu paie, coborîtă 
din vîrful muntelui jos în 
vale lingă școala cea nouă, 
între casele țărănești nemai
pomenite construite în ulti
mii ani. Mulți zic că o astfel 
de casă din alte vremi face 
notă discordantă cu zilele de 
azi. Doctorul însă e de altă 
părere. Cu ajutorul neprețuit 
al prima'ului Vasile Rusu, 
care a înțeles cu tot sufletul 
acest act de cultură, cu aju
torul unor activiști voluntari 
și pasionați ca Gașpar Ion,

vicepreședintele consiliului 
popular, comunista Rașca 
Floare, deputata Crișan Flo- 
rița ori învățătoarea Cornelia 
Pintiuță. activitatea cultu
ral educativă a comunei a 
reînviat ca un bolnav despre 
care se credea că este ire
mediabil pierdut! $a ca la 
un semn, zeci de oameni din 
comună, din satele și cătu
nele aferente au venit lite
ralmente ca la o consultație 
medicală — să-și ofere bu
nele servicii reînvierii tradi
ției culturale ale plaiurilor lor. 
De la bătrîni de peste 70 de 
ani ca Marinca Ardelean ori 
Mitra Cirnaț pină la bărbați 
și tineri ca Mercea Doina, 
Stan Lenuța, loan Mihuț, 
Tripșa Gheorghe. Irina Teo
dor și mulți alții printre 
care am putea adăuga pe u- 
teciștul inginer agronom llăl- 
măgean Gheorghe, pe ofician
tul sanitar, secretarul de par
tid al satului Văsoaia. Boan- 
chiș Ioan, pe pădurarul An-

draș Ioan ori pe inginera «- 
gronomă Paraschiva Cismaș.

...Medicul Florin Bîrnețiu, 
animator așadar și al muncii 
culturale din comuna sa.

...Consultă pacienți, pres
crie medicamente, apoi pleacă 
pe teren spre cătune... Seara 
vine acasă obosit, „închipu- 
iește“ activități culturale pină 
noaptea tîrziu cind o mină 
tremurîndă bate în geamul 
casei lui Soția sa Doina și 
copiii săi Claudia și Lucian

-........ T ..i curtedorm. El însă iese în 
și întreabă:

— E vreun bai ? 
ești ?

— Din cătunul Ciolt. 
mea e bolnavă...

— Bine. Toadere. Te cu
nosc. Stai să prind calul la 
tilișcă Cit îi ceasul ?

— Apoi numa patru dimi
neața...

...Și doctorul pleacă pe fi
rul văii. Pădurile dorm, apa 
susură. Și tilișca medicului 
suie spre cătun, cu un om de 
29 de ani învăluit în șubă...

Cine

Fata
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Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția ziarului 
„Neuer Weg“ și a revistei „Urzica“

DECORĂRI LA CONSILIUL DE SIAILa Consiliul de Slat al Republicii Socialiste România a avut loc. joi dimineața, solemnitatea decernării Ordinului ..Steaua Republicii Socialiste România“ clasa I ziarului „Neuer Weg“, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, de construire a societății socialiste, la întărirea unității și frăției tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, fără deosebire de naționalitate, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr al a- cestui cotidian.Cu același prilej, pentru merite deosebite în muncă, au fost laminate ordine și medalii unui număr de 20 de lucrători ai ziarului „Neuer Weg“ — membri ai conducerii, redactori, corespondenți locali și lucrători din aparatul tehnic.In cadrul aceleiași solemnități, pentru merite deosebite in muncă. cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr al revistei „Urzica“, s-au conferit ordine și medalii unui număr de 15 lucrători ai acestei publicații.Distincțiile au fost inmînate de tovarășul Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat-La solemnitate au luat parte tovarășii Cornel Burtică și Mihai Gere. membri supleanți ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Constan- tin Stâtescu. secretarul Consiliului de Stat. Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. rd» prezentanți ai conducerii Uniunii ziariștilor și ai unor publicații centrale.In numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat călduros colectivul ziarului „Neuer Weg“ și colectivul revistei „Urzica“, pe cei decorați, subliniind înalta apreciere pe care conducerea de partid și de stat o acordă activității desfășurate de membrii acestor colective gazetărești in decursul celor 25 de ani. După ce a relevat mărețele sarcini ce stau in fața presei noastre in etapa actuală, vorbitorul a urat celor decorați noi succese în munca lor de propagandiști neobosiți ai cuvintului partidului in rindul maselor, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. In acest context, vorbitorul și-a exprimat încrederea că cele două publicații sărbătorite își

vor aduce o și mai mare contribuție. alături de întreaga presă, la ridicarea personalității politice a omului nou al societății noastre socialiste, a conștiinței lui, a mindriei sale întemeiate de a face parte din națiunea noastră socialistă unită in care muncitorii, țăranii, intelectualii, indiferent de naționalitate, toate naționalitățile conlocuitoare u- nite trăiesc satisfacțiile zilei de azi. ca și convingerea că ziua de miine va aducă noi și mari .victorii obținute sub conducerea partidului.In numele redacției ziarului „Neuer Weg“ a luat cuvîntul tovarășul Anton Breitenhofer, care a exprimat recunoștința fierbinte și sentimentele de profundă gratitudine a întregului colectiv redacțional față de conducerea partidului și statului nostru, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru marea grijă și prețuire acordate presei, aportul său de deosebită însemnătate teoretică și practică la rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale in patria noastră.Conferind ziarului „Neuer Weg* această înaltă distincție, se evidențiază in același timp cum nu se poate mai pregnant ega-
★La Uniunea ziariștilor din Capitală a avut' loc, joi, o adunare feștivâ consacrată sărbătoririi unui sfert de veac de la apariția primului număr al cotidianului de limbă germană ..Neuer Weg“. la care âu participat reprezentanți ai instituțiilor de presă din Capitală, ziariști, oameni de cultură, corespondenți ai presei străine acreditați în România, colaboratori.și, corespondenți voluntari ai ziarului.Despre activitatea rodnică desfășurată de colectivul redacțional al ziarului în cei 25 dp ani de existență a vorbit tovarășul Anton Breitenhofer, redactorul șef al publicației sărbătorite. In același cadru, reprezentanți ai Uniunii ziariștilor și ai ziarelor, precum și ai Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană au felicitat cu căldură colectivul ziarului „Neuer Weg“.Participanții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central af Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care printre altele se spune:întruniți la sărbătoarea împlinirii unui sfert de veac de la apariția ziarului „Neuer

litatea deplină de care se bucură in patria noastră socialistă toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate.In încheiere, vorbitorul a exprimat hotărirea fermă a întregului colectiv redacțional de a-și aduce și pe viitor contribuția la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate germană in înfăptuirea mărețelor obiective. ale edificării pe pâmîntul României, a societății socialiste multilateral dezvoltate.în numele celor decorați a luat cuvîntul tovarășul Ernest Breitenstein. redactor-șef adjunct al ziarului.Din partea colectivului revistei „Urzica“, a răspuns tovarășul Ion Vașțle, șef de secție. Mulțumind pentru înaltele distincții acordate, el a spus : în această clipa. Stindurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință spre secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui muncă eroică de însemnătate istorică, pentru ridicarea României pe noi culmi, ne este tuturor un luminos exemplu. Sintem profund conștienți de faptul că prin distincțiile acordate a fost onorată publicistica militantă comunistă din țara noastră.
★ ★Weg“, participanții la această adunare festivă iși îndreaptă, plini de recunoștință. gindul către partid, către dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru a vă asigura de atașamentul lor profund față de partid. față de politica sa marxist- leninistă care iși găsește expresia cea mai elocventă în progresul continuu, pe toate tărîmurile, al patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.Cuvintele noastre exprimă în același timp gratitudinea tuturor cititorilor ziarului, a întregii populații de naționalitate germană față de partid, față de dv. personal pentru rezolvarea exemplară a problemei naționale în România Socialistă. Populația de naționalitate germană este profund conștientă de semnificația istorică a faptului că se bucură de drepturi pe deplin egale pe pâmîntul comun și scump al patriei, că sub conducerea partidului și în strînsă unitate și frăție cu întregul popor român, cu toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. își aduce contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la făurirea viitorului luminos și fericit al patriei.

ÎN TOATE PUNCTELE DE LUCRU
(Urmate din pag. 1) entuziasm și convingere, mai organizat, avind in față o- biective precise“ — imi mai mărturisea acest flăcău vioi, neam de olteni stabiliți in cimpia dobrogeană cu multe decenii in urmă. îmi enumera. consultîndu-și dosarele cu planuri de acțiuni și angajamente. lucrurile bune pe care le-au făcut sau au de gind să le facă de-acum încolo tinerii dP aici, dar zice „mai bine să mergem pe la diferite sectoare să-i vedem pe tineri Ia fața locului, fiindcă acolo e adevărul, nu in hirtii". Pe cîmp. sub soarele primăvăratec, număr peste 20 de căruțe care au adus din sectorul zootehnic adaosul de fertilitate. Cele mai multe furci sint mînuite de brațe de flăcăi, ale lui Ilie Cojocarii, Ion Scurtu, Lucian Toa- der. Dumitru Bălăci. Marin Enceanu și ale altora.— Avem în plan 4 000 de

tone și am cărat cam 3 000 pină acum — dă prompt explicații secretarul U.T.C. Dacă nu am fi stat în săptămi- na aceea cind cu zăpada, alta era situația. Dar tot îl depășim, nu se poate altfel. Trebuie să ajutăm pămintul. Dacă n-are apă suficientă, să aibă îngrășăminte.în această idee au fost a- plicate îngrășăminte chimice nu numai pe terenurile însă- mințate deja cu culturi din urgența intii (210 hectare) sau care urmează să fie semănate. ci și pe 150 de hectare de pășune. De altfel, pe aceeași pășune s-a aplicat și lucrarea de grăpat. pină la data raidului nostru pe 250 hectare, urmind ca în zilele ce au mai rămas pină la in- ceperea semănatului sfeclei de zahăr să se termine și restul de 187 hectare.Cu alți tineri facem cunoștință in grădina de legume. Din răsadnițe, tinde crește un răsad viguros, promițător de roade bune, legumicultorii

au ieșit în cîmp la plantatul cepei. Pină în acea zi se realizaseră 7 din cele 25 hectare planificate. Ii este greu secretarului U.T.C. să-mi dea nume de fruntași, pentru că, spune el. toate fetele sint harnice. s-au angajat să lucreze jn acord global, și toate nu au nici o absență de cind s-a început lucrul în sectorul legumicol. Cam la fel se în- timplă lucrurile și in vie. unde tinerii, puțini față de alte sectoare, participau la efectuarea tăiatului corzilor. O treime din suprafaiă era trecută deja la capitolul realizat. iar în privința calității; controlorul cel mai exigent este chiar angajamentul de lucru în acord global. Așa că brigadierul Miron Mirea, are rol în special de organizator și de îndrumător de specialitate....„Argumentele“ lui Ion Enceanu, au durat aproape toată ziua și s-au desfășurat pe spații largi de sute de kilometri.

Joi după-amiază. a sosit in Capitală tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca. pentru a face o vizită de prietenie in tara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
Tovarășul Paul Niculescu- Mizil. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și invățămintului s-a înapoiat, joi după-amiază. in Capitală, venind din R.D. Germană. unde a făcut o vizită la invitația ministrului invățămintului superior și de specialitate, Hans-Joachim Bohme.La sosire, pe aeroportul Oto- peni. erau prezenți , tovarășii Virgil Trofin. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Virgil Cazacu. prim-adjunct al ministrului educației Și învățămintu- lui. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.
Joi după-amiază. tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit delegația e- conomică din Uniunea Sovietică condusă de tovarășul B. S. Gordeev. adjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S..

Combinatul

GHIDUL DE TURISM
care, la invitația Ministerului Comerțului Exterior efectuează o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Stoian. adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost prezent V. I. Drozdenko. ambasadorul U.R.S.S. la București.

Delegația Camerei Populare a R. D. Germane, condusă de Gerald Gdtting. președintele Camerei. împreună cu Ștefan Voi- tec. președintele Marii Adunări Naționale și Maria Groza. vicepreședintă a M.A.N.. a vizitat, joi județul și orașul Brașov. După o întrevdere cu Constantin Cîrțînă. primarul municipiului. oaspeții au vizitat întreprinderea ..Tractorul'*, Cooperativa agricolă de producție din comuna Cristian, precum și stațiunea turistică POiana Brașov.
La Ministerul Comerțului Exterior au fost semnate, joi la amiază, documentele de înregistrare a primei Societăți mixte româno-japoneze „Roniprot“, constituită de Centrala trială de medicamente, tice. coloranți și lacuri rești și firma japoneză „Dainip- pon-ink“, avind ca obiect producerea și comercializarea drojdii bogate in proteine.

induș- cosme-Bucu-
de

(Agerpres)
de prelucrare

a lemnului din Caransebeș
la 1OO de ani de existențăCombinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș a aniversat 100 de ani de existență. Prin Decret al Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România. întreprinderii sărbătorite i-a fost conferit „Ordinul Muncii" Clasa I pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea și diversificarea producției în sectorul prelucrării industriale a lemnului și participarea activă a colectivului de salariați de la Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființare.Totodată, un număr de 74 de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri din cadrul combinatului au fost decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.înaltele distincții au fost în- minate. in cadrul adunării festive care a avut loc cu prilejul aniversării, de tovarășul Trandafir Cocârlă. prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Se- verin al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean.Gînduri de rgeunoștintă fierbinte și de dragoste nețărmurită pentru partid și pentru secretarul său general sint exprimate în telegrama pe care par- ticipanții la adunare au adresat-o C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Comuniștii, toți salariații combinatului — români, germani, maghiari și de alte naționalități, se spune în telegramă, reafirmin- du-și totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă aduc cele mai calde mulțumiri, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru sprijinul acordat dezvoltării și modernizării acestei întreprinderi și pentru înaltele distincții acordate cu prilejul sărbătoririi centenarului combinatului. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că muncitorii, inginerii și tehnicienii combinatului sini hotâriți să lucreze cu întreaga lor pasiune și pricepere pentru ca în

celei de-a XXX-a a eliberării patriei ani- decinsteaversări .sub jugul fascist și a celui de-al Xl-lea Congres al partidului să obțmă rezultate tot mai bune, astfel ca sarcinile actualului cincinal să le îndeplinească in patru ani și jumătate.

UN BUN PROPAGANDIST
Interviu cu tovarășul ION FLOREA,airector adjunct in Ministerul Turismului

în lumea contemporană se vorbește și, de fapt, se constată o tot mai susținută și cuprinzătoare circulație turistică. Este, in primul rind, efectul politicii statelor, de apropiere și cunoaștere. de colaborare și pace. Dar această „explozie turistică“ se explică și prin creșterea timpului liber al omului modern, buget prețios in viata socială, pe care oamenii și-l dedică călătoriilor ce le rezervă marea șansă a regenerării trupurilor și spiritelor. România, cu bogatul ei patrimoniu turistic — un editor de turism spunea, referindu-șe la țara noastră, că........ acolo fiecare metru pătrat înseamnă o legendă“ — se inscrie prestigios și viguros in circulația turistică internațională. De-aiei decurge necesitatea ca misiunea de ghid turistic s-o încredințăm unor oameni cu o pregătire culturală și de specialitate deosebită, posesori ai unor cunoștințe bogate, oameni cu calități morale elevate. In fond, ghidul este acela care favorizează impactul turistului străin cu țara, cu realitățile și istoria poporului. Ghidul este un ambasador, de un fel deosebit, este un propagator al realizărilor unui popor. De el depinde, în ultimă instanță, cu ce cunoștințe, cu ce impresii râmine turistul străin despre țara noastră. Or. pentru ca ghidul să-și poată îndeplini la cei mai înalți parametri misiunea sa nobilă, generoasă, trebuie să fie pregătii, la cel mai ridicat nivel, din toate punctele de vedere.Pe această temă, a selecției și pregătirii ghizilor de turism, am avut o convorbire cu tovarășul ION FLOREA, director adjunct al Direcției turismului mului.

de aflat cursului profesii.

alse <e— Sistemul de pregătire ghizilor în momentul de față ne spunea interlocutorul — deosebește radical de ceea s-a făcut pină în prezent. Această problemă era rezolvată mai cu seamă de oficiile județene. în minister nu exista un centru de la care să pornească acțiuni, intr-o concepție unitară, privind selecționarea și pregătirea ghizilor. La fiecare din aceste unități, care acționau separat, se făcea o examinare de cunoștințe urmau un de istoria mâniei și Era greu ca prin citeva să se pună la punct cu tot ceea ce ar fi trebuit să cunoască ghi- zii-interpreți. De aici o serie de neajunsuri. Era evident că a-

de limbă, candidații curs de citeva lecții patriei, geografia Recunoștințe politice, lecții

• Turneul internațional tenis de la Tucson (Arizona) a continuat cu disputarea ultimelor partide din primul tur al probei de simplu. Jucătorul român Ion Țiriac, l-a intilnit pe americanul Dick Dell. pe , care l-a învins cu 6—2, 6—1. iar Arthur Ashe (S.U.A.) a dispus cu 6—4. 7—6 de Ray Ruffels(Australia).• Meciurile retur din sferturile de finală ale cupelor continentale de fotbal au prilejuit partide dirz disputate, dar fără mari surprize, exceptind poate succesul echipei Lokomotiv Leipzig (R. D. Germană), care a eliminat in „Cupa U.E.F.A.“ formația engleză Ipswich Town, după un meci animat, in care alt lost necesare prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m. In aceeași competiție. Tottenha* Hotspur a învins cu 3—6 pe F.C. Köln, iar Feyenoord Rotterdam a întrecut cu 3—1 (după prelungiri) pe Ruch Chorzow.Cel mai pasionat „Cupa campionilor s-a jucat la Glasgow, tic a avut nevoie de pentru a scoate din mația elvețiană F.
meci din europeni“ unde Cel- prelungiri cursă for- F.C. Basci. Gazdele au condus cu 2—0 in minutul 17, dar elvețienii au egalat pină la sfirșitul primei reprize, apoi echipa scoțiană a luat din nou avans de un gol, care nu era insă suficient pentru calificare.ciștigase3—2. Abia ray a reușit să inscrie golul care

întrucât F.C. Basel pe teren propriu cu în minutul 112, Mur-

internațional din Ministerul Turis-
trata-ființăceasta problemă trebuia tă altfel. In 1973 a luat un birou de ghizi care funcționează, cu această misiune, în cadrul ministerului. Celor selecționați pentru a deveni ghizi- interpreți, profesiune frumoasă, dar și dificilă. în marea lor majoritate tineri, odată cu examenul de limbă și cunoștințe generale -• ținut in noiembrie.

adus calificarea formației Celtic.La Budapesta. Ujpest Dozsa n-a reușit să treacă de Spartak Trnava decit după prelungiri ?' executarea loviturilor de 11 m.Bayern München a pierdut 1—2 la Sofia, insă avantajul goluri luat in prima partidă (4—1) i-a asigurat calificarea. A patra semifinalistă a „C.C.E.“ va fi desemnată in urma meciului, dintre formațiile Atletico Madrid și Steaua Roșie Belgrad.
PE MICUL

ECRAN

și lacu de

Sîmbâtă. 23 martie : ora 
21.25 — Fotbal : FRANȚA — 
ROMÂNIA. Transmisiune di
rectă de la Paris. Duminică. 
24 martie: ora 16.00 — Auto
mobilism : ..Cursa campioni
lor“ — participă cel rtiai buni 
piloți de formula I din lume. 
Transmisiune de la Brands 
Hatch Marți. 26 martie : ora 
16.00 — Volei feminin : Penici
lina Iași — Dinamo București 
(turneul final al campionatu
lui național). Transmisiune di
rectă din sala, sporturilor de 
la Constanța. Miercuri. 27 mar
tie : ora 16,00 — Fotbal : 
Politehnica Iași — Universita
tea Craiova (divizia A). Trans
misiune .directă de la Iași. 
Simbătă. 30 martie : ora 16.00 
— Volei feminin : Rapid ’Di
namo București (turneul final 
al campionatului național). 
Transmisiune directă din sala 
sporturilor de la Constanța.

in prezența Ministerului Centrului de cadrelor din lieră și turist» mis o tematică detaliată și chiar lecții urmind ca fiecare candidat să facă o pregătire individuală timp dg mai multe luni, iar în martie. în prezența unor corpișii exigente să se facă testarea de cunoștințe generale, limbă, cunoștințe politice, tonica turistică etc. Centrul de studii le va elibera un atestat care va confirma dreptul insului resoectiv să exercite funcția de ffhid în 1974. Pentru că în fiecare an are loc o examinare, inclusiv a ghizilor cu vechime și experiență care le va atesta această calitate noutate zis un losireadin București, prin intermediul căreia am realizat un asemenea curs de pregătire a ghizilor. Experiment care se. pare că este deosebit de interesant și pe care l-a imitat*și Universitatea populară din Constanța. S-au înscris. inițial (septembrie . 1973) aproape 1 500 de cursanți. Intru- cît capacitatea sălii nu permitea — chiar în două serii — o asemenea participare, am procedat la o preexaminare, la limbi. în urma căreia au rămas 1 014 cursanți. Pregătirea durează din septembrie pină în aprilie, cu 3 ore de curs pe săptămînă ; totodată cursanții vor viziona o serie de filme cu o tematică a- decvată. vor face excursii pe a- numite trasee turistice prilej vor aplica,• celeCupopulare am putut ca lectori, cadre cu o înaltă calificare : profesori și conferențiari universitari, alte persoane cu munci de răspundere in aparatul de partid și de stat.— Un experiment reușit, înseamnă posibilitatea generalizării lui...— După ce tragem concluzii

reprezentanților Turismului. a perfecționare a Industria hote- — li s-a trans-

in anul în materie, experiment. Universității
respectiv. O propri u- este fo- populare

cu carevor asimilate ajutorul in practică laUniversității asigura.cursuri.

privind îmbunătățirea întregului sistem de pregătire a ghizilor și bizuindu-ne pe ințel'egere și sprijin din partea universităților populare, vom extinde această experiență in citeva din centrele mari din țară : Cluj, Timișoara. Iași, Sibiu.— Ar fi interesant care esle structura de la București pe pe virate...— Cei mai mulji sint elevi, cu bacalaureatul : 270. Apoi, in ordine, studenții ocupă al doilea loc. 200, după care urmează profesorii — 91, inginerii — 43 etc. Majoritatea cunosc cite două limbi. Din cei peste o mie de cursanți, 700 sint femei. Intre 18—30 ani sint aproape 800. Colectivul este, după cum se vede, extrem de eterogen.— De fapt care sint calitățile pe care trebuie să le întrunească un ghid bun ?— în primul rind, după cunoașterea perfectă a limbii în care vrea să exercite profesiunea de interpret, trebuie sâ aibă asimilată o cultură generală solidă. să stăpînească cunoștințe variate și temeinice din domeniile de activitate cu care vine in contact : economie, istorie, geografie, arheologie, literatură, apoi diferitele ramuri industriale și agricultura etc. Aceasta pentru că turiștii care ne vizitează sint de profesii și preocupări diferite și e firesc ca ei să se intereseze de problemele care-i pasionează. Trebuie, de asemenea, să aibă largi cunoștințe politice, pentru a explica și interpreta corect politice și sociale, de ghid presupune și psihice deosebite și de
fenomenele Profesiunea i calități le comportament civilizat, intre care eleganta in maniere, receptivitatea-, volubilitatea, veselia și solicitudinea nu sint din cele mai puțin însemnate. Pe urmă, trebuie să cunoască perfect tehnica turistică ce-i permite să exercite prevederile contractuale mire O.N.T. și firmele străine de turism, serviciile către grupurile de vizitatori, cazarea! masa, odihna, programul etc.— In raport cu aceste atribuții și calități care i se cer, ce prevede programul de pregătire a viitorului ghid de turism ?— Cel mai potrivit este, cred, să vă enunț obiectele de studiu și, parțial, conținutul lor : geografia turistică și istoria României. România azi, up amplu breviar de politică internă și externă — în cadrul căruia se studiază nu mai puțin de 35 de documente — lecții construirea societății multilateral dezvoltate noastră — panoramic românesc (o istorie a arta populară românească, psihologia turismului (cerințele, temperamentul turiștilor străini și specificul țării lor). România turistică. limbajul ca mijloc de comunicare, tehnica turistică (primiri, formalități la vamă, contracte, haremuri etc), reguli de comportare etc. Bibliografia este foarte vastă și dobindirea profesiunii de ghid nu-i deloc ușoară. El trebuie să posede, la un înalt nivel acea știință și artă a ospeției în care, românii au o tradiție strălucită: trebuie să aibă acea capacitate de a tă și viea zent,țară examinarea viitorilor ghizi- interpreți. Sezonul turistic estival e aproape. Trebuie să ne găsească bine pregătiți din toate punctele de vedere.

privind socialiste in țara artistic artelor),

asigura o informare corec- completă a turiștilor. Aș să mai adaug că, în prese desfășoară în întreaga

VASILE CÄBULEA

I. C. S. „COMALIMENT“ 
BUCUREȘTI

Pentru unitatea „B.I.G. BERCENI" din Piața 
Sudului ce se va da în folosință în cursul a- 
cestui an, I.C.S. „Comaliment" cu sediul în 
Buțurești Str. C.A. Rossetti nr. 5 Sect. 1,

RECRUTEAZĂ TINERI
CU BULETIN DE CAPITALĂ Șl COMUNELE 
SUBORDONATE, absolvenți ai școlii medii și 

ai școlii generale de 7 și 10 ani,

ÎN VEDEREA CALIFICĂRII 

PRIN CURSURI DE SCURTĂ 

DURATĂ PENTRU MESERIA 
DE VÎNZĂTORI Șl CASIERI 

CONTROLORI
Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 

lunară, prevăzută de H.C.M. 2105/1969
Relații suplimentare cit și depunerea cererilor 
se vor face la compartimentul personal de la 

adresa sus-indicată.

— Prietenul 
sănătății !

—Dușmanul 
sedenta

rismului !

BICICLETA
Mijloc de locomoție la 

indemina fiecăruia; practic, 

economic și agreabil

Folosiți BICICLETA, pe care 

o găsiți de vinzare la toate 

magazinele specializate 

j din București
i
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GRUPUL DE ȘANTIERE 

INSTALAȚII - MONTAJ 

02 BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ
Muncitori instalatori caloriferiști, tinichigii 

ventilație, sudori electrici și autogeni, montori 
conducte tehnologice, montori montaje indus
triale și lăcătuși sudor pentru șantierele din 
București, Pitești, Giurgiu, Curtea de Argeș, 
Alexandria și Balș.

— Se angajează ți echipe de specialitate și 
complexe prin detașare pe perioade de 1 la 6 
luni.

— Se asigură condiții optime de cazare și 
masă la cantină.

— Solicitanții se vor adresa la sediul între
prinderii din București, str. Academiei Nr. 2, 
etaj II, sector 4, telefon : 16 72 00/03 și în pro
vincie la sediile șantierelor sus menționate.
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COOPERATIVA DE INVALIZI „CARTONAJUL“
cu sediul în București, str. Țepeș Vodă 

nr. 60, sectorul 3,

EXECUTĂ
Pentru întreprinderi

- Orice fel de ambalaje din mucava, carton, 
hîrtie, pergament și celofan, schițe, proto
tipuri, și machete pentru ambalaje.

- Lucrări de legătorie și compactări de arhivă 
la sediul beneficiarului.

Pentru servirea populației, prin centrul din str.
Smîrdan nr. 30, sectorul 4, următoarele pro
duse și lucrări :

- Cartoane de torturi și prăjituri
- Pungi din polietilenă, hîrtie, celofan și per

gament, orice tipuri
- Albume foto, clasoare filatelice, mape, di

ferite dimensiuni
- Copertarea proiectelor de diplomă
- Legătorie de cărți, reviste, ziare
- Legat proiecte.

Ï



Adunări consacrate Zilei 
internationale pentru 

eliminarea discriminării
rasialeLa București și în centrele u- niversitare Cluj, Craiova, Iași, Timișoara și Tîrgu Mureș au a- vut loc adun&ri, organizate de Asociația de drept internațional și relații internaționale, Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, în colaborare cu Ministerul învățâmîn- tului și Educației cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea . discriminării rasiale. La aceste manifestări au participat reprezentanți ai unor organizații obștești, cadre didactice universitare, studenți români și străini.Luînd cuvîntul la adunarea desfășurată la București, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, Sayed Ab- bas Chedid, a relevat că obiectivul final al programului de zece ani, adoptat de Adunarea generală a O.N.țr., pentru eliminarea flagelului discriminării, în vederea realizării unei trainice armonii între popoare, va putea fi atins chiar înainte de termen dacă toate națiunile vor privi această problemă cu „hotărîrea, sinceritatea și credința cu care o privește România“.Referindu-se la semnificația Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale — proclamată de O.N.U. în memoria victimelor masacrului să- virșit la 21 martie 1960 de rasiștii sud-africani la Sharpeville — prof. Adrian Dimitriu, directorul Institutului de științe juridice al Academiei de științe sociale și politice, secretar general al Asociației juriștilor români a subliniat, in cuvintarea sa, că promovarea egalității intre popoare și eliminarea discriminării de orice fel impun statornicirea și respectarea principiilor dreptului internațional, sprijinirea multilaterală de către comunitatea internațională a mișcărilor de eliberare națională, ale căror temeiuri de necontestat le constituie însăși legitimitatea luptei popoarelor împotriva colonialismului și rasismului. Pornind de la aceste principii — a subliniat vorbitorul — țara noastră se situează cu consecvență pe o poziție de condamnare categorică a colonialismului și discriminării rasiale, de solidaritate militantă cu popoarele care luptă pentru libertate și independență.Ideea anacronismului unei politici rasiale, profund contrară drepturilor și libertăților omului, a fost subliniată și la adunarea de la Tg. Mureș, de dr. Ioan Voicu, director adjunct al Centrului de informare al O.N.U. la București, care a relevat faptul

că România socialistă, profund atașată ideilor păcii și înțelegerii in lume, s-a pronunțat și se pronunță cu fermitate împotriva discriminării rasiale, mili- tînd cu hotărîre pentru recunoașterea și aplicarea dreptului imprescriptibil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, potrivit propriilor lor aspirații și interese.Relevînd semnificația actuală deosebită a Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale în anul de debut al „Deceniului de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminare rasială“, conf. univ. dr. Ion Drăgan a arătat — în cuvintarea ținută' la adunarea de la Craio- va_— că România își exprimă și și în această zi solidaritatea activă cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, cu lupta tinerelor state pentru dezvoltarea lor economică și socială, pentru independență și suveranitate națională.Poziția profund principială a României socialiste față de lupta de eliberare a popoarelor care se mai află sub dominație colonială și rasistă, — a subliniat conf. univ. Marțian Niciu, la adunarea de la Cluj —' reflectă unitatea dintre politica sa externă și internă, al cărei scop îl constituie creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, asigurarea condițiilor pentru afirmarea plenară a personalității umane.Politica profund principială a României, a spus, la rîndul său conf. univ. dr. Aurel Țintea, in cadrul adunării de la Timișoara își găsește o elocventă expresie și în propunerile șl inițiativele prezentate de țara noastră în cadrul O.N.U., ca și în alte organisme internaționale. Este semnificativ faptul că, la ultima sesiune a Adunării generale a O.N.U., din inițiativa României și a altor numeroase state a fost lansat „Deceniul de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminărilor rasiale“.Prof. univ. dr. Mihai Jacotă a relevat, in cuvintarea ținută la adunarea din Iași, că România, convinsă că obiectivele Înscrise in programul „Deceniului de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminării rasiale“, sînt inseparabil legate de menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, de progresul material și spiritual al omenirii, susține viguros' principiile egalității între popoare, al respectării universale a drepturilor omului. (Agerpres)
Solidari cu lupta 

poporului cambodgian

La mitingul din Capitală au participat 
sute de tineri, muncitori și studenți

Sute de tineri, muncitori și studenți din Capitală au luat parte, joi după-amiază, la mitingul prieteniei și solidarității cu lupta poporului cambodgian, organizat de Frontul Unității Socialiste, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, cu prilejul împlinirii a 4 ani de la constituirea Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și creării Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională a Cambodgiei (F.A.P.E.N.C.).Mitingul a fost deschis de Ionela Cornescu, vicepreședinte al Comitetului municipal București al F.U.S. A luat apoi cu- vintul George Ghenoiu, prim-se- cretar al Comitetului municipal București al U.T.C. Vorbitorul a exprimat sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român față de eroicul popor al Cambodgiei, care luptă ’ cu arma în mină pentru a-și recuceri libertatea și pentru a-și făuri viața în mod suveran și independent. Poporul nostru, tineretul, își manifestă încrederea nestrămutată că victoria finală aparține eroicului popor cambodgian, Frontului Unit Național al Cambodgiei, și le a- dresează un călduros salut de solidaritate frățească.Sentimente calde de prietenie și urări de noi victorii în lupta dreaptă a poporului Cambodgiei, au exprimat, in cuvintul lor, și tinerii Ion Teodorescu, muncitor la Uzinele „Autobuzul“ și

Mihai Ceclan, student la Facultatea de energetică a Institutului Politehnic-București.A luat apoi cuvintul Ngo Ta- ing Tykea, însărcinat cu afaceri ad-interim al Regatului Cambod- gia la București, care a exprimat profunda gratitudine pentru simpatia și solidaritatea manifestată de poporul român față de lupta dreaptă și de năzuințele poporului cambodgian. Poporul Cambodgiei poartă poporului român o profundă recunoștință pentru sprijinul permanent acordat cauzei sale juste și privește cu admirație marile succese obținute, intr-un timp scurt, de România în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Poporul nostru — a spus diplomatul cambodgian — iși exprimă considerația și stima deosebită pentru politica internă și internațională dusă de România socialistă, sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru principiile sale cu privire la relațiile interstatale, pentru atitudinea consecventă de solidaritate și sprijinire a luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului, neocolo- nialismului și rasismului, pentru pace, libertate și democrație.Mitingul a prilejuit o caldă manifestație de simpatie a celor prezenți față de lupta eroică a poporului Cambodgiei, condusă de Frontul Unit Național, pentru libertate și independență.(Agerpres)

VINERI, 22 MARTIE 1974

PĂCALĂ: Patria (orele 9.30; 
12.30; 16.30: 20); Capitol (orele 9; 
11.45; 14,30: 17,15; 20); Favorit (o- 
rele 9,30; 12.30; 16; 19); Grivlța 
(Orele 9; 12,30; 16; 19,30); Flamura 
(orele 9; 12,30: 16; 19.30).

LE MANS : Casa Filmului (orele 
15; 17.30; 20) ; Sala Palatului (orele 
17.15; 20,15); București (orele 8.30; 
11: 13.15; 16; 18.30; 21).

CEA MAI FRUMOASĂ SEARA 
DIN VIAȚA MEA: Victoria (orele 
»; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

VARA TIRZIE: Lumina (orele 
16; 18.30; 20.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30); Flacăra (orele 9; 
11.15; 13.30; 13,45: 18; 20,15).

MOARA CU NOROC : Central 
(orele 9; 11.15: 13,30: 15,45; 13.15; 
20.30).

CIDUL ; Scala (orele 9; 12,45;

16 30; 20,15); Festival (orele 8,45; 
12,30; 16.15; 20).

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

TRECĂTOARELE IUBIRI : Doi
na (orele 12,45; 15,30; 17.45; 20); 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI , NEPTUN" : Melodia (orele 
9; 1115; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8,45; 
1115; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

DISTRATUL : Lumina (orele 9; 
11.15; 13,30).

CINTECUL NORVEGIEI : Cotro- 
cenl (orele 13,30; 16,15; 19,30); Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Buzeștl (orele 
9; 1115; 13,30; 16; 18.15; 20.30); Mo
șilor (orele 9: 11.15; 13.30; 16:18.15; 
20.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA- 
HOMA : Aurora (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Popular (orele 15.30; 18;
20.15).
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în slujba dezvoltării
INIȚIATIVA ROMANEASCA

ADOPTATA LA NAȚIUNILE UNITEComitetul O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnologiei dezvoltare, intrunit in cea de-a doua sesiune a sa, a adoptat, unanimitate, o rezoluție, inițiată de România, vizind, in esență, convocarea, în anul 1978 sau 1979, sub auspiciile O.N.U., a unei Conferințe internaționale inierguvernamentale pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării.în acest sens s-a decis întrunirea, în anul 1975, a unui grup de lucru interguvernamental pentru examinarea obiectivelor, tematicii și ordinii de zi a unei asemenea conferințe astfel incit ea să fie bine pregătită și orientată spre acțiuni concrete pentru dezvoltarea cooperării internaționale. Rezoluția — care a fost prezentată dezbaterilor și aprobării Comitetului de un grup de lucru, din care face parte și țara noastră — reafirmă importanța deosebită a aplicării științei și tehnicii moderne la dezvoltarea economică și socială și subliniază necesitatea ca O.N.U. să-și sporească activitățile vizind lărgirea cooperării internaționale in acest domeniu, cu referință specială la nevoile și interesele țărilor in curs de dezvoltareComitetul și-a încheiat, de a- semenea, dezbaterile asupra planului mondial de activitate in domeniul științei și tehnicii, care cuprinde o serie de acțiuni ce trebuie realizate la nivel internațional, regional și național. Schimbul de opinii asupra a- cestui plan, elaborat de Consiliul Economic și Social, a evidențiat interesul statelor față de realizarea unor acțiuni concrete de interes actual, cum ar fi coordonarea activităților pentru facilitarea transferului de tehnologie din țările industrializate spre statele în curs de dezvoltare, dezvoltarea cooperării internaționale in domeniul științei și tehnicii.Referindu-se la activitatea Comitetului consultativ pentru aplicarea științei și tehnologiei la dezvoltare, reprezentantul român A. Spătaru a subliniat realizările fructuoase ale acestui organism al O.N.U. evidențiind,
VIZITA 
ROMAN
Șl INVĂTĂMÎNTULUIÌN 

R. D. GERMANĂ

MINISTRULUI 
AL EDUCAȚIEI

In cursul dimineții de joi, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și invățămintului, care a întreprins o vizită în Republica Democrată Germană, a avut o nouă convorbire cu Hans-Joachim Böhme, ministrul invățămintului superior și de specialitate al R.D.G.In aceeași zi a avut loc o convorbire cu conducerea Secretariatului de Stat pentru formarea profesională.La ambele intilniri a participat și ambasadorul României in R.D.G., Vasile Vlad.

la in
în context, importanța propunerilor comitetului privind dezvoltarea cooperării internaționale în sfera aplicării tehnicii informaticii și calculatoarelor electronice la dezvoltare, precum și hotărîrea privind convocarea u- nei conferințe a O.N.U. pentru știință și tehnologie. Totodată, vorbitorul a insistat asupra extinderii, în continuare, a activităților comitetului în acest domeniu nou al preocupărilor sale, contribuind, astfel, la sporirea aportului O.N.U. la facilitarea progresului economic și social al popoarelor, la creșterea rolului și prestigiului O.N.U. în lume.
Negocierile privind

și armamentelor

Fertilă colaborare 
româno-egipteană

Conferința naționala
a P.C Bulgar

Articole și reportaje din presa egipteană con
sacrate uzinei de produse sodice de la El Mex.Presa egipteană consacră, în continuare, numeroase articole și reportaje uzinei de produse sodice de Ia El Mex, recent inaugurată, relevind înaltele calități ale acestui obiectiv industrial construit in colaborare cu România, precum și cooperarea fructuoasă dintre specialiștii români și egipteni. „Ziua de 7 martie — scrie ziarul „AL GOUMHOURIA“ — este o zi grandioasă pentru industria noastră chimică deoarece atunci a fost inaugurată Uzina de produse sodice de Ia EI Mex, din apropiere de Alexandria. Această uzină este rezultatul studiilor și lucrărilor întreprinse de partea egipteană in colaborare cu partea română. Ea se întinde pe o suprafață de 75 feddani pătrați (1 feddan egal 0,42 ha) și numără 42 de unități".Noua uzină de carbonat de sodiu și de sodă caustică — scrie, la rîndul său, „JOURNAL D’EGYPTE" — este cea mai mare uzină de acest gen din Africa și din întreg Orientul Mijlociu. Ea este, în același timp, o grandioasă realizare tehnologică, ținind cont de toate dimensiunile tehnice specifice, în afară de construcțiile ridicate Ia suprafață, au fost efectuate gigantice lucrări in subsol, unde au fost săpate, sub nivelul general al apelor, tunele pentru transportul materiilor prime cu o capacitate de 15 000 metri cubi, și au fost instalate stații de pompe de refulare. Ziarul subliniază prodigioasa activitate desfășurată de societatea „Arab Contractors — Osman Ahmed Osman“ pentru realizarea proiectului și strinsa colaborare a acesteia cu specialiștii români.Ample articole pe aceeași temă publică ziarul „AL AII- RAM“ și revista „AKHER SAA", care arată că noua uzină va juca un rol de primă importanță în dezvoltarea a numeroase sectoare ale industriei egiptene.

reducerea trupelor

în Europa Centrală
CAIRO : Vizita dele

gației U.N.C.A.P

Intervenția setuluiLa 21 martie a avut loc o nouă ședință plenară a negocierilor privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală. Au luat cuvintul șefii delegațiilor Angliei, României și U.R.S.S.în intervenția sa, șeful delegației Republicii Socialiste România, ambasadorul Dumitru Aninoiu, a arătat că țara noastră participă cu un real interes la negocierile privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală. România consideră că. trebuie să se manifeste stăruință și spirit de compromis în așa fel, incit, în final , să se reușească o armonizare a pozițiilor și intereselor tuturor statelor participante, ca state egale, suverane și independente. Tratarea aspectelor militare ale securității în Europa — a subliniat ambasadorul român — trebuie să pornească de la o idee unitară, de la necesitatea elaborării unui program complex și cuprinzător de măsuri de dezangajare militară și dezarmare care să vizeze atit întregul continent, cit și diferite zone ale sale. în cadrul unui asemenea program cuprinzător, de perspectivă, România salută propunerile și inițiativele care urmăresc înfăptuirea unor măsuri parțiale, de slăbire a încordării, de diminuare a factorilor generatori de tensiune. România consideră că elementul cardinal al negocierilor trebuie să fie aplicarea și respec tarea principiului nediminuării securității nici unui stat din Europa, nici unei zone sau regiuni a sa, nici unui alt continent. Pornind de la acest concept, delegația română a reafirmat

delegației româneprincipiul în virtutea căruia toate statele europene au dreptul să participe la negocieri, să-și prezinte punctele de vedere și să-și susțină interesele legitime. De asemenea, este necesar ca statele europene neparticipante la negocieri să fie informate în mod adecvat asupra mersului lucrărilor conferinței.Vorbitorul a reafirmat poziția României privind reducerea forțelor armate și armamentelor, atit străine, cit și naționale, subliniind anacronismul prezenței trupelor și armamentelor străine, a bazelor militare pe teritoriul altor state. Reducerile ce urmează a fi operate în Europa centrală trebuie să afecteze toate componentele majore ale forțelor armate și armamentelor, inclusiv armele nucleare. Reducerile stocurilor de arme nucleare din această giune, ca și din alte zone continentului spre eliminarea lor totală arsenalele militare — ar constitui o măsură deosebit de importantă în cadrul acordului acordurilor ce vor rezulta urma negocierilor.Referindu-se la modalitatea de organizare a negocierilor, reprezentantul român a scos evidență faptul că tendința de eludare a cadrului conferinței care se face simțită la Viena, orice încercare de scoatere din acest cadru a problemelor de fond și tratarea lor în forme neoficiale, cu participare restrinsă, nu sint de natură să contribuie la buna desfășurare a conferinței.Scopul întrunirii de la Viena — a spus el — va fi bine slujit - dacă se vor aDlica în negocieri metode, proceduri și reguli de lucru cu adevărat democratice,

Delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., care întreprinde o vizită în Republica Arabă Egipt, a fost primită, joi dimineața, de Mohamed Ha- fez Ghanem, prim-secrefar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă călduroasă, amicală, au participat Mohamed Shou- man și Ibrahim Shoukri, secretari ai C.C. al U.S.A., Ah- med Younes, membru al C.C. al U.S.A., președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole din R.A.E.

Raportul prezentat de Todor Jivkov

re- ale ca un prim pasdin

Sarcina actualei conferințe a P.C. Bulgar este aceea de a analiza rezultatele și lipsurile constatate în decursul primilor trei ani ai cincinalului pentru a da un puternic impuls îndeplinirii planului cincinal și pentru a accelera realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, în vederea construirii societății socialiste dezvoltate — a relevat, în raportul prezentat Conferinței naționale a P.C. Bulgar, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele_ Consiliului de garia.în ultimii trei ani — a spus raportorul — eforturile principale ale partidului au fost dirijate spre asigurarea avîntului accelerat și a intensificării activității economice. Economia națională a țării a continuat se dezvolte în ritm accelerat stabil. Ritmul mediu anual dezvoltare a industriei a fost 9,4 la sută, iar în anul 1973 de 10,6 la sută. 95 la sută din sporul venitului național s-a obținut, în anul 1973, pe baza creșterii productivității sociale a muncii. Ponderea industriei în formarea venitului național a crescut de la 49 la sută în anul 1970, la 52 la sută în anul 1973.Continuă procesul de specializare și de introducere a metodelor industriale în agricultură. Nivelul mediu anual de dezvoltare a producției agricole, în prețuri comparabile, a depășit cu 10,1 la sută nivelul perioadei corespunzătoare a celui de-al cincilea cincinal. Au fost obținute anumite succese în zootehnie, însă aici se constată a importantă rămînere în urmă față de nevoile țării — a declarat vorbitorul.Subliniind că au fost obținute ritmuri accelerate de dezvoltare a schimburilor comerciale externe, Todor Jivkov a relevat modificarea structurii exportului, creșterea ponderii produselor industriale. Cu toate acestea, și în domeniul respectiv urmează să fie rezolvate

Stat al R.P. Bul-

să Și de de la fa-

probleme complexe pentru a spori considerabil eficiența exportului și pentru a transforma comerțul exterior într-o pirghie puternică in vederea dezvoltării economiei. Raportorul a arătat că tema principală a conferinței constă în dezbaterea problemelor legate de creșterea productivității sociale a muncii. Nu trebuie uitat — a spus el — că în Bulgaria au fost epuizate, în mare măsură, posibilitățile dezvoltării extensive și că, in țară, se simte deja o lipsă de brațe de muncă.în continuare, Todor Jivkov a făcut unele observații și propuneri legate de crearea unor capacități de producție optime ca mărime, care să fie eficiente pentru țară, și a atras atenția asupra necesității valorificării depline a materiilor prime din țară și din import. Referindu-se la calitatea produselor, el menționat unele exemple care au fost atinse rezultatevorabile, arătind, totodată, că unele întreprinderi și uniuni economice nu îndeplinesc hotă- ririle partidului și guvernului, în acest sens. Todor Jivkov a subliniat că lupta pentru calitate trebuie să constituie unul din factorii principali ai creșterii productivității sociale a muncii.Raportorul,a arătat, în continuare, că un factor favorabil pentru rezolvarea problemei creșterii accelerate a productivității sociale a muncii ii constituie însănătoșirea situației internaționale, cotitura de la „războiul rece“ spre o politică de coexistență pașnică a statelor cu orinduiri sociale diferite. După ce a vorbit despre relațiile de prietenie și colaborare ale Bulgariei cu țările socialiste, el a relevat că se depun eforturi in vederea dezvoltării active a relațiilor politice și e- conomice cu țări capitaliste dezvoltate, cu țări în curs de dezvoltare. Vorbitorul a subliniat eforturile pe care le depune țara sa pentru însănătoșirea atmosferei politice în Balcani și a evidențiat bunele relații ale țării sale cu statele vecine.
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• FORȚELE PATRIOTICE de eliberare cambodgiene au atacat, joi, un convoi de trupe lonnoliste care se deplasa din zona localității Sala Lek Pram spre vechea capitală regală Oudong, eliberată, luni, de patrioți. cursul luptelor, întreaga zi, trupele au suferit trioții au militar.Militarii dong, ocupată acum de patrioți, continuă să se afle in încercuire Ia nord de oraș. O importantă parte din alimentele și munițiile care le-au fost trimise cu parașutele a căzut in miinile pa- trioților.

Pod peste Canalul 
Panama

în care au durat lonnoliste pierderi grele. Pa- doborit un elicopterdin garnizoana Ou-

Serviciu sanitar public 
în Iran• POTRIVIT unui decret emis de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, in Iran va fi înființat un serviciu sanitar public, care va acorda a- sistență gratuită intregii populații a țării.

Schimbarea produsă la 
palatul „Miraflores" a 
repus în prim plan dosa
rul petrolului venezue- 
lean. Noul președinte 
Carlos Andres Perez a 
reafirmat, în declarațiile 
care au însoțit momen
tul solemn al preluării 
prerogativelor sale, in
tenția de a acționa ener
gic în direcția readucerii 
„aurului 
trimoniul

negru" în pa- 
național.

Noile opțiuni
ale Caracasului

• GUVERNUL PANAMEZ a făcut cunoscut că va fi construit un pod care să unească cele două maluri ale Canalului Panama. Realizarea acestui pod — care urmează să fie inaugurat în anul 1980 — necesită un fond de finanțare de 55—60 milioane dolari.După cum s-a precizat la Ciu- dad de Panama, viitoarea cale de comunicație va fi construită în zona ecluzelor de la Mira- flores. Obiectivul face parte dintr-un proiect mai amplu, in- cluzînd și o autostradă cu patru benzi de circulație , care să lege regiunea Chorrera de aeroportul internațional ce va fi apropierea capitalei.

• LA 24 MARTIE, secretarul de. stat al S.U.A., Henry Kissinger, va face o scurtă vizită la Bonn. s-a anunțat oficial, miercuri seara, la Washington.în timpul vizitei. Kissinger va conferi cu ministrul de externe vest-german, Walter Scheel.Patru zile mai tirziu. secretarul de stat american va face o vizită similară la Londra, unde îl va întîlni pe noul șef al Foreign Office, laburistul James Callaghan.
L. Tindemans însărcinat 
cu formarea noului gu

vern belgian

ridicat in

dus la creșterea veniturilor statului de pe urma impozitelor percepute pe profiturile provenite din valorificarea petrolului, la sistarea concesiunilor acordate societăților străine etc. „Legea _ reversiunii petroliere“, adoptată în 1971, a impulsionai procesul prefacerilor din politica petrolieră a Venezuelei. Legea stipulează preluarea integrală a zăcămintelor și instalațiilor firmelor străine, fixind scadența pentru 1983, data expirării concesiunilor acordate (protagoniștii producției petroliere din Venezuela — care reprezintă 3,3 milioane barili ex- trași zilnic — sint companiile „Creole“, subsidiară a firmei „Exxon“, „Mene Grande Oii“, „Sun Oii“, „Mene“ și „Texaco“). Studiul realităților a condus la concluzia că termenul trebuie a- propiat, că poporul venezue- lean poate deveni stăpinul bogățiilor sale naturale mult mai repede. Chiar în prima sa conferință de presă care a urmat alegerilor, Carlos Andrés Perez a afirmat că societățile petroliere străine care acționează în Venezuela vor trebui să retrocedeze statului, în termen de doi ani, concesiunile de care dispun, echipamentul de prospectare, exploatare și prelucrare a țițeiului. în discursul pe care l-a rostit în fața Congresului, îndată după instalarea sa ca președinte, Carlos Andrés Perez a promis că va realiza „vechea aspirație a poporului — ca petrolul nostru să devină ve- nezuelean“. Președintele a precizat că naționalizarea petrolului va fi realizată prin reducerea duratei concesiunilor acordate marilor companii străine. O comisie guvernamentală însărcinată cu studierea dosarului naționalizării industriei petroliere a fost formată in săptă- mîna trecută. „Venezuela nu poate aștepta încă zece ani pentru definirea politicii sale petroliere" — a spus președintele.

Perez a situat în modul cel mai firesc petrolul și problemele sale în centrul programului său de guvernare, făgăduind o accelerare a măsurilor menite să iacă din această avuție un instrument al prosperității întregii națiuni, un mijloc de a consolida independența țării atit pe plan economic, cit și politic. Noul președinte a subliniat că Venezuela își propune să vindă mai puțin țiței și mai multe produse fabricate, anunțind că guvernul va acționa in scopul achiziționării tehnologiei necesare prelucrării materiilor prime. Proiectele acestea dezvăluie o viziune largă a perspectivelor dezvoltării economice, a modificării structurilor economice ale țării depășite de evoluția din ultimele decenii.Noile orientări de Ia Caracas se integrează proceselor înnoi- 1 țoare pe care le cunosc țările în curs de dezvoltare, dornice să elimine consecințele rămine- rilor în urmă determinate în mare măsură de dominația capitalului străin. Aceste țări năzuiesc să depășească definitiv stadiul în care veniturile lor depind doar de materiile prime pe care le furnizează. Ele au înțeles că numai printr-o industrializare intensă, care să Ie îngăduie să exporte produse prelucrate superior, pot să obțină progresul economic la care aspiră. Iar premisa esențială a realizării acestui obiectiv o reprezintă controlul suveran asupra resurselor naturale. Numai în acest mod poate fi asigurată independența economică, luarea și aplicarea statornică a u- nor decizii în interesul național. In acest context trebuie plasate preocupările actuale de Ia Caracas, evidențiate cu claritate cu prilejul manifestărilor tradiționale ce au însoțit schimbarea de la „Miraflores".

roblema petrolului este esențială pentru Venezuela. Destinul acestei a- vuții influențează în cel mai înalt grad ansamblul economiei țării pentru că petrolul reprezintă 92 la sută din totalul exporturilor și furnizează 26 la sută din produsul național brut. „Petrolul — fie că vrem, fie că nu — reprezintă axul economiei ve- nezuelene, este centrul ei“ — sublinia președintele Carlos An- dres Perez. Desigur, la Caracas de mai muiți ani s-au impus preocupările privind elaborarea unei strategii de apărare a resurselor naturale de care dispune țara precum și in legătură cu posibilitățile de a depăși stadiul „monoexportului“ care creează o stare de dependență a intregii economii de fluctuațiile pieței petroliere. Venezuela tinde să recupereze bogățiile sale aflate în posesia companiilor străine (care controlează 95 la sută din producția de țiței a țării) și, versifice schimbe luate de administrația Caldera

• REGELE BAUDOUIN AL BELGIEI a desemnat pe liderul Partidului Social Creștin din Belgia, Leo Tindemans, cu formarea noului guvern, s-a a- nunțat oficial la Bruxelles. Leo Tindemans a acceptat sarcină, urmind să imediat consultările in alcătuirii unui cabinet llțle.
locavut reprezentanții R. D. Germane și R. F. Germania în problema reglementării relațiilor juridice. S-a convenit asupra continuării convorbirilor Ia 9 mai, la Bonn.

• LA BERLIN au noi convorbiri între această Înceapă vederea de coa- in același timp, să di- economia sa, să-i fizionomia. Măsurile
M. RAMURA

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18,15; 20.30); Arta (orele 15.30; 18; 
20.15).

MARELE VALS : Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

CAPCANA : Vitan (orele 15,30; 
18; 20.15); Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15).

JUDO : Bucegl (orele 15.30: 18: 
20.15).

DINCOLO DE NISIPURI s Uni
rea (orele 15,30: 18; 20,15); Viito
rul (orele 15,30; 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ t Lira 
(orele 15,30; 18: 20.15), înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,30).

JOE KIDD : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15); Cosmos (orele 
15.30: 18; 20.15).

PRINȚUL BOB : Pacea (orele 
15.30; 17,45: 20)

LUNA FURIOASĂ : Ciulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA : Crîngași (orele 16: 18,15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Rahova (orele 15,30: 18; 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Munca (orele 15.30: 18;
20,15).

UN MUSAFIR DE POMINA (ora 
14.30); LIGA GENTLEMENILOR 
(orele 16,30; 18.45); MANDY (ora 
20.45). rulează la Cinemateca 
„Union“.

PROGRAMUL IH

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale 9,55

Melodia zilei : „Patria“ de Achim 
Stoica. 10.00 Clubul curioșilor 11,00 
Profil pe portativ — Emil Gavrlș. 
11,30 Antract muzical. 12.00 Știri. 
12.05 Invitație în fonotecă. 12.55 
Melodia zilei. 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață. 17.00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo. Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arhitectura. 18,10 Muzică simfoni
că. 18.55 Melodia zilei. 19.00 în di. 
rect... de la maternitatea „Polizu“ 
din București. 19.30 Știri. 19,35 
Casa de discuri „Electrecord“. 
20,00 Educație, răspunderi. Radio- 
anchetă. 20.30 Muzică simfonică. 
21,00 Topul revistei ..Săptămlna". 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei.

22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica. Ion Rahoveanu. 23.20 
Melodii în ritm de dans. 23.55— 
24,00 Ultimele știri.

16.00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Emi
siune In limba germană. 19.20 1001 
de seri : Poveștile junglei. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,15 
Film artistic : „Tăticu are picioare 
lungi“. Premieră pe țară. O co
medie muzicală In care Leslie 
Caron și Fred Astaire alcătuiesc 
un original cuplu de dansatori șl

de... îndrăgostiți. Regia Jean Ne- 
gulesco.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film pentru 
copil : ..Cenușăreasa“. Producție a 
studiourilor cinemafografice ceho
slovace. 19,10 Muzică distractivă 
cu formația Valențlu Grigorescu. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 O viață pentru o idee : N I. 
Pirogov (II). 20.30 Pagini muzicale 
din literatura violoncelistică inter
pretate de Mihall Honnitzer. 
Acompaniază pianistul Igor Cerni- 
șev. 21.00 Bucureștiul azi. 21,15 
Portativ ’74. 21,45 Plaiurile țării - 
emisiune muzlcal-literară.

Opera Română: TRUBADURUL 
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): BECKET — ora 19,30 ;

(Sala Comedia): PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu): PYGMALION — ora 20 ; 
(Sala Studio) ; NOILE SUFERINȚE 
ALE TINĂRULUI „W" — ora 20; 
Teatrul ,.C. I. Noțtara“ (Sala Ma- 
gheru): ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio): HAMLET — 
ora 19; Teatrul Mic: VIAȚA E CA 
UN VAGON — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești : .. ESCU — ora 19 30 ;
Teatrul „Ion Vasilescu" : EU SINT 
TATĂL COPIILOR — orâ 19 30; 
Teatrul „Ion Creangă" (la Sala 
Studio a Teatrului Național): 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 
16; Teatrul Țăndărică (Sala Victo
ria): ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 15; NOCTURN — ora 2130; 
(Sala Academia): UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NĂTĂFLEȚ — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Victoria): VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19.30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": LA HANUL 
CU CÎNTECE — ora 19.30; Circul 
Globus: INTILNIRE LA CIRC — 
spectacol internațional — ora 19,30.
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