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Noi
și societatea 

societatea 
și noi 

în pagina a lll-a

De la OM 
la OM 

in pagina a IV-a

în zilele de 11 și 12 mai,
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

va face o vizită de prietenie
în Republica Populară Bulgaria

T-iris-1 N:colae Cea_sesc„. secretar 
gereral ăl Pamdultn Comunist Român, 
preseetrtele Republic.: Socialiste Româ
nia. va face o vizită de prietenie în Re
pus-ca Populară Bulgaria, la 11 ți 12 mai.

la invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

CRONICĂ DE

ÎNTRECERE

PREOCUPĂRI ACTUALE 
ÎN ZOOTEHNIA GORJULUI

NOI, CEI DE
LA ÎNCEPUI,A

ÎN ORIZONTUL
110

— Am strins oamenii, erau 
vreo nouăzeci : „moroșeni", mol- 

^Aloveni, dobrogeni, vo doi-trii 
bUcureșteni și le-am spus : „Pe 
mine mă cheamă Vasile Zaiaț 
și am douăzeci și opt de ani. 
Mi-s de-aici din părțile Borșei 
și to’ma’ de aia vreau să zic 
că noi trebuie să fim primii 
din mina Burloaia. Ce ziceți, 
intr-un an reușim să realizăm 
treaba asta ?“ Cei de șaișpe- 
șaptișpe ani mă priveau cu i- 
ronie, cei de patruzeci și cinci 
patruzeci și șase, cu o oarecare 
neîncredere. Porneam intr-un 
fel de necunoscut. Oamenii e- 
rau de tot soiul : foști frizeri și 
țapinari, liceeni, țărani cu lot 
personal, oameni cu patru clase, 
oameni cu facultatea doar pe 
jumătate terminată, băieți de 
cafenea si dulgheri, foști ospă
tari de prin cîrciumile Bucu- 
reștiuiui sau recepționeri la ho
telurile de pe litoral. După ce 
i-am trecut pe toți pe o listă 
le-am spus : „La mină se ciș- 
tigă bine, două mii jumate-trei 
mii, poate mai mult, dar asta 
cu multă muncă, pină iti curge 
sudoarea pe șina spinării". Unii 
se fisticeau, nu le plăcea poate 
chestia cu sudoarea. Vreo doi 
su plecat din prima zi. alți trei 
după o lună. Iar de doi ani și 
trei luni sintem tot ăia optzeci 
și șase care am rămas de la în
ceput. Intre timp unii au făcut 
și armata, dar s-au intors iot 
in brigada asta.

Eram la orizontul 110. la 2 150 
de metri de gura Burloaiei. De 
undeva din adine auzeam buf
niturile înfundate ale explozii
lor, strecurate prin masa zecilor 
de metri de rocă. Asemenea va
lurilor mării, sunetele se succe
dau arar, iar mișcarea lor len
tă, nonviolentă transmitea ceva 
din marea forță ascunsă a ma
teriei.

— Primul an a fost mai greu, 
pină ne-am obișnuit, pină am 
format familia asta de la 110. 
în al doilea an se vorbea deja 
de „oamenii lui Vasile Zaiaț". 
Anul acesta vrem să fim intr-a
devăr primii din Burloaia. E 
greu, asta o știu si eu, mai ales 
că, tot la orizontul ăsta, mai lu- 

„ crează o brigadă rare luptă să 
* cucerească locul întii, cea a lui 

Ion Iuga-Găjan.
Oamenii se cunosc, se intil- 

nesc și-și dau „Noroc bun" cu 
o sinceră cordialitate. întreabă 
„Cit ai făcut ?“ cu acea invi
die nevinovată cu care un elev 
iși întreabă colegul de clasă : 
„Ce notă ai luat ?“. Serile, la 
film, pe Corso sau la pahar ori
ce discuție, alunecă și se con
fundă cu o dezbatere aprinsă 
asupra cantității și calității mi
nereului extras.

— Pină am obținut cea mai 
bună productivitate pe schimb, 
l-am auzit din nou pe brigadier, 
am avut de muncit, nu glumă. 
Greul insă abia de acum începe: 
să păstrăm performanța asta. Să 
ajungem adică la fraza aia care 
face cinste oricărui miner : „E 
greu să te compari cu oamenii 
lui Vasile Zaiaț". Sau, mai bi- 
ne-zis, cu Ion Piniș-Mindrulean 
(fiul), cu Onișor Dumitrean, cu

PAVEL PERFIL

(Continuare in pag. a lll-a)

PROBLEMA FURAJELOR
NU SE PUNE ACUM

PENTRU PRIMA OARA

(Continuare in pag. a lll-a)

DUMITRU ION DINCA

• Soluții de ultimâ oră • Maxiră operativitate 
în rezolvarea lor concretă

Pentru un județ ia care secto
rul zootehnic e preponderent — 
așa cum este Gorjul — e normal 
ca o mare parte din eforturile 
cooperatorilor sâ se concentreze 
asupra rezolvării 
care țin de această 
tivitate. Iar acum, 
cooperativă trece . _
alte perioade specifice, lucrătorii 
din zootehnie se confruntă cu o 
serie de probleme, care, așa cum 
aveam să constatăm, nu erau, a- 
proape nicăieri, inedite. Conse
cințele le-au suportat ți in anii 
trecuți. Și, se vede treaba, că 
nu chiar atit de ușor, de vreme 
ce „intr-un număr mare de 
cooperative — așa cum ne in
forma tovarășul Vasile Berea, 
activist al Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. — la capitolul 
furaje din propria bază fura
jeră situația este destul de cri-

problemelor 
sferă de ac- 
cind fiecare 
pragul unei

PROIE

tică." Lzacrur. pe care am cău
tat să le urmir-.m ș. doi intr-o 
serie de uaităț: <fcn această 
zonă.

Tovarășul Comei Căi: na. pri
marul comune: Tiațărer... care 
mă însoțește in sectorul zooteh
nic al Cooperativei agricole „V- 
nrrea" im; prezintă o parte din 
greutățile pe care le au. dintre 
care, cea mai acută, i se pare 
cee legată de furaje. „Nu prea 
mai avem. Adică ce. că nu mai 
avem deloc. Facem totuși e- 
forturi. Mai in fiecare zi cum
părăm". Economistul fermei, 
tovarășul Vasile Tudor pledea
ză. de asemenea, tot pe seama 
lipsei de furaje. Se pare că

CT LA TIMPUL PREZENT

BUCUREȘTI
PARTID,

fii drumul nostru,
PORT LA APELE EUROPEI

Cu cîțiva ani în urmă, un tinăr inginer, pe atunci 
încă student, îmi destăinuia un vis care mi se pă
rea fantastic : dori — zicea el — să pot călători
prin toată Europa, mergînd în sus pe Dunăre, apei 
să trec în bazinul altui fluviu fi uite-ața, din fluviu 
in fluviu, să străbat intr-un concediu citeva țări. 
As găsi eu cum să „sar" de la un fluviu la altul". 
Mai tirziu aveam să aflu că tinărul acela, despre 
care am și scris, proiectase ți construise nițte nave 
originale pe pernă de aer, puțind transporta pe 
atunci 1—2 oameni nu numai pe ape adinei, d ți 
pe nuri, pe bălți sau chiar pe uscat. Cu ambarca
țiunile lui, care dțtigaseră citeva premii atit in țară, 
cit ți peste hotare, tinărul gălățean rezolvase, ața- 
ăar, problema „săritului" din fluviu tn fluviu. La 
un moment dat, se gindea că poate n-ar fi rău ca 
punctul de plecare să fie chiar BucurețtiuL..

Din cite țtiu, încă nu ți-a văzut, in fapt, visul 
său temerar. dar ideea n-a abandonat-o. Intre timp 
insă, un grup de studenți p tineri muncitori o 
dovedit că se poate călători pe Dîmbovița in jos. 
cu bard cu visle ți pinze, pini la Dunăre ți, de 
aici, mai departe. Așadar, Bucurețtiul putea fi con
siderat, intr-un fel, port la„. Dunăre, chiar daci 
pentru argumentarea practici erau folosite ambar
cațiuni de un atit de mic „tonaj .

DRAGO MIR HOROMNEA
Foto: CH. CCCU

tConfînusre in peg. «
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zborul și-mplinirea
Se luminează orizonturile clar 

și vorbele în cîntec se transformă 

în ceasul plin, în zodia de rod 

ni-e inima o cupă și ni-e visul ram 

partidului și omului și țăriii 

imnuri le-nchină, azi, întregul neam !

Sortit pe veci ca să ne fii lumina 

și drumul nostru, zborul și-mplinirea, 

ai ctitorit cetăți, ai ridicat grădini ! 
în ceasul cind prin lucruri se măsoară 

in fier și-n piatră trecerea-ți nainte 

iți-nalță imnuri rîul meu și ramul 

și-n inimi oamenii te poartă ca pe-un dor 

pe cind se luminează orizonturile clar 

pe cind în cintec vorbele se schimbă 

și tu te-nalți cu țara-n comunism, în zbor !

FLORENTIN POPESCU

O NOUĂ RUBRICĂ

PIONIERI Al ȘTIINȚEI 
SI TEHNICII ROMÂNEȘTI J »

Cu excepția medicinii, trecutul științei și tehnicii românești 
este mai puțin explorat decit alte domenii ale civilizației noas
tre. Cîți știu de pildă că cel dinții tratat din lume asupra ecua
țiilor integrale a fost scris de un român (Lalescu) sau că pri
mul procedeu pentru obținerea acetilenei din gaz metan, bre
vetat in 43 de țări, este și el opera unui inginer de pe melea
gurile noastre (Martin Banc), că Ia noi s-au construit cele din
ții silozuri de beton armat din lume (Saligny), iar Timișoara 
a fost cea dinții urbe europeană cu străzile iluminate electric 
(1884), că un român a inventat și pilotat primul- avion cu reac
ție, in 1910? înseși elementele de terminologie românească in
trate în limbajul curent al științei și tehnicii universale stau 
mărturie înnoirilor aduse de poporul nostru — de la becul Te
clu la electroscopul Hurmuzescu, de la procedeul Edeleanu la 
ecuațiile Proca, de la legea lui Babeș Ia mecanica Onicescu, de 
la geometriile Barbilian la efectul Coandă, de la „Marea expe
riență românească" (în combaterea holerei) Ia sintezele Neni- 
țescu. Această enumerare s-ar putea prelungi pe pagini întregi. 
Și nu mai puțin remarcabile sînt realizările tehnicii și șt.aiței 
populare, ale căror creații originale figurează nu o dată in 
mari muzee din străinătate, ca de pildă moara, cu roată .cu fă- 
caie, prezentată in Muzeul Cuceririlor Tehnicii din Miinchen.
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CEL DINȚII VEHICUL PURTAT PE ȘINE
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DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DUPĂ LUNA DE MIERE,
LUNA DE FIERE ?

Aproape că s-au obișnuit cu 
sala pașilor pierduți. El se 
plimbă nervos, cu privirea spre 
podeaua dată cu bradoiină ; ea 
stă nemișcată, in picioare, lin
gă o bancă goală ți stringe in 
mina dreaptă o batistă umedă 
de lacrimi. în curte, puțin in 
soațele judecătoriei, părinții lor. 
Se aud voci dure, răzbat pină 
la ei invective. Ei toți sint e- 
roii unui proces de divorț. Ti
nerii T. Gheorghe și C. Maria 
(procesul fiind in curs de des
fășurare sintem nevoiți să păs
trăm discreția asupra identității) 
s-au căsătorit in toamna trecu
tă și din decembrie, la mai pu
țin de două luni de 1a nuntă, 
sint in divorț.

încerc să aflu povestea aces
tei căsnicii dincolo de hățișul 
hirtiilor adunate in dosarul de 
judecată. Fata nu reacționează 
la propunerea mea de discuție ;

băiatul in schimb mă priveș:e 
ca pe cineva așteptat. „Să dis
cutăm. sigur, dar nu aici. Vă 
invit la o bere, in colț". „De 
acord, dar s-o invităm și pe 
dinsa, soția". „Eu... nu vorbesc 
cu ea. Să mergem, vă spun eu 
tot ce s-a intimplat".

Ne așezăm la o masă in așa 
fel incit el să poată suprave
ghea ușa judecătoriei. „Am cu
noscut-o in septembrie anul 
trecut. Venisem la L’rziceni să 
mă angajez la fabrica aia nouă. 
La noi. acasă, tata are grădină 
cu zarzavaturi. Vă spun 
mă cam săturasem 
cu găleata și să ud 
Am zis că plec de 
fac un rost și am 
ria venise și ea la 
pentru angajare. Mi-a plăcut de 
ea că e cuminte și 
am intrebat-o dacă nu vrea să 
se mărite". „Așa

drept, 
să car apa 
Ia răsaduri, 
acasă să-mi 
plecat. Ma- 
fabrică tot

serioasă ți

deodată ?".

POPULAȚIA
î

Și în domeniul demogra
fiei, la fel ca în multe al
tele. confruntările actuale au 
o vizibilă tentă prospectivă. 
Predominați de articulațiile 
unei gindiri anticipative, ne 
piinem de pe acum probleme 
ale viitorului, căutăm soluții 
originale și ieftine. Ilar prin-

de ACULIN CAZACU

cipalul beneficiar al strate
giilor și programelor de dez
voltare integrată — demo
grafică și economică — va 
fi generația iinără, copiii 
deceniului al VIII-lea.

Instituit ca An mondial al 
populației, anul acesta va fi 
predominat de apropiata 
Conferință mondială a popu
lației, care urmează 
desfășoare lucrările 
19—30 august la 
sub egida O.N.U. __ „___
României ca țară organiza
toare a acestei manifestări 
de anvergură internațională 
și do ‘ '
mental 
ficații, 
zează, 
dintre 
lăți; demo-economice : la o 
creștere a populației intr-un 
ritm de 1—1,1 la sută, veni
tul național sporește intr-un

(Continuare în pag. a IV-a)

să-și 
între 

București, 
Alegerea

nivel interguvema- 
este plină de semni- 
Tara noastră 
în ultimii ani, 
cele mai bune core-

reali- 
una

r

GARDURI

„Nu. iutii am fost la ea ia co
mună si i-aat văzui casa ța pă
rinții. Apoi m-ia dus acasă la 
mine. Ai mei an fost bucuroși 
fiindcă tot imi spuneau «insoa- 
ră-te băiete că ta pleci militar 
— plec in toamnă — si ada-ne 
si nouă o noră in rasă». Va să 
zieă le-am spus ți peste două 
săptămini ne-am dus să vorbim 
eu părinții ei. Ne-am dus eu 
mașină miră să vadă eă avem 
Si noi după ee bea apă. Bălri- 
nii intre ei s-au ințeles. Mai en o 
țuică, mai cu o vorbă, am aran
jat nunta.„Dar voi 
v-ați ințeles ?*.  „N-a fost o 
blemâ. fata m-a plăcut, 
stabilit că după nuntă ea

doi. 
pro- 
Am 

se 
mută la noi. iar casa ei pe eare 
• are moștenire de la un unchi

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a) X.

Dintr-o ciudată ambiție de gospodar, 
unele cartiere noi ale orașului se transfor
mă subit în adevărate forturi de apărare 
o... ierbii. Garduri de sîrrnp ghimpată îm- 
prejmuiesc rudimentar și sever mici pătrate 
de pămînt săpat voluntar în cîte-o dumi
nică și semănat cu gazon. Garduri de toa
te felurile care zgîrîie aspru vederea și se 
înalță amenințătoare în special în preajma 
blocurilor cu apartamente proprietate per
sonală. Pe undeva, din străfunduri, se ri
dică parcă și răzbate afară sub formă de 
gard rădăcina atavică a simțului de pro
prietate. Cunosc aceasta, ea apare uneori 
chiar și ocolo unde nici nu bă- 
nuiești - mai zilele trecute un 
cronicar înțelegea să-și ape
re grădina sa de verbe arun- 
cînd cu nuiele de gard în 
scrisul altora, dar asta 
e-o meteahnă mai veche, m-am 
sit și eu de aerele sale de șef i

A. I. ZĂINESCU

c-om plicti-
— de moravuri 

- aproape l-am citat și cu asta am încheiat 
paranteza. Ca să revenim la garduri și să 
spunem că ele arată de fapt ceva șubred, 
și că acolo unde au fost implantate, in 
cartierele noi ale orașului, seamănă mai 
degrabă a răfuială cu natura și nu cu un 
sentiment înalt de apărare a ei. Tn protida 
bunelor intenții, poate, dacă nu chiar con
trar bunului simț. Apărăm astfel iarba — și 
de cine, de copii, nu ?! — dar cu ce preț, 
ar z ce bunul nostru paznic proprietar de 
stil, cu prețul interdicției de a nu fi copil 
ți de a te uita peste gard la propria ta 
cop lăr e ca la o minge scăpată din gre
șeală acolo și pierdută.

Să ne înțe egem, grija pentru frumusețea

și curățenia 
ror dar nici 
ra celor de 
spiritul de salubritate. Mai ales că, după 
cite aflu, în unele locuri, printre promotorii 
acestui soi de estetică sînt chiar deputați 
sau membri prin unele comisii și consfii 
la sectoare sau municipii, activiști obștești 
etc. Nu e nimic rău că îsi rup timpul și își 
dedică uneori cîteva ore bune, alteori chiar 
zile întregi unei ambiții frumoase de edil, 
preocupați și convinși de utilitatea lor mai 
ales că nu în toate locurile poți vedea și 
simți aceasta, chiar și în multe din noile 

cartiere ale orașului. Dar cu 
ce mijloace și cu ce rezultate 
facem aceasta ? Descurca- 
ți-vă cum puteți - ni s-a re
latat că li se spune adesea 
și ei într-adevăr se descurcă, 

mari de fier și întind sîrme în

orașului cade în sarcina tutu- 
prea multe inițiative de natu- 
mai sus nu fac casă buna cu

bat țăruși
preajmă, sudează vergele și îngrădesc foi 
de tablă, dar unde, copiii unde se mai joa
că ? - asta e o întrebare pe care nu și-o 
mai pun. Și în mijlocul acestor îngrădituri 
apare cite unul care își plimbă dulăul de 
lanț și care, în mintea sa, se vede, dincolo 
de apartament, proprietar de teren. înjură 
și țipă și asmute clinele după copii. Peste 
moșia lui nu se trece I

Se scrie aici pentru a treia oară des
pre această chestiune și nimeni nu răspun
de nimic. Primăria nu se sesizează ? Ex- 
propriați-i, stimați edili, și strîmtorați puțin 
gardurile - dacă nu le puteți face frumoa
se -, lăsați 'locul liber între blocuri, să iu
bim foarte mult iarba dar pe copii să-i iu
bim și mai mult I

y

i
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DE CE A TREBUIT 
SĂ NE INTERESĂM

LA SINDICAT 
DESPRE CEEA CE

ÎNSCRIEREA ÎN PRIMA 
TREAPTĂ DE LICEU

FAC UTECIȘTII ?
. L*  Comitetul municipal Si
ghișoara al ‘JJ.T.C. am rămas 
descumpănit pientru o clipă. I-am 
mărturisit tovarășului Ionel Fe- 
rezan, primul secretar, intenția 
de a scrie ua material despre 
preocupările organizațiilor
U.T.C. perlăru extinderea miș
cării artistice de amatori, pen
tru asigurarea țunui înalt conți
nut educativ manifestărilor cul
turale.

— Veniți vă rog la consiliul 
local al sindicatelor — a fost răs
punsul. Acolo si» cunoaște cu 
exactitate număr Ui formațiilor 
artistice, repertoriul lor.

în prezența tovarășului Fere- 
zan discutăm cu t tovarășa Ioha- 
na Markel, secretara consiliu
lui municipal al sindicatelor.

— în legătură cu ierna abor
dată v-aș ruga să scrieți ade
vărul. sublinia interlocutoarea, 
în întreprinderile din munici
piu avem o bogată (activitate 
cultural-artistică. Receni la ni
vel de municipiu a «W.'ut loc 
concursul formațiilor artfetice la 
care s-au prezentat bine colec
tivele de la Faianța. Letmetea 
C.F.R. Nicovala și altele. Aceste 
manifestări au fost organizate 
de către noi, de activiștii stindi- 
cali. în ceea ce privește relațiile 
cu U.TC.-ul trebuie să sptjn că, 
deși in multe domenii de ac
tivitate preocupările noastufe vi
zează scopuri comune, nu prea 
colaborării.

Primul secretar al organiza
ției municipale de tirteret n-a 
avut altceva de spus diecit să 
confirme afirmațiile interlocu
toarei.

— Să scriem atunci despre 
modul în care se realizează co
laborarea între organizațiile din 
subordine.

— Scrieți. Situația nu e fa
vorabilă dar lucrurile se poț» în
drepta. Uitați-vă. Chiar acum 
intenționăm să organizăm îm
preună cu organele sportive 
crosul tineretului. Dacă și or
ganizația U.T.C. și-ar spune cu- 
vintul reușita ar fi mai sigură.

Tovarășul Ferezan încearcă să 
motiveze lipsa de colaborare 
între cele două organe cu o scu
ză: Știți, nouă ni se cer uneori 
de sus anumite lucruri...

— Știm și o să vi se mai cea
ră. Dar nu sîntem de acord cu 
ceea ce lăsa interlocutorul sa
se înțeleagă, că cineva din con
ducătorii ierarhici cere să șe 
desfășoare activitatea U.T.C. în 
campanii. Cotizația. evidența, 
primirea de noi membri, asigu
rarea condițiilor de muncă și 
viață, perfecționarea profesio
nală a tinerilor, organizarea 
timpului liber prin antrenarea 
la acțiuni educative și instruc
tive sînt citeva dintre preocu
pările cu caracter permanent 
ale organizațiilor U.T.C. Nici 
una dintre aceste sarcini nu 
trebuie neglijată. Nu ne putem

(Urmare din vag.- I)

N
avigatorii pe Colen- 
tina fuseseră popu
larizați și la Televi
ziune, dar, sînt con
vins, prea puțini au 

fost aceia care au luat în se
rios ideea transformării Bucu- 
reștiului într-un port verita
bil, la cheiul căruia să acos
teze nave adevărate, mari, 
nave comerciale și de călători, 
într-un cuvînt, vapoare. Am a- 
cum in față planul detaliat al 
unui impresionant sistem hi
drotehnic, de astă dată por- 
nindu-se de la modesta și 
multă vreme ignorata apă a 
riului Mostiștea. De fapt, ciți 
au auzit de Mostiștea ?...

E un rîuleț care străbate 
cimpia Bărăganului la sud-est 
de București, șopotind încă ti
mid către Dunăre. De vreo 
trei ani însă, Mostiștea consti
tuie coloana vertebrală a vii
torului sistem hidrotehnic pen
tru irigație, navigație și ener
gie electrică, înscris în preocu
pările generale ale partidului 
și statului de folosire comple
xă a potențialului hidraulic al 
țării. Prin planul de stat, sar
cina de amenajare a acestui 
sistem a fost încredințată 
Trustului de construcții pen
tru îmbunătățiri funciare 
București, iar schema-cadru a 
bazinului hidrografic Mostiș
tea. despre care vorbeam, se 
află deja în primele etape ale 
realizării practice, pe teren.

Apele Dunării vor fl cone
xate Ia sistem într-un punct 
situat între comunele Mînăs- 
tirea. din județul Ilfov și Do- 
robanțu, din județul Ialomița. 
Un canal lung de peste 10 
kilometri și lat la fund 
de 75 metri, va trans
porta apele fluviului în 
prima stație de pompare, de la 
Iezer-Mostiștea. De aici, apa 
va fi pompată într-un Iac cu 
o suprafață de 3 000 de hecta
re și cu un volum util de 145 
milioane metri cubi. Peste co
ronamentul barajului lacului, 
lung de 2 kilometri, va trece 
șoseaua națională Oltenița— 
Călărași. împinsă mai depar
te, prin pompe și cîteva ecluze, 
apa scoasă din Dunăre va urca 
o diferență de nivel de circa 
52 metri, pînă in canalul Mos- 
tiștea-Cernica.

Acestea sînt, evident, citeva 
din datele tehnice. Iată și ci
teva date strict economice, le

împăca cu ideea că la un organ 
U.T.C., la un moment dat, să 
nu se cunoască realitatea din- 
tr-un domeniu sau altul. Dacă 
e așa punem întrebarea: în 
funcție de ce își stabilește Co
mitetul municipal Sighișoara al 
U.T.C. obiectivele muncii pentru 
o perioadă următoare ?

Ne-am deplasat și în cîteva 
întreprinderi. Aici lucrurile stau 
cu totul altfel. La Fabrica de 
confecții, secretara comitetului 
U.T.C. și președinta comitetu
lui sindical pot fi întîlnite zil
nic la sediul comitetului de 
partid consultîndu-se, reparti- 
zindu-și sarcinile în orice ac
țiune. Fie că este vorba de con
curs profesional, de promova
rea ori sttimularea unor tineri, 
de organizarea unor acțiuni 
sportive, de muncă patriotică 
ori cultural-educative. La țesă- 
toria de btumbac am discutat cu 
tovarășii: Augustina Iliescu, se
cretara comitetului U.T.C. și 
Cornel Doru Van cea, responsa
bil cu resortul cultural in co
mitetul U.T.C., de față fiind și 
tovarășa Mania Filip, președinta 
comitetului sindicatului.

— Noi am participat la recen
tul concurs al formațiilor artis
tice cu soliști vocali, grup vocal, 
dansuri populare și o brigadă 
artistică de agitație. Activitatea 
acestora este rodul bunei noas
tre colaborătri cu organizația de 
sindicat, ne spune Cornel Doru 
Vancea. împreună am stabilit 
aspectele de lăudat și de criticat 
în textul brigăzii, împreună 
am asigurat prezența și condi
țiile de desfășurare a repetiții
lor. Desigur, fiecare am avut 
sarcini concrete. Concursul la 
care m-am referit poate să a- 
pară ca o acțiune a sindicatu
lui numai în măsura în care, și 
nu-mi explic de ce, n-am văzut 
la locul concursului nici un ac
tivist al comitetului municipal 
U.T.C.

Situații similare sînt și la alte 
întreprinderi. Misterul întilnit 
la comitetul municipal U.T.C. 
t-am descifrat însă aici.

— Tovarășii activiști vin să 
ne ceată anumite situații, a 
completat secretara.

Cerînd situații, la comitetul 
municipal U.T.C. se cunoaște 
realitatea din situații, nicide
cum preocupările tinerilor din 
organizații, problemele gp care 
se confruntă, greutățile care se 
ivesc și cum sînt ele învinse. 
E un fel de îndrumare și con
ducere a activității organizații
lor U.T.C. in plenare și ședințe. 
Or, modul în care se materiali
zează măsurile stabilite de o 
plenară ori alta, sarcinile trans
mise cu ocazia instruirilor nu 
se pot cunoaște decît pe teren, 
în mijlocul tinerilor.

MIRCEA BORDA

gate direct de aportul viitor 
al sistemului la agricultura din 
Bărăgan: amenajarea unei su
prafețe pentru irigat de 203 000 
hectare, desecări și drenaje pe 
30 000 hectare, lucrări de com
batere a eroziunii solului pe 
11000 hectare, amenajarea 
crovurilor (găvanelor) pe 5 000 
hectare, sistematizarea păduri
lor pe 550 hectare, amenajări 
piscicole pe 6 000 hectare și, în 
sfîrșit. producerea de energie 
electrică prin valorificarea 
corespunzătoare a căderilor la 
viitoarele baraje Frăsinet și 
Preasna.

Dar navigația ? Cum rămî- 
ne cu Bucureștiul. port Ia Du
năre ?... Conform proiectului, 
portul Capitalei va fi pe lacul 
Cernica. De aici, un canal de 
navigație impresionant se va u

București,

ni cu șenalul în viitor navigabil 
al Mostiștei, pe traseu urmind 
să se construiască și alte por
turi, in jos. către Dunăre. 
Așadar, tinărul meu interlo
cutor, inginerul din Galați 
constructor de nave pe pernă 
de aer, dar, firește, nu numai 
el, se va putea bucura, nu 
peste prea mult timp, de plă
cerea unei călătorii pe ape, 
traversind... Bărăganul. Și 
nu doar cu barca sau cu 
hidroglisorul, ci cu nave in 
toată regula !

Deci, vom putea străbate 
destul de curind și Europa, cu 
vaporul, plecînd de la Bucu
rești. Vom călători pe Dună
re, dar și pe Rin, pe Main, pe 
Elba, pe Marna, pe Sena. Un 
prieten, care a asistat recent, 
in urma invitației guvernului

Reporterii „Scînteii tineretului" vă prezintă o expoziție

INVENȚII Șl INOVAȚII STUDENȚEȘTI
Comitetul Executiv al Uniunii 

Asociațiilor Studenților Comu
niști din România a organizat, 
la Institutul politehnic din Ca
pitală. Expoziția națională de 
invenții și inovații studențești. 
Exponatele — 85 de lucrări
semnate de 140 autori — relevă, 
in oarecare măsură, rezultatele 
remarcabile ale activității a 
peste 25 000 studenți, cuprinși 
in cele 1 500 cercuri științifice, 
ca efect al orientării acestora 
spre problemele producției. Lu
crările prezentate au fost se
lecționate din cele 213 aparate, 
machete, mostre și proiecte, la 
concursul național de invenții 
și inovații inițiat de CUASCR. 
care a antrenat mai mult de 
400 studenți. Criteriile ce au 
impus alegerea indică prin ela 
însele valoarea expoziției : ni
vel științific ridicat, originali
tate in soluțiile tehnice adop
tate, economicitate și bune re
zultate în aplicarea în produc
ție. Se evidențiază, ia toate, 
pronunțatul caracter practic, 
Dovadă : 40 sint introduse deja 
în producție sau cercetare, alle 
23 fiind in curs de aplicare. 
Multe au fost finalizate in ca
drul proiectelor sau lucrărilor 
de diplomă. Pledează în favoa
rea originalității exponatelor 
cele 60 de prototipuri, cele 13 
brevetate și încă 14 propuse 
spre omologare. Să mai adău
găm și faptul că multe dintre 
lucrări sint utilizate in labora
toarele facultăților în scop di
dactic și de cercetare, sprijinind 
astfel acțiunea de autodotare si 
autoutilare a acestora. Un 
exemplu concret ni-1 oferă, în

Republicii Federale Germania, 
la inaugurarea unor noi etape 
ale lucrărilor de pe viitorul 
canal Dunăre-Main, adusese 
vestea că în 1981, cînd cana
lul va fi terminat, se va des
chide. practic, un „drum de 
apă" in lungime de peste 3 500 
de kilometri, care va traversa 
Europa de la Marea Neagră 
la Marea Nordului, unind 13 
state riverane Dunării și Ri
nului.

O altă știre, publicată de 
curind sub promițătorul titlu 
,,Pe Dunăre pînă Ia... Veneția", 
ne informa despre amenaja
rea în Italia a unui canal na
vigabil între Marea Adriatică 
și Dunăre, in apropierea fron
tierei cu Iugoslavia. Acest ca
nal va lega porturile din nor
dul Adriaticii cu rețeaua flu
vială a bătrînuiui Danubius, 
care. în prezent, este na
vigabil din R.F. Germa
nia pînă Ia Marea Nea
gră. Așadar, visul de a pleca 
cu vaporul din București, cu 
destinația Marea Adriatică, 
Marea Baltică, Marea Nordu
lui și de aici mai departe, fără 
a ocoli, ea pină acum, mii și 
mii de kilometri, ci plutind, ca 
să zicem așa. „pe scurtătură" 
de-a lungul ori de-a latul Eu
ropei. nu mai este o utopie, ci 
o realitate în devenire.

în ee ne privește pe noi, în 
zona sistemului Mostiștea se 
lucrează intens. Se realizează 
lucrări de mare răspundere, cu 
termene de execuție precise. 
Zona este declarată Șantier 
național al tineretului, sint 
deci aici sute și mii de tineri- 
se muncește din greu, aceasta 
e realitatea, dar nici entuzias
mul nu lipsește.

Bucureșteanul Teodor Necu- 
la, întilnit la un punct de lu
cru, spunea :

— li dăm tare, pentru că 
știm că la urma urmei lucrăm 
pentru noi. Eu unui țin să 
spun cui o vrea să mă asculte 
peste cîțiva ani, că dacă se 
poate plimba cu vaporul, de 
la București pină mai știu eu 
unde, apoi să-mi mulțumească 
și mie. Se Înțelege, o să mă 
urc și eu pe vreun vapor. N-o 
să mă rabde inima să nu mă 
urc... Poate chiar mă fac ma
rinar !

Intr-adevăr, se poate intim- 
pla și asta. Pină atunci însă, 
vom mai scrie despre tinerii 
de pe valea Mostiștei... 

acest sens, laboratorul Facultă
ții de transporturi.

Numeroase lucrări au fost 
inspirate de contractele înche
iate între catedre și unitățile 
economice. Așa este, de pildă, 
eclipsorul electronic pentru 
semnalizare la distanță, reali
zat pentru întreprinderea NAV- 
ROM în cadrul Centrului stu
dențesc de studii, cercetări și 
proiectări din I.P. București, 
pe baza unui contract în va
loare de 600 000 lei.

— Circa 300 asemenea apa
rate au fost instalate pe Du
năre, pentru indicarea praguri
lor dificile pe cursul apei, ne 
spune Sorin Kostrakievici. se
cretarul UASC din IP Bucu
rești, și nu s-a primit pic» o 
reclamație.

Peste 2 000 de studenți sînt 
antrenați in realizarea a 430 
contracte încheiate cu organi
zațiile economice socialiste. La 
Institutul de fizică atomică din 
București a fost introdus in 
producție un generator de ru- 
rent mare, durată scurtă, im- 
pedanță joasă. (Autor : Bene

Răsfoiam, nu de mult, o 
„Scurtă istorie a tehnologiei" 
(„A short history of techno
logy"), publicată de T. K. 
Derry și T. I. Williams la 
Oxford, in 1960. In această 
carte, am dat peste descrierea 
și schița unui vagonet minier 
din Transilvania (p. 213), 

dict Popescu, Facultatea de fi
zică, anul V). Ciocanul matrițor 
acționat cu motor electric li
niar, conceput de studentul Ion 
Zoicas de la I.P. Cluj, este 
utilizat pentru prelucrarea me
talelor cu rezultate mai bune 
decit ale unor dispozitive si
milare din străinătate. Transfor
matorul de curent pentru în
cercări de laborator, realizat 
de Cornel Florescu de la I.P. 
Timișoara este un utilaj indis
pensabil laboratoarelor de în
cercări ale echipamentului elec
tronic de protecție prin relee.

Exemplele pot fi extinse ; 
alegerea celor mai de sus este 
oarecum intimplătoare.

— Există un potențial creariv 
excepțional la studenți, remarca 
profesorul George Rulea, șeful 
comisiei profesionale a comi
tetului de partid al I.P. Bucu
rești, referindu-se la recenta 
sesiune a cercurilor științifice 
studențești. In ultimul an. mai 
ales, se înregistrează un reviri
ment in activitatea de cerce
tare studențească, acesta fiind 
reflexul preocupărilor în direc
ția legării cit mai strinse a in-

Cel dinții vehicul purtat pe șine

Vehiculul de la Brad, așa cum apare schițat in
tr-o istorie a tehnologiei, Oxford, 1960.

Fotografia vehiculului de la Brad din „Muzeul 
comunicațiilor" din Berlin.

menționat, pe drept cuvînt. a 
fi mai vechi decit cele din 
apusul Europei. Imaginea a- 
ceasta îmi era insă cunoscută. 
Același vehicul îl văzuse dr. 
A. Steopoe la „Muzeul co
municațiilor" din Berlin, no- 
tind in revista „Natura" nr. 
6 din 1928: „Care credeți că 
e cel mai vechi vehicul pur
tat pe ține ? Un modest 
cărucior de lemn, cu tăvălugi 
în loc de roate și cu prăjini 
de lemn în loc de șine pro
venind de la mina Ruda 12 
Apostoli, Brad (Transilvania)". 
Același autor consemna, in 
aceeași revistă, doi ani mai 
tîrziu : „In ținuturile locuite 
de români, vehiculele purta
te pe șine s-au întrebuințat 
cu o sută de ani mai înainte 
decît în Anglia". Adresin- 
du-mă anul acesta „Muzeului 
comunicațiilor" („Verkehrs- 
museum") din Berlinul Occi
dental, mi s-a comunicat că 
prețiosul exponat mai există 
acolo și mi s-a transmis foto
grafia lui. Dealtfel, modele 
ale aceluiași vagonet pot fi 
văzute la București, atît la 
Muzeul căilor ferate, cit și 

vățămîntului de practică. Mare 
parte din secțiuni și-au ținut 
comunicările în întreprinderi, 
cu participarea cadrelor de 
acolo („Electronica", „9 Mai", 
I.P.R.S. Băneasa etc.). Pe de 
altă parte, s-a creat o apro
piere naturală între studenții 
cercetători și cadrele de îndru
mare. Catedrele au reușit să 
concentreze activitatea cercuri
lor științifice și au căpătat, 
totodată, încredere în capacita
tea studenților.

Aplicarea unor tehnici mo
derne de cercetare și investiga
ție relevă cu prisosință intere
sul și pregătirea superioară a 
studenților. Această primă ex
poziție națională de invenții și 
inovații studențești răspunde 
dezideratului formulat de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
„învățămîntul, cercetarea și 
producția să fie un proces uni
tar în formarea specialistului 
de mîine“.

V. RAVESCU 
Foto: GH. CUCU

la Muzeul tehnic „Dimitrie
Leonida". Vehiculul acesta,
provenind dintr-o mină de
aur, avea dealtfel o largă
răspîndire în interiorul arcu
lui carpatic. Vechimea lui 
este apreciată la secolul al 
XV-lea sau începutul secolu
lui al XVI-lea, fiind cel din
ții vehicul pe șine din istoria 
tehnicii.

Vagonetul de la Brad este 
în întregime din lemn, ceea 
ce corespundea excepționalei 
măiestrii în realizarea de con
strucții din acest material ce 
caracteriza tehnica noastră 
populară. Tot din lemn erau 
„prăjinile" (șinele) pe care 
circula, probabil împins de 
doi sau trei oameni. Intere
sant este că sistemul de 
transport are și schimbător de 
cale (macaz), — cel dinții 
cunoscut în istoria tehnicii — 
avînd atît ac, cît și inimă, 
deci elementele de bază. Nu 
ne este cunoscut creatorul a- 
cestei invenții, genială pentru 
vremea ei; s-ar putea să fie 
vorba de un meșter popular 
sau de o succesiune de meș
teri (ceea ce a dus pînă la

Pentru înscrierea în prima 
treaptă a liceului sanitar, sa 
cer condiții deosebite? — ne 
întreabă un număr mare de 
tinere.

Prima treaptă se încadrează 
în sistemul liceal obligatoriu 
incit.- înscrierea în anul I se 
face în aceleași condiții pre
văzute pentru toate tipurile 
liceale: fără concurs de ad
mitere, pe baza dorinței ex
primate de tînăr. Există, to
tuși, o prevedere aparte, dic
tată de specificul profesiei pe 
care o asigură acest tip de 
liceu. In afara fișei medi
cale cu care tinărul se pre
zintă obișnuit la înscriere, el 
va fi supus unui examen me
dical și în cadrul liceului res
pectiv, pentru ca nu cumva 
starea sănătății să fie contra
indicată meseriei alese. Exa
menul medical se va face în
tre 16—19 iunie. In cazul în 
care la un liceu sanitar se 
înscriu mai mulți candidați 
decît numărul de locuri pre
văzut — și numai în acest 
caz — se va proceda la or
ganizarea probelor de verifi
care a cunoștințelor. Discipli
nele acestor probe sînt cele 
cunoscute: matematica și, la 
alegere, limba română, fizica 
ori chimia. Probele vor con
sta numai în lucrări scrise, iar 
subiectele acestora vor fi sta
bilite din programa clasei a 
VIII-a a școlii generale.

Liceul sanitar absoarbe în 
general fete, meseriile din a- 
c.est domeniu fiind potrivite 
lor, dar nu înseamnă cu asta 
— așa cum se exprima un 
candidat — că băieții vor fi 
refuzați Ia înscriere.

Cum se va proceda la în
scrierea în prima treaptă a 
liceului? — aceasta este în
trebarea care apare cel mai 
frecvent în scrisorile cititori
lor noștri.

Prima treaptă de liceu, 
după cum se știe, este obli
gatorie pentru toți promova
ta clasei a VIII-a care nu 
cor împlini virsta de 16 ani 
pina la data absolvirii clasei 
amintite. Elevii se vor înscrie 
la liceu pe baza propriei op
țiuni, fără a fi supuși unui exa
men de admitere. Înscrierile 
se vor face între 9—20 
iunie. Cursurile clasei a 
VIII-a se termină la data de 
15 iunie, înscrierile încep însă 
mai devreme pentru a da ti
nerilor posibilitatea să ia 
contact din timp cu liceele 
la care doresc să se înscrie, 
să se orienteze și în funcție 
de locurile pe care acestea 
le au.

Liceele de artă, pedagogi
ce și cel cu program de 
educație fizică prezintă o si
tuație specifică. Dat fiind că 
exercitarea meseriilor ce se 
pregătesc prin liceele numite

urmă invenția în forma in 
care ni s-a păstrat). Creatorii 
celebrului vehicul îi scutea în 
orice caz pe mineri de trans
portul, incomparabil mai 
anevoios, al minereului, în 
coșuri sau saci, cu eforturi 
evident mai mari decît cele 
ale împingerii unui vagonet. 
Și nu întîmplător, această in
venție aparține tocmai de mi
nerit, îndeletnicire milenară a 
poporului nostru.

Despre priceperea în mine
rit a românilor, găsim 
frecvente notații în docu
mente. Ioannes Fridvalski, 
erudit chimist și mineralog, 
descria astfel Abrudul veacu
lui XVIII: „Toți valahii lo
cuind în acești munți, îi zgu
duie, sfredelesc, perforează și 
— nemulțumiți de a găuri 
pămintul și rocile cu uneltele 
lor de fier —, dărimă munții. 
Folosesc, în acest scop, atîta 
praf de pușcă, îneît, după 
cum am fost martor, nu e 
minut pe ceas în care să nu 
se audă, mai tare decit în 
iad, bubuitul produs de jur 
împrejur de puterea pulberii’'. 

presupun aptitudini deosebite, 
la aceste profile candidații 
vor susține probe de apti
tudini specifice domeniului 
respectiv (despre probele pre
văzute am amintit în cadrul 
rubricilor anterioarei. Pro
bele de aptitudini se desfă
șoară între 20-—25 iunie și 
sînt eliminatorii.

Pentru a se înscrie la li
ceu, tinărul trebuie să pre
zinte la secretariatul acestuia 
o cerere purtînd avizul direc
torului școlii generale pe ca
re a urmat-o prin care se 
confirmă exactitatea datelor 
cuprinse în cererea elevului 
și faptul că acesta a promo
vat clasa a VIII-a. In plus, 
la înscrierea tînărului îi este 
necesară fișa medicală, în
tocmită potrivit normelor Mi
nisterului Sănătății. In cazul 
profilelor de artă, pedagogie, 
de alimentație publică, de in
dustrie alimentară, de navi
gație, agricole, sanitare, pre
cum și a claselor ou program 
de educație fizică și sport, 
în cadrul liceelor respective 
se va proceda la un examen 
medical suplimentar pentru 
ca starea sănătății tînărului 
să nu fie contraindicată me
seriei alese. Exemplificăm: la 
liceele agricole tinărul can
didat trebuie să îndeplineas
că condițiile de sănătate ce
rute pentru obținerea permi
sului de conducere pentru 
tractoare rutiere (auto). Exa
menul medical se organizează 

între 16—19 iunie.
Dacă la un liceu se vor 

înscrie mai mulți candidați 
decît locurile planificate — 
și credem că aceste situații 
vor fi de excepție — între 
29—30 iunie se vor organiza 
probe de verificare a cunoș
tințelor.

Vrem să spulberăm con
fuzia unor tineri care ne-au 
scris întrebîndu-ne dacă cei 
care nu au ocupat un loc 
la liceul la care s-au înscris 
vor fi supuși altor probe. 
Nu, asemenea probe nu vor 
avea loc. Intre 3—10 
iulie inspectoratele școlare 
ii vor îndruma pe tinerii ca
re din lipsa locurilor au ră
mas in afara liceului unde 
s-au înscris spre licee și fi
lialele acestora care nu și-au 
completat locurile. Pentru a 
se înscrie la aceste licee ori 
filiale vor avea nevoie doar 
de o adeverință eliberată de 
conducerea liceului la care 
au susținut probele de verifi
care din care să rezulte și 
punctajul obținut de candi
dat, întrucît înscrierea se va 
face în ordinea punctajului 
dobîndit de elevi — cum 
spuneam —, fără a susține 
alte probe de verificare.

LUCREȚIA LUSTIG

Dar de cînd se utilizau 
explozivii în minele noastre ? 
Un răspuns la această între
bare este dat într-o cunoscu
tă Istorie a artileriei („Du 
feux gregois..."), publicată In 
1845 la Paris. Aici citim : 
„Este foarte probabil că în. 
Orient, mai precis in regiu
nile situate între Ungaria și 
gurile Dunării, au învățat 
oamenii să utilizeze practic 
explozia prafului de pușcă". 
Comentînd un manuscris la
tin din anul 1395 sau 1396, 
păstrat la Paris, autorii, 
Reinaud și Fave subliniază 
că acesta se referă la „de
scrierea utilizării prafului de 
pușcă în mine", anterioară cu 
cel puțin jumătate de secol 
folosirii sale în apusul Eu
ropei.

Cu alte cuvinte „între Un
garia și gurile Dunării" — 
în interiorul arcului carpatic 
—- „valahii" găsiseră mijlocul 
de a înlocui tradiționalele 
unelte, manuale dalta și 
barosul — prin explozivi, în
zecind astfel productivitatea 
muncii de exploatare! A- 
ceasta se întîmpla în secolul 
al XlV-lea. Este necesară o 
asemenea precizare deoarece 
părintele mineralogiei, Geor
gius Agricola, relata, în cu
noscuta lui operă „De re 
metalica", faptul că abia în 
veacul al XVI-lea a început 
utilizarea „pulberii" in mine
le din Germania.

Iată deci o manifestare a 
inventivității românilor, în- 
tr-un domeniu fundamental 
al producției, acela al valo
rificării resurselor subsolului.
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SĂ CREȘTEM ÎN CULTUL MUNCII

SPIRITUL DE ECHIPĂ
tăților lucrului in echipă. Talentul, 
forța creatoare, inventivă a individului, 
inițiativa nu se diluează, ci *e  valori
fică superior intr-un sistem de relații 
ordonate, concentrate conștient asupra 
unui scop comun, coordonind o contri
buție diferențiată ca gen. apreciabilă 
sub raportul cantității și calității.

— Tovarășă doctor, sînteți 
din Timișoara. Intr-o vizită 
recentă in orașul dumnea
voastră. o fostă colegă pe 
care ați avut-o în facultate 
mi-a arătat scrisoarea ce 
i-ați trimis-o. Mi-am notat 
un fragment i „Circumscrip
ția sanitară Cerna, din care 
face parte satul meu, e o 
circă grea. în primele două 
luni am avut și necazuri cu 
acomodarea, n-am avut un 
colectiv prea unit, dar acum 
treaba merge. Oamenii mă 
Iubesc, sint primul lor medic 
care stă De loc. cei dinain
tea mea făceau naveta sau 
veneau de 2—3 ori pe săptă- 
mînă. M-am hotărit să râ- 
mîn“. Despre ce este vorba ? 
Se ivise prilejul să plecați ?

— Da. Mi se propusese să 
mă transfer ia Oravița. deci 
mult mai aproape de Timi
șoara, de părinți, de prieteni. 
Dar mi-a fost imposibil să 
accept. Dacă am fost re
partizată la Traian, vreau să 
rămin pe loc. Și aici e ne
voie de medici. Mă uit la pa- 
cienți, observ că au încredere 
în mine, am aflat că aștep
tau de mult un medic care să 
fie al lor, care să stea prin
tre ei zi de zi, noapte de 
noapte. Recunosc, Ia în
ceput mă gindeam să plec, 
satul mi se părea dezolant. 
Am avut si greutăți, cum are 
fiecare medic începător. Am 
considerat însă că e o pro
blemă de demnitate să ramtn 
unde am fost repartizată. 
E drept, nu am condi
țiile pe care ți le asigură un 
oraș. De pildă, de cind mă 
aflu aici n-am vizionat un 
spectacol decît la televizor, 
iar la Brăila și la Tulcea, 
orașe relativ apropiate de 
Cerna, n-am fost decît o sin
gură dată. însă ce să fac, 
asta-i situația. Cind ți se În
credințează o sarcină, dis
tracțiile trebuie lăsate pe 
planul doi. Astăzi sarcina 
mea este să am grijă de să
nătatea celor 1 800 de oameni 
din satul Traian.

— Faptul că ați rămas 
la postul ce vi s-a re
partizat este, prin el în
suși, o dovadă de respon
sabilitate. de disciplină in 
muncă. Considerați insă că 
sarcinile profesionale vi le 
îndepliniți exemplar ?

— Cele profesionale, da. 
Un medic n-are voie să se 
joace cu omul, cu sănătatea 
lui. Cei care nu procedează 
așa n.au ce căuta in breasla

Eficienta economică 
are întotdeauna 

și un sens moral
Convorbire cu inginerul proiectant

ROMEO HANGANU,

— Tovarășe Hanganu. cans 
vede un inginer proiectant 
eficienta (coarwnieă î

Unii tineri consideră că-și pot asi
gura succesul acțiunii lor individuale 
fără nici un ajutor, ignorînd chiar pe 
cei din jur — familia, profesorii, tova
rășii de muncă, prietenii. Această înțe
legere a inierrelațiilor este sterilă, fie 
că reflectă o stare de supraevaluare a 
forțelor, fie o necunoaștere a posibili

Reprezintă spiritul de echipă un atribut exclusiv al mun
cii de cercetare ? Caracteristicile actuale ale muncii nu re
clamă oare o acțiune de strinsă cooperare pentru unirea 
demersurilor individuale sub semnul aceleiași responsabili
tăți, aceleiași discipline, aceluiași sens creativ in toate do
meniile, pentru toate profesiunile?

Răspunde acad. prof.
— In ce direoție credeți că trebuie să 

se insiste pentru formarea omului „de 
echipă" ?

începind chiar cu educația preșco
lară de azi omul este introdus în socie
tate, dincolo de cercul familiei, rudelor, 
vecinilor, prietenilor. încă din această 
fază se încearcă să se clădească senti
mentul necesar al muncii, cultul muncii. 
Promovîndu-i prin muncă, prin învăță
tură calitățile, tînărul este stimulat să se 
descopere pe sine însuși, să-și formeze 
criteriile de înțelegere și de comparație 
cu cei din jur, urmînd să se perfecțione
ze în vederea unor rezultate optime — 
la nivelul aspirațiilor personale și al ne
cesităților sociale.

— Este momentul „cheie" : un țel mare 
conceput a fi realizat ca atare poate fi 
realizat printr-un efort individual ? Este 
oare aceasta calea reușitei ?

— Uneori, în anumite domenii de acti
vitate, se obțin rezultate spectaculoase ca 
rod al unui efort exclusiv individual, dar 
și în acest caz ele nu pot fi concepute 
numai din punct de vedere personal, e- 
goist. Orice reușită se raportează la re
perul uriaș, viu, veșnic în mișcare al so
cietății. Societatea încurajează, răsplă
tește atingerea acelor țeluri care sint 
conforme propriilor țeluri, compatibile 
cu legile sale de organizare și cu etica 
sa. Coeziunea care se manifestă pe plan 
microsocial in toate profesiunile — toate 
necesare ca sarea pămintului chiar dacă 
au denumiri modeste — este reglată, 
printr-o organizare științifică, printr-o 
dezvoltare planificată, de un sistem ci
bernetic uriaș care este întreaga noastră 
societate, țelurile ei de construcție eco
nomică. socială, umană multilaterală. 
Deci, fiecare reușită personală trebuie 
să devină de drept o parte a reușitei co
lective.

— „Spiritul de echipă" este o compo
nentă calitativă, de conținut a muncii in 
echipă sau un inveliș ai relațiilor, o lo
zincă de organizare și mobilizare ?

— Performanțele, recordurile profesio-

N. TEODORESCU
nale nu se ating numai cu un îndemn 
dacă acesta nu devine o stare de spirit 
permanentă. Spiritul de echipă na tre
buie să fie inclus in regulamentele de 
ordine interioară ci — ca o trăsătură 
cultivată — in caracterul omului. V-aș 
oferi un exemplu : într-o duminică. nu 
de mult, cu prilejul unei competiții inte
lectuale tinerești, olimpiada de matema
tică, intr-un liceu din Baia Mare, liceul 
industrial de construcții. însoțit de direc
toarea acestei instituții de învățămint. am 
parcurs rind pe rind sâlf.e de curs care 
sint toate laboratoare, fiecare cu funcția, 
sa. cu instalațiile potrivite, cu panouri, 
cu planșe, cu modele, toate înfăptuite de 
cei ce învață și muncesc acolo, elevi și 
profesori, maiștri și învățăcei. Totul este 
strălucitor de curat, acolo se calcă pe 
parchet și pe mozaic cu încălțămintea 
îmbrăcată in șotropi ca la muzeele din 
castele, iar camerele sint zugrăvite fie
care in altă culoare veselă, pastelată. 
Clădirile așezate cu gust și cu chibzuin
ță pe largul cuprins care se transformă 
cu rivnă intr-un parc sint ridicate și ele 
de cei care le folosesc prin munca lor, 
pe care n-o precupețesc nici in vacanțe. 
Liceul are televiziune interioară, instala
ții fonice pretutindeni, se poate urmări 
o lecție sau o demonstrație de oriunde, 
poate fi chemat și răspunde oricine din 
orice loc. După realizările concrete în do
meniul construcțiilor și instalațiilor care 
stau mărturie, cred că pot afirma că a- 
colo se învață și se aplică învățătura, 
formindu-se oameni care știu să mun
cească, cu un autentic spirit de echipă și 
de aceea cu mari șanse de reușită in 
profesiune și viață. Și acest liceu este o 
reușită atit de mare incit se poate îm
părți tuturor celor ce o trăiesc de-a lun
gul anilor cit se găsesc laolaltă, elevi și 
profesori, personal de serviciu, organe de 
conducere, in frunte cu directoarea care, 
neobosită, nu are vremea de a-și da sea
ma de reușita sa proprie în viață, fiindcă 
astăzi se gindește împreună cu toți cei 
ce-o înconjoară la ce vor mai infăptui la 
vară, la toamnă, la anul și la multi ani.

CC fțnjaint» jjș TîOUâ 
activitate începusem să cred că 
voi putea realiza adevărata e- 
ficiență in muncă. în parte în
să m-am înșelat. Alături de lu
crările cu caracter productiv 
pierdeam aproape zilnic o oră 
sau două alergind cu niște hir- 
tii să obțin semnături pentru 
derogări. Era vorba de două pa-

Aspect revelator din secția mecanică a Uzinei de strunguri Tirgoviște.
Foto: O. PLECAN

TIMARUL —0 PREZENȚA ACTIVA 
ÎN COLECTIVUL DE MUNCĂ

Este o chestiune 
de demnitate să-ți faci 

datoria acolo unde 
ai fost repartizat
Dialog cu ANDORA ACHIM, 

doctoriță in satul Traian din țud. TulceaEste oare judicios folosită capacitatea de muncă, de 
inițiativă și creativitate a fiecărui tinăr in obținerea celor 
mai inalți parametri de muncă ai întreprinderii in care lu
crează ? Care este rolul aportului individual la realizarea 
unui program colectiv ?

Masă rotundă în municipiul Timișoara : 
ing. Nicolae Divo, secretarul comitetului 
U.T.C. — „Dermatina" ; Viorel Guțu, 
pregătitor, responsabil profesional în co
mitetul U.T.C., întreprinderea „Electro- 
timiș" : ing. Rudolf Kauten, profesional 
in comitetul U.T.C. — întreprinderea me
canică Timișoara ; Martin Lanert, secre
tarul comitetului U.T.C. — întreprinderea 
exploatare, gospodărie comunală ; Gabriel 
Laurențiu, locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. — Autobaza Timișoara ; ing. 
Alexandrina Lipșa, profesional în comite
tul U.T.C. — întreprinderea textilă ; Viorel 
Lupulescu, profesional in comitetul U.T.C. 
— „Tehnometai" ; Adrian Pîrjol, elev, di
rector al microîntreprinderii de la Liceul 
nr. 1 ; Radu Pută, elev, director al micro- 
intreprinderii de la Liceul „N. Loga" ; Ma
rin Stan, lăcătuș, secretar al comitetului 
U.T.C. — întreprinderea transport con
strucții vagoane tramvai ; ing. Romulus 
Turcu, profesional in comitetul U.T.C. — 
întreprinderea Electrobanat.

★
Dați-le tinerilor răspunderi și veți ve

dea de ce sint in stare ! La „Electrotimiș" 
s-au înființat două brigăzi de tineret pe 
profile diferite — construcții aparate elec
trice și matrițe scule, care au atins o efi
ciență deosebită. Cum? Avînd un program 
de lucru tinerii au fost lăsați să lucreze 
fără să se intervină prea mult, fără să fie 
suspectați că nu vor reuși și deci fără 
o urmărire prea severă. Ei se dovedesc 
perseverenți, conștienți de răspunderea 
lor. Au ajuns să nu se uite la ceas, pă
răsesc uneori lucrul spre seară, fără să 
li se fi cerut și fără să pretindă recom
pense suplimentare. înainte de constitui
rea brigăzilor unii dintre acești tineri 
erau la limita salariului de bază, iar a- 
cum încasează sume la care nici nu spe
rau (V. Guțu). Există, așa cum arătau 
unii participanți, și situații de neîndepli- 
nire a planului din neglijențe personale, 
ca și din necunoașterea unor operații 
complexe, rebutarea unor produse. Aces
tea își au explicațiile și in cauze de na
tură obiectivă. „Cred, arăta N. Divo, 
că tinerii sint la fel de capabili 
ca toți ceilalți. Și am dovedit-o și noi la 
„Dermatina". Mai întîi, cu cele două echi
pe de tineri care, prin îndeplinirea de că
tre fiecare a atribuțiilor ce-i revenea în 
cadrul echipei, au reușit să-și îndeplineas
că și să depășească planul, să cîștige bine 
in condițiile acordului global. In al doi
lea rind, prin rezultatele grupului de cer
cetare (80 la sută tineri), care într-o ju
mătate de an are un brevet acordat și 
patru cereri de brevete înregistrate. Acest 
grup a înscris printre reușitele sale rezol
varea unei teme urmărite timp de trei 
ani intr-un institut de cercetare.

Despre capacitatea tinerilor ne vorbesc 
și alte exemple : La întreprinderea „Ga- 
rofița" și la întreprinderea textilă Lugoj 
observindu-se că produsele confecționate 
nu sint căutate pe piață s-a hotărit sr-him- 
barea cercurilor de creație și organizarea 
lor pe criterii noi. La propunerea comi
tetelor U.T.C. ele au fost formate numai 
din tineri. După un singur an. rezultatele 
au și apărut : „Garofița- a produs 100 de 
noi sortimente in 5C0 poziții coloristice ; 
a acoperit contractele, interne și externe. 
Asemenea cercuri de crea’ie — in care 
puterea de concepție. receptivitatea la 
nou a tinerilor se relevă — proliferează 
și in alte intreprinderi, deși in unele mai 
există o oarecare neîncredere ir. a avansa 
tinerilor sarcini de concepție. Treptat ei 
reușesc să convingă — intrucit dovedesc 
pricepere și seriozitate și la reviziile teh
nice (G. Laurențiu) și in construcția unor 
piese sau aparate pretențioase (M. Sun) 
și in producția de unicate și prototipuri sau 
în acțiunile de autoutilare (V. Lupulescu). 
Fiecare în parte este un ambițios in a 
participa la operațiuni complexe, dificile. 
Dați tinerilor răspunderi... este și o mo
dalitate de a exersa și produce. Astfel 
sint microintreprinderile școlare in care 
elevii îndeplinesc sarcini de producție, or
ganizare și conducere după un program 
lărgit care include instruirea elevilor s: 
autofinanțarea. Microintreprinderile ce 
la Liceul „N. Loga" și Liceul nr. 1 stabi
lesc relații de contract cu întreprinderile 
specializate, dovedindu-se parteneri în
drăzneți. Este cadrul propice pentru dez
voltarea gindirii tehnice a tinerilor. (R. 
Pută, A. Pirjol).

Organizația U.T.C. își asumă răspunderi. 
O serie de inițiative favorizează o parti
cipare specifică, de mai mare ampiitutine 
a fiecărui tinăr in producție. Unele se re
feră la atragerea tinerilor neincadrați in 
muncă, altele la integrarea profesională, 
în cadrul discuției au fost citate iniția
tivele aflate sub deviza ..Eu produc, eu 
controlez, eu răspund", „Fiecare tinăr — 
participant la autoutilare", precum ?. o 
acțiune „Munca patriotică in sprijinul 
producției". Dincolo de unele situați; de 
inerție și formalism, aceste inițiative au 
creat o ambianță mobilizatoare, care ape
lează deopotrivă la fiecare tinăr in parte 
ca și la toți tinerii organizației, parii ci- 
panți la eforturile colectivului lor, au pus 
în evidență virtuțile spiritului de echipă.

Sint cîteva argumente in virtutea că
rora este firesc să credem că tinerii au 
resursele necesare de a se manifesta cu 
entuziasm, competență și receptivitate 
la apelurile colectivului din care fac par
te, că este riscant să fie intimpinați cu 
neincredere pentru că ei o vor contrazice 
in fapte.

Rubrică realizată de: GEORG ETA RUTA

NOI CEI 
DE LA 
ÎNCEPUT

(Urmare din pag. I)

Alexandru Kiss, cu Vasile Mi- 
hali-Bărțu și alții.

Avansul de 120 de zile față 
de planul cincinal ii situează 
deasupra celorlalte brigăzi din 
mină. Productivitatea ridicată 
de 15 t minereu pe schimb, de 
asemenea. Și totuși, există in 
acești oameni bănuiala că ori- 
cind performanța lor poate fi 
atinsă sau chiar depășită de 
alții.

— De aia am zis, și oamenii 
știu asta, că, dacă ne oprim aici, 
o să răminem ăi din urmă. Și 
asta ar fi a mai grea lovitură 
pentru cele 27 de luni de cind 
lucrăm impreună. Spun că oa
menii știu asta pentru că, chiar 
ieri, panoul 65140/6, unde lucrea
ză trei tineri mineri (Vasile Mi- 
hali-Birsu, Petre Martiniș și 
Gheorghe Carp), a dat 16 t mi
nereu în șase ore.

Atit am putut auzi pină a în
ceput „recomanul" lui Vasile 
Doboș să încarce minereul in 
vagoneți. întreg spațiul vibra 
asemenea unei lame de bonfaier 
prinsă intr-o menghină.

— Cit ?, am întrebat după ce 
liniștea s-a scufundat in ape 
grele.

— Șasesprezece și jumătate.
Murdari, plini de noroi, oa

menii zimbeau. Tot așa i-am in- 
tilnit și Ia ieșire, cufundați in 
ninsoarea deasă, montană. Era 
27 aprilie, iar zăpada cădea ca 
in miez de iarnă, albind conu
rile stelare ale Rodnei.

— Tovarășe inginer, folosi
rea eficientă pentru produc
ție a specialiștilor reprezin
tă unei dintre comandamen
tele actuale. Si fiindcă ne 
referim in root orbirea noas
tră la codai eticii și echității 
socialiste, vreau să vă în
treb cum reacționează tine
rii specialiști, cum luptă 
împotriva rutinei si conser
vatorismului. socotind aceas
ta o îndatorire dublă — eti
că și profesională * *

— întrebarea este puțin ne
plăcută. dar voi fi sincer. în 
perioada aceea. mai ales la 
Început, n-am prea reacționa:. 
Dacă aveam cu un an in urmă 
aceeași discuție, nu cred că ați 
fi aflat de la mine despre șu
ruburi. derogări și așa-zise, e 
..operative". Am suferit un timp 
de boala nepăsării. încercam 
din cind In cind dte ceva, dar 
nu duceam nimic pină la ca

PROBLEMA 
FURAJELOR 

(Urmare din pag. 1)

există aici un adevărat '„com
plex" în fața furajelor. Ceea ce 
a determinat — după dinșii — 
nerealizarea planului de lapte 
pe primul trimestru cu aproape 
130 hectolitri, iar la contract, o 
restanță de aproape 30 hectolitri. 
Lucrul acesta îl susțin și îngri
jitorii Emil Vulpenu, Ilinca Ni- 
culescu, Eufrosina Avram. «Ieri 
am fost cu cele 18 vaci pe care 
le am în primire în pășunile 
„Lunca" și „Livezi" — continuă 
dialogul Constantina C. Dulcu. 
Dar, cu toată atenția noastră, 
n-am reușit să luăm de la lotul 
meu și-al surorii mele, mai mult 
de 24 litri de lapte». La între
barea mea dacă este pentru 
prima oară cind se confruntă cu 
asemenea probleme îmi răspund 
că „necazuri asemănătoare am 
avut și în anii trecuți".

— Și-atunci, ce învățăminte 
ați tras ? Ce măsuri ați luat în 
această primăvară ?

— Avem destinată la ora ac
tuală pentru culturi furajere o 
suprafață de 251 ha, îmi răspun
de primarul Cornel Călina. Am 
fertilizat-o în această primă
vară cu azotat de amoniu și su- 
perfosfat după ce, in prealabil, 
90 ha fuseseră curățite, iar de pe 
alte 30 e executată lucrarea de 
defrișare a mărăcinișurilor cu a- 
jutorul substanțial al organiza
ției U.T.C. din comună. De ase
menea, 60 de ha sint in amena
jarea întreprinderii „Pajiștea" 
din Tirgu-Jiu. 

păt S-a intimpiat de al:fel cum 
era și firesc, ca această pro
blemă a eficienței să fie dez
bătută și :n organizația U.T.C. 
S-a lansat chiar o inițiativă : 
fiecare tinăr tehnician și in- 
gș-ser — un cadru de concepție. 
N-am să vorbesc despre aceas
ta. dar trebuie să remarc că 
această împrejurare m-a ajutat 
să capăt o optică fermă. Am 
chiar și uzsele sarcini privind 
antrenarea tinerilor specialiști 
la răspindmea acestei inițiative.

— Deși na ne-am depărtat 
de U subiect, totuși nu 
mi-ati răspuns la prima in
tre bare-

— Ca proiectant caut să în
țeleg eficiența intr-un sens ma
jor, total aș putea spune. Adică 
să țin seama de nevoile directe 
ale producției șt in aceiași timp 
de cerințele privind economia 
de energie, de metaL de mate- 

autoutiliri. împreună eu co
lectivul pe care il conduc am 

samblu de mecanisme pentru ri
dicat transportat și preparat a- 
mestecuri de formară (s-au eli
bera: noi suprafețe de produc
te). iar in momentul de față 
proiectez un dispozitiv pneu
matic pentru impănarea matri
țelor la ciocanele matrițoare 
mari. Aici am în vedere, in 
primul rind. ușurarea efortului 
fizic. Toate proiectele sint sim
ple. realizabile cu mijloace pro
prii și in termene scurte. Cele 
realizate practic sint aprecia
te. Calitățile amintite repre
zenta. cred eu. un semn al e-
fiăenței.

V. CONSTANTINESCU

O situație corespunzătoare mo
mentului am intilnit la Coope
rativa agricolă de producție „23 
August" din Turceni. Tinărul 
fermier Gheorghe Bizdoacă ne 
declara că în ceea ce privește 
furajele stau bine. E ceea ce ne 
demonstrează dealtfel și-o mi
nimă statistică. Pe primul tri
mestru planul de livrări la lapte 
a fost depășit cu aproape 60 
hectolitri, iar la contractări de 
viței a fost, de asemenea, reali
zat integral. Suprafața bazei fu
rajere de care dispune C.A.P.-ul 
este de aproximativ 350 ha, din
tre care 200 pășune, 145 lucernă, 
10 ha. sfeclă furajeră. Și aici ti
nerii au participat la defrișarea 
arboretului de pe mai mult de 
100 ha pășune și totodată au a- 
jutat la fertilizarea, în această 
primăvară, a celor 60 ha prevă
zute.

Greutăți întîmpină cooperato
rii din Turceni — și nu sint 
singurii — din partea I.C.I.L. 
Tirgu-Jiu care nu le livrează la 
timp și în cantități suficiente 
laptele praf necesar hrănirii 
vițeilor. Ultima oară au fost 
repartizate doar 60 kg, pentru 
80 de capete. Și lucrul acesta 
nu rămîne fără consecințe. „îm
piedică — susțineau îngrijitoa
rele Ioana Drăgoi și Maria Gio- 
nea — realizarea planului către 
fondul de stat".
’ Aspectele relatate mai sus nu 

sint, firește, valabile pentru 
toate cooperativele din județ. 
Dar ele scot la iveală, acolo 
unde se manifestă, o situație in
tolerabilă. Zootehniștii trebuie 
să tragă serioase învățăminte și, 
totodată, să găsească soluțiile 
necesare pentru a face imposi
bilă repetarea lor. Iar lucrul a- 
cesta trebuie făcut cu maximă 
operativitate, ca în cel mai scurt 
timp să se treacă la rezolvarea 
lor concretă.

Dacă-ți iubești meseria 
cu adevărat trebuie 

să vezi și dincolo de locul 
tău de muncă

Convorbire cu ION HANGANU, 
sculer motrițer la întreprinderea „Progresul“-Brăila.

— Cu re s-ar putea asemui 
meseria dumneavoastră, tovară
șe Hanganu ?

— M-am întrebat și eu de 
eiteva ori. Este o meserie teh
nică, de mare precizie, dacă dai 
cu pila de două ori mai mult 
• i stricat toată matrița. Dar 
meseria noastră nu exclude 
fantezia, spiritul de inovație. 
Eu lucrez cu un ciocănel de 300 
de grame, cu niște pile mici și 
eiteva dăltițe. Sap în metal ca 
cioplitorul in piatră.

— Am văzut cum lucrează un 
matrițer. Aș putea să mă gin- 
desc Ia un bătrin meșteșugar 
care, folosind unelte tradiționale, 
brodează cu aur și argint 
arabescuri fabuloase. Cum se 
impară totuși meseria dumnea
voastră, prin excelență manuală, 
eu cerințele actuale ale moder
nizării cind, de pildă, in indus
tria prelucrătoare intervin 
calculatoarele și mașinile pro- 
tremate ? Nu vă socotiți, cum
va. depășit de evoluția tehnico- 
jiiintifieă ?

— La prima vedere întrebarea 
este justificată. Dacă ne 
uităm mai atent vedem că in 
matrițerie se fac adesea piese 
unicat care cer un procedeu 
manual ș. deci scule clasice. 
F-ntezia și spiritul nou de crea
tivitate constă in a găsi acele 
elemente de tehnologie care 
să-ți permită confecționarea in
tr-un timp cit mai scurt și folo
sind cit mai puțin material. Eu 
lucrez piesa cu dăltița, dar o 
supun apoi unui control la 
microscop. Văd insă că abordăm 
un subiect de ordin mai mult 
tehnic, iar dumneavoastră ați 
spus că vom vorbi despre pro
iectul de norme etice al comu
niștilor. Am să incerc să răs
pund la întrebarea : „de ce îmi 
iubesc meresia" ? Eram acasă 9 
frați și Ia un moment dat s-a 
pus problema să trăim fiecare 
pe picioarele noastre. Am venit 
la Brăila la un unchi și el m-a 
trimis la profesionala de la 
„Progresul". Prima matriță fă
cută apoi de mine aproape că 
m-a uimit. Oamenii din jur, 
muncitorii. Drofesorii, maiștrii, 
făcuseră din mine un tip care 
începea să aibă o personalitate 
socială. Matrita mea trecuse în 
mîinile unor lucrători, ei făcu

seră cu ea sute de piese, sutele 
de piese fuseseră montate de 
alți lucrători și produsul finit 
ieșind pe poarta întreprinderii 
ajungea din nou la alți oameni. 
Gîudul acesta m-a mișcat și 
m-am simțit mîndru. crede- 
ți-mă. Simțeam că vreau să 
spun tuturor : „hei, aici a lu
crat și Hanganu".

— Există un fior de poezie in 
ceea ce povestiți...

— Poate... Am început să-mi 
iubesc meseria cind am simțit 
că miinile mă ascultă, că oame
nii se uită cu încredere la mine, 
așteptînd ca la un termen fix 
să le dau un lucru exact pe 
care ei să-1 folosească la rîndul 
lor fără nici o grijă. Cu timpul 
am ințeles încă ceva : dacă-ți 
iubești meseria cu adevărat tre
buie să vezi și dincolo de locul 
tău de muncă. Să vă dau un 
exemplu. Pentru unele matrițe 
mai speciale este nevoie ca și 
desenul să poarte mai multe 
amănunte. Pentru evitarea unor 
interpretări greșite, pentru 
realizarea de economii la mate
riale. Și am observat că toc
mai aceste notații necesare lip
seau uneori. Am ridicat proble
ma într-o ședință cu proiec- 
tanții. „Cum — au sărit cițiva, 
cei in cauză, desigur — vii 
dumneata un matrițer și ne în
veți cum să desenăm ?“ Nu 
m-am intimidat, eram în drept 
să-mi apăr meseria, să nu mă 
fac de ris. Dacă eu aș fi greșit 
datorită unui desen realizat 
doar pe jumătate, firește că 
pină la urmă aș fi putut să mă 
scot din cauză, dar pierderea de 
timp și de material răminea.

— A avut ecou această atitu
dine ?

— Nu vreau să spun că am 
făcut' eu totul, dar perseverența 
mea i-a făcut pe unii colegi de 
muncă, desenatori în special, să 
vină mai des în secție. Și tot 
adevărat este că această perse
verență pe alții i-a supărat.

în luna martie am fost primit 
în rîndurile membrilor de 
partid. La adunarea comuniști
lor mi-au fost înfățișate unele 
calități pozitive printre care a- 
cest atașament față de profesie.

C. VICTOR

noastră. Sint foarte tinără 
in meserie, am doar opt luni 
de la repartizarea în produc
ție, dar țin ca această con
vingere să-mi călăuzească 
pașii întotdeauna. Numai 
așa voi progresa. Observ 
însă că v-ați referit Ia sar
cinile profesionale. Eu nu 
înțeleg prin aceasta doar 
sarcinile din incinta dispen
sarului sau din casa unui 
bolnav. Mai trebuie să lupt 
și cu unele mentalități, 
să-mi conving toți pacienții 
să renunțe la doctoriceaia 
empirică, la eiteva din obi
ceiurile satului în relațiile 
cu medicul. Medicul nu 
e doar medic, el mai 
e și un intelectual al 
satului, care are datoria să 
aducă și lumină, nu numai 
sănătate. Așa am fost învă
țată în institut

— Sînteți curajoasă, tova
rășă Achim? Vă temeți de 
greutăți ?

— Recunosc că mă tem. 
Nu-mi place să am de-a 
face cu ele. Dar pentru că 
tot apar, nu Pot sta cu bra
țele încrucișate, trebuie să 
mă lupt. De pildă, dispensa
rul incă nu e dotat cu tot 
ce-i trebuie. Din motive o- 
biective, se spune, dar sint 
convinsă că de cele mai 
multe ori nici nu există 
vreun motiv, ci doar inerție. 
Mai ales cu această inerție 
trebuie să lupt. Restul, ine. 
rentele dificultăți profesio
nale, cum ar fi situațiile mai 
grele in care se află unii pa- 
cienți sau desele chemări la 
domiciliul lor în puterea 
nopții, cu care n-am fost în
vățată, fac parte din mese
rie, trebuie luate așa cum 
sint, deci nu le consider 
greutăți. Dacă sint cura
joasă ? Ce pot să vă spun este 
că aș vrea să fiu. Un medic 
are mare nevoie de curaj. 
Dar țiu numai un medic. Fle
care tinăr trebuie să fie cu. 
rajos.

— O ultimă întrebare : Cit 
timp veți rămine aici ?

— Dacă mi se va spu
ne să plec în alt post, 
după obținerea unei trepte 
superioare de calificare, voi 
pleca. Dar aș putea ramine 
și aici, mai departe. Satul a 
început să-mi placă, mă simt 
tot mai bine între oamenii 
din Traian, iar acest lucru e 
esențial cind trebuie să op
tezi pentru un loc de muncă.

H. DRAGOMIR
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Irinei Petrescu
— Irina Petrescu, deunăzi 

m-am infinit cu un coleg de-al 
dumitale care era foarte 
mărit, realizase condiția 
actor, în felul lui personal, 
zice original; era amărît 
și-a ales o meserie care 
formează". El zicea, surprin
zător, ca un neofit in ale ar
tei, că actorul e un individ fără 
identitate, tot 
alte identități.

— Asta-i o 
spune cine e, 
criză de spirit, 
tor e „deformantă" ca orice 
altă meserie. Vreau să spun, 
orice meserie, făcută total, de
formează, mai exact spus, im
primă o anume marcă perso
nalității oamenilor. A noastră, 
intr-un fel specific, pentru că 
este o meserie in atenția ce
lorlalți. Asta nu pentru că 
seara, jucind Medeea, vii acasă 

! și-ți omori copiii ! Actorul 
este însă o persoană care este 
obligată să trăiască tot timpul 
in atenția cu care este încon
jurată, privită, cerută, comen
tată. Eu judec foarte greu un 
actor — ca personalitate u- 
mană. Actorul e cel mai or
golios copil al artei.

— Ești orgolioasă 11
— Bineînțeles !
— Asta-i bună! Te cunosc 

de foarte mulți ani, nu mi-aș 
fi închipuit. Mi s-a părut în
totdeauna că ești o ființă foar
te echilibrată, lucidă, in sfir- 
șit... o intelectuală ! Orgoliul 
poate fi o formă a nestăpini- 
rii. Cum îți închipui că ești ? 
Ce crezi despre tine, că ești 
frumoasă, deșteaptă, talentată?

— Cred că sint minunată !
— Iată un om fericit! N-ai 

niciodată solilocvii deplora
bile ? Nu ești niciodată supă
rată pe tine, nemulțumită ?

— Ei, tot timpul ! Bineînțe
les. Nu m-ai înțeles. Faptul că 
mă judec foarte dur face și el 
parte din orgoliul „acela". Mo
destia e și ea o formă maxi
mă a orgoliului, chiar cînd e 
jucată. Nu țin foarte tare la 
acest calificativ social, mi se 
pare indispensabil să știi cine 
ești, ce poți, care-ți sint limi
tele, ipocrizia modestiei poate 
juca feste unui om. Această 
luciditate față de sine, garan
ție a lucidității față de ceilalți 
este un triumf al umanității 
moderne.

— Ai dorit ,,din fragedă co
pilărie" să te faci actriță ?

— Da de unde ! Am vrut 
să mă fac arhitectă, Din mo
tive care nu interesează, nu 
m-au lăsat părinții să urmez 
arhitectura.

— Asta este foarte intere
sant, dovedește că nimic nu 
este întîmplător. Arhitectura, 
frumosul echilibrat, calculat 
matematic. Urmează deci să te 
întreb ce iubești mai mult pe 
lumea asta, ce-ți este specific, 
caracteristic.

— Iubesc liniștea și ordinea 
absolută — singura idee fixă 
pe care o am. De la igiena a- 
limentară pînă la igiena soci
ală. Nu mi se pare dezordinea 
imperativul artei, nu cred în 
asta. Cred, dimpotrivă, în ca
pacitatea omului de a se îm
păca cu el și cu lucrurile din 
jurul lui. M-ai întrebat despre 
mine, preferințele mele.

— Dacă am vorbit despre 
orgoliu, să vorbim și despre 
copilul lui, succesul. Ai avut 
succes. Numele tău s-a legat 
pentru totdeauna de „copilă
ria" filmului românesc și de 
cîteva succese ale lui de pres
tigiu. Asta cred că influen
țează foarte mult evoluția u- 
nui actor...

jucind

a- 
de 

, aș 
■ că 
de-

intr-uria

prostie.
oricum

i. Meseria de ac-
„deformantă

Nu-mi 
era in

(Urmare din pag. I)

să o vindem". „Nu mi-ai spus 
dacă v-ați angajat la fabrică ?". 
„La fabrică ? A, nu : dacă am 
hotărit să ne luăm eu nu m-am 
mai angajat și nici pe ea n-am 
mai lăsat-o. Acum avem rostul 
nostru. Femeia dacă se mărită 
să stea la casa bărbatului. De 
muncit putea să muncească cu 
ai mei la grădină. Am avut 
nuntă mare, fiiudcă am făcut-o 
la noi in comună unde ani 
multe cunoștințe. Am scos și 
ceva bani pe care i-ant pus la 
CEC. Maria s-a mutat la mine 
și am dus-o bine. O lună de 
zile. Apoi am început să ne cer
tăm. întii că nu vrea să lucre
ze la grădină la tata. Că e bol
navă de inimă și așa mai de
parte. Cum e bolnavă cind îna
inte de căsătorie a luat certi
ficat că e sănătoasă ? Spuneți 
și dumneavoastră n-am drepta
te ? Vă spun eu, n-are nimic, 
că e tinărâ, nu știe decit să 
plîngă. în fine, asta a fosi cum 
a fost, dar a venit o chestie 
care a pus capac la toate. N-a 
mai vrut să vindă casa de la 
unchi-su. Și cind mi gindesc că 
tata îi găsise un cumpărător 
bun...“. „De ce s-a ocupat tatăl 
dumitale de vînzarea casei ei ?“. 
„Nu s-a ocupat el, era treaba 
lor, dar casa avea niște chiriași 
in ea. Aceștia voiau să ne dea 
bani in rate. Atunci a interve
nit tata care n-a acceptat. Și 
vorba lui, de ee să fac un bine 
altuia cind eu trebuie să-mi 
plătesc pină și biletul de tram
vai. A găsit el un cumpărător, 
dar ăsta cerea casa liberă. Chi
riașii nu voiau să plece...". 
„Poate nu aveau unde...". „Mă 
rog. zic că nu voiau să plece și 
i-au fraierit pe socrii mei să nu 
mai vindă casa ; așa că ne-am 
certat. Maria și-a luat catrafu
sele. porția și a plecat acasă". 
..Porția zici?!". „De. ca bărbat 
i-am dat două palme. M-a dat

să-l

în 
în 
de

— Desigur. Pen
tru un actor mai 
mult ca pentru 
alți oameni, suc
cesul este aerul pe 
care trebuie
respire. Un actor 
foarte bun, dacă 
nu are notorietate, 
faimă, public, e 
un om profund 
nefericit. Mai
mult, dacă n-ai succes, o pe
rioadă de realizare atunci cind 
se decide personalitatea unui 
artist, in anii debutului, asta 
poate fi fatal în conturarea a- 
cestei personalități, în încre
derea în tine.

— $i astfel, ajungem la se
rioasa problemă a încurajării 
și stimulării debutului...

— Avem o mare răspundere 
socială pentru generația ma
tură și de bază de miine. Tre
buie să acordăm tinerilor în
credere și cale liberă de afir
mare — și aceasta trebuie s-o 
facem responsabili și in per
fectă cunoștință de cauză.

— Ești cunoscută ca o ac
triță de cinema — printre pu
ținele bănuiesc, dacă nu sin
gura — care a refuzat filme, 
a refuzat scenarii. O actriță 
foarte scrupuloasă cu propria 
ei notorietate, în ultimă ins
tanță. Nu te-am , văzut nici
odată jucind in filme proaste. 
Ce alegi, cînd alegi ? Rolul, 
subiectul, echipa ?

— Numai regizorul. Este, 
dacă vrei, o altă formă a or
goliului meu. Dealtfel, 
ceea ce privește rolurile... 
filmul românesc rolurile
femei sînt foarte ingrate. Dacă 
toate filmele pe care le-am 
făcut ar fi fost semnate de 
regizori care să nu mă fi a- 
tras in niciun fel, ca persona
litate... probabil că nu le-aș fi 
făcut.

— Iți faci proiecte ?
— Niciodată. Prefer să-mi 

analizez șansa în momentul 
în care mă întîlnesc cu ea de
cit să-mi număr pașii intr-o 
cursă de urmărire. Năzuiesc 
— singurul proiect — la o 
lungă și pașnică conriețuire 
cu mine și cei din jurul meu.

— Cind ai pauze, cind nu 
lucrezi, nu intri in panică ? 
Nu trăiești grave momente de 
neliniște ?

— îmi place să cred că nu 
acelea sînt momentele mele 
de neliniște. E timpul in care

-pot să citesc zece ore in șir, 
să fac treburi casnice, să mă 
plimb, să-mi văd prietenii, to
tul e să nu-ți spui „vai, n-am 
de lucru !“ ci „Vai, am puțin 
timp liber

— Scrii și publici des. Une
ori. eseuri. Ne pregătești vreo 
surpriză, sau ce semnifică pen
tru tine scrisul ?

— A, nimic, 
de gramatică, 
foarte în serios, 
orgoliu, nu ? Pot s-o fac și pe 
asta...

— Am să te întreb, 
exasperare, dacă iți 
meseria !

— O iubesc. Dar nu 
timă. Nu sint pătimașă

— Un raport de suspiciune— 
Joci in ultima vreme mai mult 
ca în anii trecuți teatru, și 
din nou ai șansa de partea ta, 
pentru că ai participat la spec
tacole de renume. Se spune că 
teatrul este piatra de încercare 
pentru un actor — in film ta
lentul fiind mai ușor de con
fecționat. Este adevărat ?

— Sigur, Teatrul e o expe
riență foarte serioasă, secto
rul acesta e mai crud cu un 
actor decit filmul. Teatrul, ca 
spectacol, este o linie de înal
tă tensiune, care are trei stîlpi 
de susținere — dramaturgul, 
regizorul, actorul. Dacă nu 
sînt egali, cablul face burtă, 
poate să și cadă, să se pro
ducă un scurt-circuit. In film 
sint o sută de stîlpi, dacă unul 
e șubred, îl țin ceilalți.

— Am asistat odată la o 
scenă care nu mi-a plăcut. 
Primiseși un teanc de scrisori 
de la admiratori și le-ai arun
cat la coș, fără să le citești. 
De ce ?

— Pentru că aceste scrisori 
tint îndeobște pline de gre
șeli de ortografie. Dar nu e a- 
devărat, nu fără să le deschid, 
am primit și scrisori minu
nate, la care am și răspuns. Nu 
numai veleitari scriu. Și mie 
mi-ar fi plăcut să scriu o scri
soare de dragoste, dacă n-aș 
fi fost actor, Ilenei Predescu, 
Beatei Fredanov, lui Liviu Ciu
lei. Lucian Pintilie, Marianei 
Mihuț, Valeriei Seciu sau lui 
Dan Nuțu.

— Deci recunoști dulcele 
gust al notorietății! Cind to
tuși această notorietate ți-e cu 
adevărat indiferentă ? Și cind 
ea. la rîndu-i, nu te supără 
deloc ?

— Seara, după spectacol, 
cind in stația de troleibuz urc 
alături de oamenii care au 
fost in sală. Ei se uită la mine 
și eu la ei. într-o secretă in
timitate, simplă și caldă. Sint 
serile cind ei și cu mine, am 
oficiat împreună, ieșim de la 
aceeași messă.

SMARANDA JELESCC

luniiPe la mijlocul 
martie, rubrica de față 
publica scrisoarea 
eleve din București 
sesiza redacției 
practici nepedagogice" din 
școala sa. N-are 
mare' importanță 
mintesc despre 
vorba. Important 
pare să spun că, 
punsul 
dreptate 
tive. Și 
deam dreptate ei, se 
țelege, nu puteam 
dreptate și cadrelor 
dactice — după părerea 
mea — aflate în culpă. 
Nu mă așteptam, vă asi
gur. să primesc o caldă 
și plină de gratitudine 
misivă din partea acelor 
cadre didactice vizate. 
Nu cred in asemenea 
efuziuni lirice. Critica ori 
e primită bărbătește. ori 
e respinsă — aici nu în
cape cale de mijloc. Mă 
așteptam, poate, ca ..im- 
pricinații" să reacționeze 
mai întii în spiritul unei 
încercări de disculpare, 
dacă nu . negind chiar 
evidența, diminuind-o pe 
ici. pe colo și dindu-i o 
culoare mai optimistă. 
Normal, mi-aș fi zis. Ac
ceptarea criticii este une
ori o chestiune de timp, 
susceptibilitatea este și 
ea omenească. analiza 
unor greșeli necesită un 
răgaz pentru _ solilocvii. 
Poșta nu mi-a adus însă, 
nici ce 
și nici 
s-ar fi
aștept, 
mea se 
respondență care mă in
vită să meditez Ia ideas 
de autoritate a dascăli
lor în fața elevilor lor. 
deoarece răspunsul meu 
— citez — ..deși just, 
primejduiește autoritatea 
profesorilor".

Ciudat mod. drafi to
varăși. de a înțelege au
toritatea ! Sau. cine știe, 
poate nu mi-e clară mie 
expresia. De cind m-am 
făcut 
prin 
rind 
dită 
unei 
se.

meu, 
elevei 
dacă

unei 
care 

..unele

prea 
res

et-a 
se

sa i
ce 

mi
în răs- 
dădeam 
respec
ți 'dă- 

în- 
da 
di-

nu mă așteptam 
ce. oarecum, mi 

părut normal să
Azi. in posesia 

află o lungă co

băiat mare. înțeleg 
autoritate, in primul 
acea calitate dobîn- 
de cineva datorită 
activități prestigioa-

autorttar fund ace. 
om care se impune prin 
virtuțile sale. Autoritatea 
se ciștigă greu fi. da 
obicei, oamenii care de
pun eforturi ca s-o c_s- 
tige știu că ei fi ntura; 
ei o pot pierde, ca ni
meni — in pricepu — 
nu le-o poate pr.me;d_ 
șt cu aht mat pu'.tn

un exercițiu 
Nu mă iau
O formă de

din 
iubești

cu pa- 
cu ea.

in judecată că am bătut-o și 
am izgonit-o, iar noi i-am dai 
in judecată că e puturoasă și 
nu s-au ținut de cuvint... Acum 
ăștia de la' tribunal ne tot poar
tă pe drumuri, cred ei că ne 
împăcăm ! Dar nu e chip : oda
tă ce te-ai ars cu ciorba, sufli 
și in iaurt...".

Mă uit la el și aproape că 
nu-mi vine a crede. Mina re
fuză să mai transcrie cuvin
tele pline de ațitare ale inter
locutorului. O înțeleg acum de 
ce plinge, de ce refuză să vor-

DUPĂ LUNA 
DE MIERE

bească. Mă întreb însă, dacă 
cumva are și ea vreo vină. Grea 
sarcină să-i aflu părerea, dar 
insist atunci cînd ne reîntoar
cem în sala de așteptare. „Nu 
v-a povestit el tot ?! Eu ce să 
vă mai spun ?“. „Poate ai o 
altă părere ?". «Și ce vă inte
resează, tot nu rezolvă nimic. 
Eu am greșit. Am greșit cind 
am crezut in dragostea lui. Am 
greșit și cind am dat asculta
re părinților. Ei au zis că sca
pă de o fată din casă — mai am 
o soră — că măritișul e singu
ra soluție. Mă gindisem să-mi 
fac singură un rost in viață și 
m-am dus la Fabrica de ferite 
din Urziceni. M-aș fi calificat, 
aș fi avut o meserie plăcută și 
ușoară, un salariu. Am renun
țat din cauza lui. „Lasă că 
nevasta nu trebuie să munceas

le-o poate primejdui ci
neva pătruns de intenții 
bune. Se întimplă însă 
aici altceva — și acestui 
altceva vreau să-i spun 
pe nume. A existat o 
vreme cînd. nu fără ști
rea și nu fără aprobarea 
ministerului de resort, 
școala era socotită un fel 
de „tabu" în fața criti
cii. Se teoretizase ideea 
că. făcindu-se publice 
unele păcate ale școlii și 
ale cadrelor didactice, 
părinții și elevii vor pune 
sub semnul îndoielii res
pectul cuvenit 
prodigioase 
slujitorilor ei 
toată stima și 
noastră. Era o 
numai nejustificată — 
respectul, afecțiunea de 
care vorbesc fiind senti
mente adine inoculate in 
noi toți, izvorite din 
convingeri trainice și de
finitive — dar. în ace
lași timp, profund no
civă. lipsind școala și 
oamenii ei de beneficiile 
criticii, de această armă 
pe care viața noastră »o- 
cială ne-o oferă ca să 
ne opunem stagnării, lin- 
cezelii, inerției. Din fe
ricire. vremea unor atari 
..teorii*  a trecut, i-au 
pus capăt nu cîteva luări 
de poziție mai cuteză
toare. ei amplele dezba
teri cu privire la perfec
ționarea învățămintului. 
la care a participat și 
continuă să participe în
treaga noastră colectivi
tate. Din cind in cind. 
însă, mai răzbate cite un 
ecou al acelei precare 
mentalități, mai exiști 
cadre și colective didac
tice tentște să vadă în 
critică nu un act 
tar. menit >ă le 
tocmai pentru a-și 
plifica 
piedică.
roatele unui vehicul atrt 
de | 
este 
cu
_un i 
fice".
tristețe iremediabilă. No
roc că-ati 
tristețea e 
sentiment 
și înainte

acestei 
instituții, 

demni de 
afecțiunea 
temere nu

autoritatea, 
niște

salu- 
ajute 

am- 
ci o

bețe In

greu de urnit cum 
prestigiul. în fgță 
scrisoarea semnată 

grup de cadre didac- 
mă podidește o

amintesc că 
adesea un 

tonte. Dacă 
credeam că

•utar.Lataa cuiva. chiar 
săpată cu burtă știință, 
nu M poate prăbuși in 
fa.a evidenței adevărului, 
•rum sint gata să jur că 
•rice formă de ajutor 
tosărâșese îmbrățișat de 
critici nu facă decit să 

atea pe ua

N. B., elev la o școală profesională din Brașov t

„Vă scriu în speranța că mă veți ajuta să ies din 
atmosfera apăsătoare care mă înconjoară (...). In 
urma unei fapte necugetate, care îmi putea fi fa
tală, toți prietenii și colegii mă disprețuiesc și mă 
primesc cu răceală în mijlocul lor, accentuîndu-mi 
demoralizarea. In timp ce eu caut să mă fac în
țeles, ei mă privesc fără să mă vadă, apoi îmi în
torc spatele satisfăcuți că mi-au dat o lecție. Oare 
ei cred ci eu nu mi-am dat seama de gravitatea 
faptei mele ? Oare ei cred că eu nu regret destul, 
că nu mă frămînt 
uitat atît de ușor 
mea am fost ca ei 
sustras, într-un moment
ma ee fac, o sumă însemnată din banii statului, pe 
care apoi am inapoiat-o. E destul ca un tînăr să 
greșească o dată, ca să i se taie capul ? Eu am 
greșit, dur vreau să muncesc mai departe, să arăt 
că am greșit dar că nu voi mai greși. De ce mă

noapte de noapte ? Au 
că înainte de greșeala 
toți ? Da, am greșit, am 

tn care nu-mi dădeam sen

ocoliți, prieteni, colegi ? Sînt tînăr, am 17 ani, tint 
distrus pentru ce am tăcut, dar de ce mă mai dis
trugeți și voi ? Chiar prietena mea, pe cere o con
sideram cea mai apropiată ființă, m-a părăsit fără 
un cuvmt, fără măcar o vorbă de încurajare. Ce să 
fac ? Si mi consider un om ratat, tocmai acum 
cind trăiesc anii zglobii ai tinereții, tocmai
cind cei din jurul meu i*t  făuresc vise mari ? Pu- 
neți-vă în situația mea : un tînăr care așteaptă multe 
âe le vieți, greșește ți apoi i se refuzi fericirea 
sub toate formele ei posibile. Am scris această scri
soare adresindu-mă tuturor colegilor 
tinerilor. Am scris această scrisoare 
prietena mea cum gindesc".

acum

mei, tuturor 
ca să cadă și

„viața e o demonstrație", 
în sensul că fiecare sîn- 
tem obligați să demons
trăm semenilor noștri 
cine sîntem. Altcineva — 
de data asta știu cine : 
Aristotel — spunea că

nimic nu-i mai greu 
decit să demonstrezi. însă 
nimic nu-i mai sublim 
decit să izbutești să de- 

Ai o viață 
pentru această 

demonstrație !

monstrezi. 
înainte 
sublimă

ARINA GHEORGHIU, Galay :
Am primit cu toată receptivitatea critica ta. Nu 

m-au supărat expresiile „tari". O să-ți scriu mai 
pe larg, acasă.

DAMIAN SUCULESGU, 23 de ani, maistru. Iași:
„Vreau să vă povestesc despre un prieten. De la 

început vă spun despre el că e un om de opinie (...)"

Și, uite-așa. îmi poves
tești despre viața unui 
tînăr muncitor care se 
bate pentru opiniile lui, 
de altfel, opiniile noastre, 
ale tuturor. Mi-a plăcut 
însă termenul : „om de 
opinie" ! Sună grozav ! 
Limbajul argotic, atît de 
plastic și de pitoresc (în 
ciuda pedanților), crea
torul — pe vremea lui 
nenea Iancu — al măgu
litorului epitet „tip le
vent" și — în anii noștri 
— născătorul admirati
vului „băiat de comitet" 
ți-a mai adăugat, așadar, 
la zestrea expresiilor de- 
gajlnd simpatie față de 
comportarea cuiva, încă 
una : „om de opinie". 
Repet : sună grozav ! în
sumează și clasicul „om 
de caracter" și sobrul 
„demn" și mai rarul „in
transigent", dar un aer 
al ei și numai al ei îl 
conferă o rezonanță dis
tinctei — i-aș zice 
personalitate — 
toare.
din încercarea de 
face cunoștință cu 
tul — ar însemna 
om decis să ducă
la capăt hotărîrile sale și 
ale colectivului său, gata 
să ia apărarea 
hotărîri împotriva 
priei 
lipsei 
tora, 
priei
altora, sufletist, dar, deo

chiar 
cuceri- 

„Om de opinie" — 
a-mi 

epite- 
acel 
pină

vehiculind ar- 
logice în pro- 

unei idei crea- 
curajos. bătăios.

omului 
omuiui 

sau in 
despre

potrivă, 
gumente 
movarea 
toare,
dar dotat cu răbdare și 
calm, convins că nu de
ține monopolul absolut al 
echității. Toate acestea și 
încă ceva în plus : surl- 
șul sănătos ai 
optimist, al 
care, în ședințe 
altfel de discuții
munca sa și a colectivu
lui său, nu schimbă salo
peta cu haina de gală, 
nu-și studiază poziția și 
gesturile după statuile 
oratorilor antici, nu-și 
caută cuvintele In dic
ționarele de neologisme 
și nu-și modelează fra
zei® după tipic avocățesc, 
ci rămine el, el cel 
toate zilele,
prietenul, sincerul, 
conformistul, 
pentru lucrurile 
merg prost și pentru 
menii care le fac 
meargă prost, buc 
du-se pentru succese
admirind, lipsit de invi
die, pe cei cărora li se 
datorează succesele !

Nu-mi divulgi un se
cret, cind, în finalul scri
sorii, spui : „Eu v-am 
vorbit despre un prieten 
al meu, dar să știți că 
asemenea oameni de opi
nie nu se numără pe de
gete, eu am mai 
nit..." Și eu !

de 
tovarășul, 

non-
suferind 

care 
ca

să 
m- 

»i

__ în general, și 
tinerii, în mod special, 
respingind din capul lo
cului orice act antisocial, 
trăiesc un sentiment jus
tițiar propriu, încrederii 
lor în cuvîntul legii le 
adaugă dorința ca res
pectivul act să nu se mai 
repete și șe manifestă ca 
atare. Nici cind greșește, 
să nu învinuim pe ni
meni pentru bune inten
ții. Știu că nu ți-e ușor. 
Nimănui nu i-ar fi ușor 
în pielea ta. Dar totul 
depinde de tine și numai 
de tine. Cineva, nu ntai 
țin minte cine, zicea că

oamenii.in aparență se 
in cap. in legă- 
scrisoarea ta îmi 
minte două gin- 

duri. Primul : este in a- 
fara moralei noastre să 
fee sancționat un om de 
două ori pentru aceeași 
vmă. Presupun că pen
tru fapta ta necugetată 
ai primit sancțiunea le- 
gii. Colegii- prietenii, 
..cea mai apropiată fiin
ță". trebuie să vadă în 
această sancțiune punctul 
final al unei întimplări 
nefericite. Peste lege n-au 
dreptul să te mai pedep
sească și ei. Al doilea :

Deșî 
bat cap 
tură cu 
vin in

inconsecvențe 
de dinamism 
opunindu-se 
inerții ori

acestor 
pro- 

ori 
a al- 
pro-

rutinei întil-
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că ia predacție — aicea eL Să 
ai grijă de casă, asta e soarta 
ta. Eu o să muncesc pentru a- 
miadoi". După nuntă tatăl lui 
m-a și luat in primire. „Fato, 
dacă ai venit la mine in bătă
tură trebuie să muncești, cine 
na muncește, nu mănincă". In 
primul rind nu venisem la el 
in bătătură, ei ia casa bărbatu
lui meu și. in al doilea rind. 
nu mă feream de muncă dar 
n-aveam voie să depun eforturi 
fizice mari. Sufăr de inimă, am 
stenoză— I-am spus lui Gheor- 
ghe că n-ar trebui să se ames
tece părinții in casa noastră. 
M-a privit urit. mi-a spus că-s 
proastă — și nu trecuse nici o 
lună de la nuntă». „Dar cu ca
sa ce trebuia vindută cum a 
fost ?“. „Cum să fie ! Aici 
ne-am fi impăcat intre noi, ti
nerii, poate că tata ii scotea 
din casă pe chiriași, dar așa... 
A zis că sint tinâră și pot să 
mă mărit incă o dată și am ne
voie de zestre". „Dar dumnea
ta ce zici ?". „Eu ? Nu mai zic 
nimic. Am greșit, m-am gră
bit o dată, m-am făcut de 
rușine, imi vine să fug in lu
me. Nu mai e nimic de făcut".

Eroul acestei povești neplă
cute este, deci, un om care „su
flă și in iaurt". Ar mai putea 
fi el convins cit și cum a gre
șit?! Este orbit de patimi ego
iste. Cu două-trei nenoroci
te și false ginduri de viitor — 
grădina de zarzavaturi, „mină 
de aur" pe care o va moșteni, 
casa care trebuie vindută, etc. 
— a acoperit cinstea, onoarea, 
demnitatea, dragostea. O căs
nicie nu se poate întemeia in 
nici un caz pe mirajul unei îna
vuțiri rapide în care partenerul 
reprezintă unul dintre mijloa
ce. E nevoie înainte de toate de 
încredere și afecțiune recipro
că, de dragoste și respect perv- 
tru valorile morale autentice, 
de un mod comun și pozitiv de 
a privi viața.

bune răspunsuri primite de la

nia aaaal de 16 la so ta. 
Este • stare de fagi. Este un 
reraltat nemijlocit al preo
cupării constante a condu
cerii de partid și de stat 
pentru întărirea națiunii 
noastre socialiste, in cadrele 
unui program complex de 
construcție multitaterală, ale 
cărui variabile și obiective 
cuprind factorul demografie 
in rindul priorităților. Se
cretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că 
problemă esențială este 
gurarea unei creșteri 
susținute a populației —
tor esențial al dinamismului 
Si forței productive a socie
tății. Avem în vedere adop
tarea in continuare a unui 
complex de măsuri de ordin 
economieo-social și sanitar 
care să contribuie Ia întări
rea familiei, la stimularea 
natalității, reducerea morta
lității și creșterea duratei 
vieții oamenilor".

Iată, așadar, aliniamentele 
unei orientări de principiu, 
care pune intr-o legătură 
strinsă mișeerea demografică 
și procesele economice, fă-

„o 
asi- 
mai 
fae-

G. S , 21 de ani, Ploiești:
„(...) am ajuns pînă acolo ci i-am făcut și 

mece să se întoarcă, dar el nu s-a mai întors și 
dat pe farmece 220 de lei bani gheață ți n-a ieșit 
nimic (...)“

E cumplit. Dacă nici farmece în valoare de 220 
de lei nu ajută, ce să mai așteptăm de la viață ?

Pe sîmbăta viitoare!

ciad din politica nataliștă o 
coordonată centrală a diri
jării progresului societății 
noastre. De altfel, numai o 
sumară trecere in revistă a 
unor indicatori ai fenomene
lor demo-socio-economiee 
din tara noastră scoate in 
evidentă un deosebit salt 
peste timp. între 1948—1974 
populația urbană aproape 
s-a dublat, atingind astăzi 
peste 42 Ia sută din totalul

POPULAȚIA

făr
âm

intre 1970—1975. o 
sută, 

totalul 
popu- 

întă-

Caricaturile au fost realizate de : 
* VASH.B elev. Pitaeu ; LTVU; 
POPOVICI, elev. București ; L. N., 
București și ȘTEFAN MITBOI. 
Alexandria

in cilii orilor. în 1959
populația industrială repre
zenta 12 la sută din întrea
ga populație ocupată in di
verse sfere de activitate, in 
1915 ea va ajunge la 30 la 
sută. Pentru aceeași perioa
dă vom asista la o creștere 
cu 34.5 la sută a numărului 
de salariați in totalul popu
lației ocupate. Toate acestea, 
in condițiile in care a cres
cut considerabil contribuția 
populației ocupate la produ
cerea venitului național, iar 
nivelul de trai va înregistra,

numai 
creștere de 49—46 la 
luind in considerare 
veniturilor reale ale 
lației. Dacă adăugăm 
rirea ocrotirii sănătății (in
tre 1950—1973 s-a dublat nu
mărul medicilor si al perso
nalului mediu sanitar), aten
ția care se acordă dezvoltă
rii armonioase, fizice și in
telectuale a tinerei gene
rații, de la cea mai fragedă 
virstă, expansiunea deose
bită. la indicatorii de bază, 
a iuvățămintului și culturii, 
vom avea un tablou sugestiv 
al unor prefaceri care con
duc la nașterea unui echili
bru remarcabil intre proce
sele demografice și celelalte 
procese din societate.

Ne prezentăm, așadar, 
apropiatul forum mondial 
populației nu numai ca 
gazdă ospitalieră, ci și ca

la 
al 
o 
o

țară aflată în plin proces de 
dezvoltare. în care grija sta
tornică pentru asigurarea 
unui optimum demografic și 
economic constituie cadrul 
cel mai potrivit al dezbate
rilor asupra impactului miș
cării populației în ansam
blul proceselor economice și 
sociale.
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LADY CAROLINE: Patri» (ore!e 
9,30: 12,15; ÎS; 17.45;

FRAȚII JDERI: Modern (erele*;  
12; 16; 19); Melodia (orele *;  11,45; 
14.30; 17,15; 20); Excelsior (ore.e 
9: 12,30; 18; 19.30).

AFACEREA „PRINTUi NEGRU: 
Central (orele »,15; 11.»; 1S.4»; 
16; 18.15; 20.30).

BANI DE BUZUNAR : Cas» 
Filmului (orele 15; 17.»; »);
București (orele Ș; 11,15; 12,30;
16,30; 18.45; 21).

LUMINILE ORAȘULUI: Scale 
(orele 9.15; 11,»; 13.4»; 18.15; 12,45; 
21): Capitol (orele *;  11; 13; 15; 
17; 19; 21); Favorit (erele t.l»; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

CAT BALLOU: Luceafărul (o- 
rel» Ș; 11.15; 13,»; 14; 14.30; 20,44); 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30: 20.45).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE: Grlvița (orele *;  11,ÎS; 
13,30; 18; 18,15; 20.30).

PACALÂ; Fioreasca (orele 10; 
15,30. 19); Victoria (orele 9; 13.30; 
16; 19,30).

ASEDIUL: Lumina (erele 9;
11,15; 13,30; 16; 13.30; 20,45).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Gloria (orele 9; 11.15; 13.»; 18;
13,15; 20,30); Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15); Flamura (o- 
rele 9; 11.30: 13.15; 16; 18.15 : 20,34).

NAICA; NAICA SI VEVERIȚA; 
NAICA PLEACA LA BUCUREȘTI: 
NAICA ȘI BARZA: De!na (orele 
9.45: 11.15).

TUNELUL : Doina (orele 12,45 ; 
15,30; 18: 20.15).

CE DRUM SA ALEGIî Aurora 
(orele 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18:
20.15) ; Buzesti (orele i; 11,ÎS; 
13,30; 16; 18.15: 20,30).

UN COMISAR ACUZA: Dada 
(orele 9; 11.15; 13.30; 18; 18.15;
20,30); Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

CIDUL: Bucegi (orele 15.30; 13); 
Ciulești (orele 9.30; 16; 19,30).

TREI SCRISORI SECRETE: Fla
căra (orele 9: 11.15; 13.39; 15.45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RASULUI; Unirea (orele 15,45; 18;
20.15) .

RIO LOBO: Arta (orele 15.»; 
18; «JS); MeșLoz lecAJ *;  11.15; 
13.»; 15.45; 18; »45).

SECRETUL LUI BUDDHA : Dru
mul Sărit (ore.e 15.»: 1»; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA <
Feren-.ar» (orele tiJ*;  1»; *e.lS).

ADIO. ARME t: Pepc-Ar (erele 
15». 19).

SALUT SI ADIO: Raheae (ere
le 18: 18: 2*;.

CWTECUL NORVEGIEI: Coe- 
enos (orele 1S.M: U).

SAMBIZANGAi Mueee (orele 
11: 18>.

TARUL IVAN 1ȘI SCHIMBA 
PROrHSlA: Munca (eee **).

MARELE MAESTRU: Prpareeul 
(orele 15»: 18: 8».ÎS).

ANTONIO ȘI CLEOPATRA: Co- 
trocenl (orele 13.46; 16.46: 1*J*).

AURUL NEGRU DE» CHCI-A- 
HOMA: Pacae (erele U.M: 16; 
20.15).

MAI TARE DECIT MOARTEA : 
Vitan (orele ÎS.»: 18; 2*.1S).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA; Viitorul (orele 
15.30: 18).

HOȚUL DB PIERSICI: Viitorul 
(ora 20).

BĂRBAȚI TARA OCUPAȚIE : 
Cringași (ora 16).

FLUTUR» SINT LIBERI: Crle- 
gași «ora 18).

TRECĂTOARELE IUBIRI : în
frățirea (orele 13.»: 18; 30 ÎS).

CASA DIN VALE (ora 14.30); 
DRUMUL TUTUNULUI (ora 11.M); 
NOTORIUS (orele 18,45: 2*.4S),  ru
lează la Cinemateca ..Union".

Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG _ 
ora 19.»: (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
..W-— ora 19.»; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : CEI 
SASE — ora n.3»: (Sala Studio) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE _ ora 
1»; Teatrul de Comedie : UN
HAMLET DE PROVINCIE — ora 
13.39: Teatrul Mic : PHILADEL
PHIA, EȘTI A MEA ! — ora 
1»,»: Teatral Ciulești : COPACII 
MOR ÎN PICIOARE — ora 19,30: 
studioul I.A.T.C. : JURNALUL U- 
NUI NEBL'N — ora M: Teatrul 
. Ion Vașileacu- : CADOURI MU
ZICALE — or*  1*.M:  (1*  Sala Pa- 

’.attllu.) : O FATĂ IMPOSIBILĂ — 
ora 13.»; Teatrul ,.C. Tân*șe “ 
«Sa’.a Savoy) : PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR ' — ora 1».S«: 
«Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19.30: Tea
trul ..Tăndăric*-  (Sala Victoria) : 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUT 
— or*  17: (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TĂFLEȚ — or*  17: Teatrul ..Ion 
Creangă- : OMUL INVIZIBIL — 
or*  ».3O; TRAGEDIA GREACĂ — 
or*  16: Ansamblul „Rapsodia 
Română : MELEAGURI FERME
CATE — ora 19.»: Cirețjl
Giobus : tntllntre la crae — 
orele 11 și 19.».

SIMBATA, 11 MAI 1814

Opera Română : LUCIA Bl 
LAMMERMOOR — ora 12: Teatrul 
de Operetă : SE MĂRITA FETELE
— ora 18.30: Teatrul Național (Sal* 
Mare) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19,30; (Sal* Mică) : TRAVESTI
— ora 13.30; Teatrul „Lucia

SÎMBĂTA, 11 MAI 1974

PROGRAMUL 1

9.00 De Ia Alfa la Omega. En
ciclopedie pentru elevi : 9,30 Film 
serial (reluare): 17 CLIPE ALE 
unei primăveri; 10,40 Teatru 
de poezie: VESTITORII PRIMĂ
VERII — spectacol literar-muzieal- 
coregrafie, organizat în mijlocul 
muncitorilor de 1*  Combinatul de

fire și fibre chimice din Săvinești;
11.30 Film artistic (reluare): BA
RIERA: 17.00 Telex; 17.05 Fotbal- 
magazin: Cehoslovacia-Franța. Fi
nala „Cupei Angliei": Liverpool- 
Newcastle United. Finala ..Cupei 
Cupelor": F.C. Magdeburg-A.C. 
Milan. Rezumate înregistrate de 
la Praga. Londra și Rotterdam;
18.30 Caleidoscop cultur*l-*rtis-
tic. Emisiune de informați» 
literară, teatrală. cinematogra
fică și plastică : 18.45 Teletop 
"74. Emisjune-concurs de mu
zică ușoară românească : 19,15
Publieitafe: 19.20 1901 de seri;
19.30 Telejurnal; 20.00 Ctntecul 
săptămlnii: ,,Nu uita că ești ro
mân" de Tentistoele Popa. Inter
pretează Gieă Petrescu: 20.05 Te- 
leenciclopedia; 20.45 Publicitate ; 
20,50 Film serial: COLUMBO. Fru
musețe fatală. 22.00 Telejurnal. 22.10 
Săptămln» sportivă; 22.25 Gal*  
canțonetei.

DUMINICĂ, 12 MAI 1374

PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți': 8.40 Cravatele 
roșii; 8.35 Film serial: D AHT ARI. 
Episodul H; 10,00 Viața satului ; 
11.15 Ce Știm și ce nu știm des
pre...: 11,45 Bucurițle muzicii (In- 
terviziune); 12.30 De strajă pa
triei; 13.90 Album duminical: 15.00 
Box. Finglele turneului internațio
nal „Centura de aur". Selecțiunl 
Înregistrate de la patinoarul ..28 
August"; 16,20 Film serial. 17 Cț,I- 
PE ALE UNEI PRIMĂVERL Epi
sodul IV; 17,35 Cintare patriei. 
Concura coral interjudețgan; 19,19 
Lumea copiilor. Instantanee 1*  
minut: 13,30 Telejurnal. Săptâmî- 
na politică internă și Internațio
nală In imagini: 20.00 Reportajul 
săptâmînii. Plecai să cerc rotun

dul lumii — documentar: 20 20 
Film artistic: DODGE CITY; 22.M 
Telejurnal; 22,10 Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL »

10.00—11,45 Matineu gimfenie. 
Concertul Filarmonicii de Sta- 
„George Eneeeu1'; 20.09 Tilm se
rial pentru copii: GEORGE. Epi
sodul; „Alungați clinele!": 20.25 
De pe scenele lirice ale tării; 21.2» 
Film serial: COLUMBO.

SÎMBĂTA, 11 MAI 1*74 

programul ni

9.90 Știri. 9.05 Incognito pro
gram de varietăți muzicale. 9.S5 
Melodia zilei: GINDURI PENTRU 
ȚARĂ de Ion Stavăr; 10,90 Tu- 
rișt-club. 11,00 Pentru prietenii 
magnetofonului —■ muzică ușoară. 
11,3» Profil pe portativ. Ma.-;n 
Constantin. 12,00 Știri. 12.05 In.- 
vltație in fonotecă. Muzică din 
operete. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
Înehiderea emisiunii de diminea
ță. 17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio! — muzică ușoară ia 
cerere. 17.50 Ani de aur — pro
gram de cintecg. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Muzică- 18,10 Ascultă
torii ne propun. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Un trapez în... Do Diez 
— fantezie muzical-distraetivă. 
21.00 Topul revistei Flacăra. 21.30 
SImbătă segra. dans. 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. ȘporL 
22.30 Melodia zilei. 22.38 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,11 Poetica. Țara 
de dor. 23,30 Piese instrumentale 
și vocale. 23,55—24.00 Ultimele 
știri.
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telegranIe
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar General al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

V' *' ■>

■

...

Stimate tovarășe,
Aflind despre alegerea dumneavoastră ca primul președinte al 

Republicii Socialiste România, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Peruan vă transmite cele mai călduroase felicitări, 
dorindu-vă cele mai mari succese în îndeplinirea unei atît de 
importante funcții în fruntea destinelor poporului dumneavoas
tră, pentru pacea și progresul umanității.

Pentru Comitetul Central 
a! Partidului Comunist Peruan

JORGE DEL PRADO GUILLERMO HERRERO
secretar general secretar de relații internaționale

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis Regelui Laosului, SRI SAVANG 
VATTHANA, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei naționale a Regatului Laos, în numele po
porului român, al guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, adresez Maiestății Voastre, Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională, Consiliului Politic de Coaliție Na
țională si poporului prieten laoțian, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de pace, prosperitate și progres social.

împărtășim bucuria poporului laoțian de a sărbători, m acest 
an, ziua națională în noile condiții create de încheierea cu 
succes a dialogului interlaoțian care a duș la constituirea Gu- 
vernului Provizoriu de Uniune Națională și a Consiliului Politic 
de Coaliție Națională. ................. .

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul Laos se vor dezvolta conti
nuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului 
în lumea întreagă.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Democra
te Coreene, condusă de Kim 
Iăng Ju, membru al Comitetului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Co
reene, a vizitat, vineri, orașul 
Pitești și uzina de autoturisme 
din localitate. La Consiliul 
popular județean, Ion Dincă, 
prim-secretar al Comitetului

O acfiune in care spiritul gospodăresc 
al tinerilor se poate afirma din plin 

RECUPERAREA DEȘEURILOR DE HÎRTIE
Specialiștii apreciază că volumul de maculatură ce poc‘e 

fi recuperată de la populație este de circa trei ori mc more 
decît cel recuperat în prezent. Ea poate dever o p-ețiocsâ 
sursă de materii prime pentru fabricile de h r» e s un :mpor- 
tant mijloc de economisire a mase lemnoase. Pentru vc o- - 
ficarea acestor rezerve, Centrala de pre.ndustriai zore ș> a- 
chiziții preconizează, intre altele, extinderea punctelor de co
lectare in cartierele intens populate. La reușita ocartri OC- 
țiuni de mare importanță o cor" buție deosec '□ educ ’ ce
rii din întreprinderi și instituții.

KILOGRAM CU KILOGRAM 
SE ADUNA TONELE

e In întreprinderile și insti
tuțiile brașovene se desfășoa
ră o vastă acțiune tie econo- , 
misire a acestei materii ex- ] 
trem de preuoese. Tiaer.: dia ■ 
această pane a țârii au strinș , 

I si predat penă acum 1 S3t toce | 
I de nirte. Este uaa <Lr. expli- j 
; eați-le faprriuî că ia Fabrica 

de hirtie dm Zâmeșc —unde 
există o tradiție in foioairea 
rațională a materiei prime — j 
au fost utilizate pentru obți
nerea celulozei 60 tone macu
latură peste plan.

Ne începem raidul la între
prinderea comercială Caran
sebeș unde tovarășul Iosif Cor- 
neanu, șeful biroului financiar, 
ne spune că din punct de ve
dere organizatoric s-au luat toa
te măsurile pentru recuperarea 
deșeurilor de hirtie. Responsa
bililor de unități li s-a atras a- 
tenția. prin persoana tovarășu
lui Iosif Mocanu, a fost stabilit 
cine să se ocupe direct de ches
tiune, cu alte cuvinte, s-a făcut 
„tot ce e posibil". Mai facem o 
socoteală și aflăm că din cele 
110 unități din subordine, 49 pot 
contribui direct la creșterea vo
lumului de hirtie recuperată. 
Notînd și faptul că pe primul 
trimestru a fost predată doar o 
tonă de hirtie, pornim la drum. 
La magazinul de mobilă, ni se 
spune că pe baza unei mai vechi 
dispoziții, cumpărătorul se Îm
proprietărește odată cu mobila 
și cu cîteva kilograme de hirtie. 
La magazinul nr. 23. ..Elec- 
tromoto", responsabilul acestuia, 
tovarășul Dumitru Barbu, ne in
formează că întregul ambalaj e 
zilnic transportat la depozitul 
de alături. Mergem acolo, ne 
plimbăm nestingheriți prin 
curte, nu prea vedem hirtie a- 

județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, i-a informat pe oaspeți 
despre dezvoltarea economică și 
social-culturală a județului.

în această vizită, oaspeții au 
fost însoțiți de Cornel P->cns*°,  
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și de Li 
Min Su, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

După amiază, delegația gu
vernamentală coreeană s-a îna
poiat în Capitală.

dunată, ne întoarcem la poartă 
și o rugăm pe femeia din ghe
reta înzestrată cu măsuță și te
lefon, să ne recomande pe ci
neva cu care am putea să stăm 
de vorbă. Nu-i nimeni, dar șre 
ea că de dimineață a plecat la 

cu deșeuri. înainte de a ne de
clina identitatea insă, o bătri- 
nică a salutai-o respectuos ca 
pe o veche cunoștință ri in 
timp ce-și continua drumul i-a 
mai spus că merge să-și aleagă 
niște cutii de carto- pentru puii 
abia cumpărau șt lisați deo
camdată in piață.

N-am fi acordat tmportzr.'ă 
acestor amănunte dacă mai tir- 
ziu n-am fi stat de rortă cu di
rectorul întreprinderi: de prei-- 
dustrializare și achiziții. tovară
șul Iaeob Hereseu. Există o stă
ruitoare părere precum că d».â 
nu ești un cor.suma’or mare de 
hirtie. n-ai de unde să colec
tezi. E adevărat, dar ia tmsp te 
numărul marilor consumate-. e 
mic. numărul celor mărunt, e 
foarte mare. Iată ceva exem
ple. Prin forul său tutelar. în
treprinderii județene de coope
rație i-au fost date spre con
tractare cu IP-A. Caraș-Sere-

Primul ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, în cursul zilei de vi
neri, in vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorii la 
București ai Statelor Unite ale

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și 
învățămîntului, a primit, vineri, 
delegația partidului Istiqlal din 
Maroc, condusă de Allal El 
Fassi, președintele partidului. 
Cu acest prilej, a fost efectuată 
o informare reciprocă asupra 
învățămîntului din cele două 
țări și s-a exprimat dorința de 
dezvoltare a relațiilor de colabo
rare româno-marocane în acest 
domeniu.

La primire a fost de față 
Dumitru Balalia. președintele 
Comisiei Marii Adunări Na
ționale pentru consiliile popu
lare și administrația de stat.

Vineri după-amiază. a sorit 
in Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R., Ngangtar Mianganglao 
Mbaitodji. membru ai Consiliu
lui Executiv al Mișcării Națio
nale pentru Revoluția Socială și 
Culturală, președintele Consiliu
lui Economic și Social din Re
publica Ciad, care va efectua o 
vizită de prietenie in țara noas
tră.

Oaspetele a fost intimpinat Ia 
sosire de tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele C.SP., de acti
viști de partid.

rin, 95 tone deșeuri. A acceptat 
doar 26 pe motiv că această 
cantitate ar corespunde real 
planului economic pe 1974. 
C.P.L. trebuia să predea 8. dar 
a acceptat doar una. întreprin
derea Oțelul Roșu in loc de 15 
tone s-a oier.i doar cu 5. Așa se 
fau-a că pe întregul județ- din 
totalul de 492 tone planificate, 
contractate au ajuns să fie doar 
335.

Există totuși poribCizâti ? Ex
periența (LSJL tn sensul acesta
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Americii — Hary G. Barnes jr. 
și Elveției — Pierre-Henri 
Aubaret. In aceeași zi, primul 
ministru a primit pe ambasado
rul Finlandei, Pentti Martin 
Soumela, la cererea acestuia.

(Agerpres)

Arturo Frondizi, fost pre
ședinte al Argentinei, președin
tele Mișcării pentru integrare 
și dezvoltare, grupare politică 
din Frontul Justițialist de Eli
berare. și prof. Giancarlo Elia 
Valori, secretarul general al In
stitutului italian de relații in
ternaționale, autorul volumu
lui „Ceaușescu-. au ținut, vineri, 
expuneri in fața studenților și 
cadrelor didactice de la Acade
mia de studii economice.

Arturo Frondizi a trecut in 
revistă unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale, reliefind 
procesele politice care au loc 
in lumea contemporană in di
recția destinderii. Vorbitorul a 
subliniat rolul cresc nd in viata 
internațională al țărilor mici și 
mijlocii. în acest cadru. Fron
dizi a evidențiat contribuția ac
tivă și inițiativele Românie:, aie 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
privind promovarea unor noi 
relații intre state, a unei poli
tici de înțelegere și cooperare 
intre popoare, de sprijinire con
secventă a eforturilor îndreptate 
spre destindere si pace. A luat 
apoi cuvintul prof. G. E. Valori.

Sub auspicii» Consiliului 
Culturii ș; Educației Socialis
te. vineri. s-a deschis, la sala 
Dalles din Capitală, o expozi
ție eu lucrări semnate de pec
toral Brăduț Cocaliu. Ce.e S3 
de tablouri in ulei — peisaje, 
portrete, naturi statice — in- 
mar.unchiate in expoziție re
prezintă o selecție sugestivă din 
creația artistului

Foitul mill: (tăi lina (i taci Diw

DINAMO JOACĂ BINE FINALURILE !
• O declarație a lui Bobby Fischer

Vom asista la o finală KORCINOI-KARPOV ?
•-*:e  iz âe
■acrcv- Se pca'.e 
spuze că
c-e acasă fi

ruși.. Acil® jos. 
antic răsofim 
trădeaaâ grematea 
existexței n;mșv.i 
au este incă fier- 
oui.

Jocul orgoliilor găzduit in Șo
seaua Ștefan cel Mare a mic
șorat. deocamdată, o diferență 
pur matematică. „Oltenii" au 
dovedit că scopul scuză mijloa
cele. Cu mai multă șansă decit 
au avut puteau triumfa teoretic. 
Drumul turiștilor italieni lasă 
urme și in ..cetatea Băniei". De 
la tactică și pină la echipa
ment. totul aducea a „squadra 
azzura". Dorința lor de a ciști- 
ga, in fine, un campionat este, 
in continuare, marcată de in
certitudini. Nelu Oblemenco, li
nul din putinii cavaleri ai ga- 
unului, merită să îmbrace tri
coul campionilor. Dar nimeni nu 
i-1 dă de-pe-acuzna. Duminică 
vor avea, totuși, un joc difir.l 
eu A SA. pentru că o echipă 
atit de masivă poate ăo semne 

zfie Jiul — Steagul roșu este 
cea stai '.ittrștriă partidă a eta
pei. Vor n.ruga gazdele Stea-a 
Șoacâ la Ptreșt.. umd da-tre o- 
rapelr untie a an'-renat. in tie- 
eau F T.n Teașeă. peutru a lua 
punctele pro» ' i i.r.i Intr-o eox'- 
pent.e europeană De la pleca
rea antrenoT-lm Covaci, speca- 
l-ta'.ea tr-...tanl-ee in ctrugarea 
.Cepei*  a fasi .nfimsa'X La 
CoBstanta o mtilnire . Foreman 
— *1  ui ti ir*  Dar sa var juca M 
tie m sute. S.C. Barău in even- 
ruahtatea obținerii vreunui punct 
ar avea mari sense de rămine- 
re ia eșalacul de anuare. Un 
prăeten dentn de încredere îmi 
'X'-m ră ia _B- viața e mult

LA OLTENIȚA: „Clubul 
actualităților"

Inițiativa unui grup de ini
moși tineri ai Șantierelor na
vale Oltenița, in fruntea căruia 
se situează Nicolae Gheorghi- 
șan, directorul clubului S.N.O., 
merită toată lauda. De ani de 
zile acest lăcaș este punctul 
principal de efervescență cultu- 
ral-arristică al orașului dună
rean. Iată, acum, confirmată o 
atare activitate printr-o nouă 
realizare, un adevărat eveni
ment in viața Olteniței. Zilele 
trecute tinerii navaliști au inau
gurat „Clubul actualităților". 
Faptul este cu atit mai mult 
de reținut dacă avem in vedere 
că obiectivul respectiv a fost 
realizat exclusiv de către ei , 
prin muncă patriotică, in încă- l 
perea unei garderobe cu pereții . 
coșcoviți Zi și noapte, inginerii 
Alexandru Sarivan. Ion Jeles. 
Voicu Petre, tehnicienii Flo
rian Spirea. Ștefan Crivățeanu, 
George Pirvu și mulți alți ti- , 
neri. precum Voicu Ch.rău. 
Vlad Paul au lucrat aici la de
corarea interioară Ia instalația 
de iluminat, au construit un i 
adevărat ..agregat muzical" etc. 
Membrii clubului au și respon
sabilitate® organizării aetrvită- I 
țitor, fiecare investind toată ' 
inițiativa și ingeniozitatea de 
care este capabil. Dezbaterile ] 
pnvind arta plastică (un ade
vărat curs estetic desfigurat 
sub îndrumarea ttnârtthn pro
fesor Lucian Pavel ce la Liceul 
nr. 8. despre literatură, mo- ! 
mentele de poezie patriotici 
agenda politică, intilniri co 
specialiști și muncitori ca ex
periență, serile cu dedicație 
specială unor categorii de ti
neri etc. sint romnletate cu 
programe de brigadă artistică, 
team estradă, concursuri. ex- f

■tai treimi si că pe dinte je de 
ar.aiiza tiu au-ît mai pcțzs. E 
cred. -Pari*  la» crede șt la Jte- 
ș.ta. Vani ms se pare ateu pen- 
tru ei. mult mai verotucrL In 
București două meciuri intere
sante: EportuL Wad cele două 
puncte «ridatt Hor, pregătesc o 
sesiune de examene opcimistL 
E greu și pentru ea. Sâ te îm
părți toată ziua fanza -faculta
te" și te rea. nu poate fi ușor 
nici pentru Sueiu si eu atit mai 
mult pentru Sandu Mircea. Și 
tot acest raly trece și prin mij
locul Capitalei. Rapid — Petro
lul este o dispută pe viață și 
pe._ ..puncte". Un meci nul nu 
mulțumește pe nimeni. Dar pare 
cel mai probabil. Rămlr. admi
ratorul lui Mircea Dridea. în 
ciuda lipsei acute de ..mină de 
lucru" de cea mai bună calitate, 
handicap neașteptat in ultimii 
ani pentru o regiune de mari 
rezerve si tradiții fotbalistice. 
„Poli" Timișoara are cele mai 
mari șanse pentru a obține cele 
28 de puncte ale probabilei mul
țumiri. C.F.R. Chij pare să fie 
una dintre sortite. La Cluj, noi. 
dinamoviștu. vom juca cea mai 
importantă partidă a finalului 
de campionat. Anul trecut am 
cișiigat neașteptat pentru ni
meni. Au ieșit și vorbe... Reu
șind o victorie. Dinamo poate 
dovedi din nou că nimeni nu-i 
zimbește cu sufletul deschis și 
că tn linie dreaptă dispută un 
dud inegal, ea cel intre ,.Fer- 
rari" și celelalte firme produ
cătoare ce Formula I. Mai ales 
atunci cind pleacă de la ega
litate. Etapele următoare pot 
anula bonificația liderilor. To
rid. insă, nu se discută decît 
din punct de vedere teoretic. 

eursii și activități sportive. Lu
nar. membrii clubului organi
zează o activitate de muncă 
patriotică. De altfel, au luat 
in antrepriză parcul spitalului 
pentru amenajare și intreținere. 
Sint multe de spus ; opiniile 
studentei Adriana Duță, de la 
Institutul superior sanitar Iași, 
ale muncitorului Nicolae Bal- 
toș, ale laborantei Constanța 
Stoica și altele au relevat deo
sebita ambianță educativă crea
tă de Clubul actualităților in 
orașul Oltenița. Consemnăm de
butul ca o acțiune Teușită. Tine
rii l-au invitat in mijlocul lor 
pe lectorul Cbira Jur ca de la 
Muzeul d» istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, care a prezentat momente 
aie insurecției naționale antifas
ciste armate : pe tinărul scrii
tor Mihai Pelin, intr-un dialog 
referitor la tineret ca subiect 
de reportaj și literatură ; cu 
redactori ai Editurii ..Albatros- și 
ai presei de tineret. Asemenea 
manifestări sint incluse și in 
activitatea viitoare a clubului 
eu o frecvență demnă de invi
diat.

V. R.

Primăvară culturală 
bucureșteană

Astfel est« anunțară prima 
exparitie a cerrolui tinerilnr 
artiști plastici, inițială si 
tăzduită tie Clnbnl (indica- 
tdnr din rounert. 44 de ti
neri exw Intrări de gra
fică decern ură. metale-plas
tic. pictară pe Ierna. pe sti

sâtNâmim. ia dooă orașe ale U- 
ri.UEti Sovietice au lost orozra- 
mare meeurtje de candidați 
contend pentru secufinaleie ac- 
tualolui csciu al carne .c na tu?_i 
n-»--<Lai de șah. Io Otiesa s-au 
inrâait marii maeștri Karciam 
sc Petrosian, in timp ce la Le- 

-erad_ intr-anul dintre cele 
mat as-ecate meciari ale ulti
melor ane. fostul campion mon
dial Spasski uram să-l intil- 
r.ească ne tinărul Karpov, con
siderat cea mai mare sDeranță 
a șahului sovietic. In ciuda fap
tului că în cele două meciuri 
de candidați toți cei patru pro
tagoniști erau reprezentanții a- 
celeasi țări, intilnirile lor au 
fost așteptate cu un interes deo
sebit in întreaga lume șahistă. 
Era de prevăzut o luptă foarte 
strinsă atît la Odesa. cit și la 
Leningrad, lucru pe care l-a 
subliniat însuși președintele 
F.I.D.E. dr. M. Euwe cu prilejul 
deschiderii festive a unuia din- 
trie meciuri. Dr. Euwe a făcut 
o caracterizare foarte elogioasă 
celor natru candidați, asemă- 
nindu-i ne Petrosian și Karpov 
cu Capablanca. pe Spasski cu 
Alehin, iar pe Korcinoi cu Las
ker... Din păcate — aceasta este 
opinia mea personală — trebuie 
să subliniez că. oină în prezent, 
cele două intilniri nu au justifi
cat elogiile aduse de președin
tele Federației Internationale de 
San si nici așteptările iubitori
lor de șah din lume ! La Odesa, 
fostul campion mondial Petro
sian a evoluat foarte slab, ară- 
tindu-se ca o umbră a marelui 
jucător pe care ne obișnuisem 
să-l vedem in turnee și meciuri. 
Se pare. însă, că Petrosian a 
trecut in ultima vreme printr-o 
criză de formă prelungită, fapt 
dovedit și de dificultățile deo
sebite pe care le-a intimpinat 
pină cind a reușit să cîștige

clă. panouri decorative etc.
Expoziția se remarcă prin 

varietatea tematicii abordate 
si prin precizia și minuțiozi
tatea cu care sint executate 
lucrările. Am remarcat sua
vitatea culorilor care recreea
ză ne sticlă imagini din rea
litatea apropiată (chipurile 
de fete traversind in zbor o 
primăvară veșnică aparți- 
nind talentatei plasticiene 
Macovescu Speranța, florile 
in nuanțe discrete invoci nd 
puritatea dintotdeauna a u- 
niversului copilăriei ale Con
stanței Constantinescu), poe
zia pe care o respiră lucră
rile tinerilor Silviu Ivancea, 
Comanescu Ion, Gherghina 
Zaharia. Alexandru Anca, 
Marinescu Dan etc.

„Expoziția, ne-a spus Ma- ‘ 
ria Bogdan, directoarea clu- : 
bului, reprezintă pentru noi 
o realizare dacă ne xindim 
că exponanții sint la început I 
de drum".

Expoziția din strada Șe
lari nr. 8 va rămine deschisă 
pină la 15 mai a.e.

DOMNIȚA VĂDUVA

Recent, a apărut o admirabilă 
monografie închinată lui Bizei, 
semnată de Ileana Rațiu. Au- i 
toarea a reușit să prezinte ex- ' 
presiv viața compozitorului, 
cele mai reprezentative opere, î 
creația și ramificațiile influenței ■ 
exercitate asupra urmașilor și ! 
contemporanilor săi.

Ileana Rațiu se ocupă de a- • 
semenea de discografie și cele- I 
breie interpretări românești ale I 
operelor lui Bizet In puținele-i I 

meciul anterior cu maghiarul 
Portisch. La Odesa. Petrosian a 
săvizșit greșeli grave in parti
dele L 3 și 5. a jucat foarte 
slab deschiderile și a avut ade
vărate ..orbiri șahisre" in jocul 
de mijloc. Toate acestea au de
cis. practic, soarta meciului 
care fusese considerat de că
tre toii specialiștii dreot foarte 
echilibrat. Korcinoi a jucat ex
celent in 4 din cele 5 partide 
susținute si a obținut o decizie 
mai. rapidă decit se așteptau 
chiar cei mai infocati susțină
tori ai săi deoarece după par
tida a cincea Petrosian a aban
donat din motive de boală !... 
(Adevărat K O tehnic în prima 
repriză). Meciul de la Leningrad 
este mai disputat. Karpov și 
Spasski desfâșurînd, în unele 
din partide, un joc de înalt ni
vel. dar pină în prezent nici 
întilnirea lor nu a satisfăcut pe 
deplin pe specialiști si pe nu
meroșii spectatori. După un 
start foarte bun — victorie în 
prima partidă — Spasski a fost

PROGRAM COMPETITION AL
FOTBAL. Miine in Capitală 

are loc un cuplaj în cadrul par
tidelor programate în etapa a 
28-a a diviziei A pe stadionul 
„23 August", de la ora 17 : Ra
pid — F.C. Petrolul si Sportul 
studențesc — U.T. Arad.

VOLEI. Astăzi, in cadrul „Cu
pei F. R. Volei" au loc în sala 
Dinamo, de la ora 17. partide
le : Medicina — Dinamo (f) și 
Rapid — X.E.F.S. (f).

ATLETISM. Stadionul Repu
blicii din Capitală găzduiește, 
astăzi, de la ora 16 și miine de 
la ora 11, meciul de decatlon 
dintre echipele României și 
R. F. Germania.

RUGBI. Miine. în „Cupa F.R. 

pagini cartea ne introduce in
tr-o epocă fascinantă și ne pre
zintă realitățile finite ale unui 
compozitor înzestrat cu geniu.

DOINA MOGA

în cadrul acțiunilor dedi
cate celei de a 30-a aniver
sări a eliberării patriei, 
in contextul sărbătoririi a 
58 de ani de la Congresul I 
al P.C.R.. organizația U.T.C. 
de Ia Uzina „23 August" a 
organizat un interesant și 
instructiv concurs „Cine știe 
ciștigă- pe tema „Momente 
din istoria Partidului Comu
nist Român". în prezența 
celor 400 de tineri spectatori, 
din cei 8 concurenți au fost 
desemnați ciștigătorii: pe lo
cul I — Rotaru Viorica, mun
citoare la secția forjă : pe 
locul II — Stănciulescu Cris
tian. inginer la Centrul de 
proiectare, iar pe locul III — 
Ilie Ion, strungar la secția 
motoare. Comitetul U.T.C. și 
comitetul sindicatului din 
uzină au înminat concuren- 
ților premii in obiecte. Con
cursul, desfășurat la „Uni
versal Club", a constituit un 
însemnat prilej de informare 
a tinerilor despre momentele 
importante ale luptei comu
niștilor pentru eliberarea pa
triei.

IOAN RUSU 
secretar al comitetului 

U.T.C., Uzina ,J23 August"4

Redactorul rubricii : 
V. RĂVESCU

de nerecunoscut in partidele 3 
si 6 m care a fost depășit clar 
de către linărul mare maestru 
Karpov. Edificator, după păre
rea mea. este faptul că pină in 
prezent actualul campion al 
U.R.S.S. nu a reușit să cîștige 
nici o partidă cu albele din cele 
5 susținute ! Reușind să invingă 
Si in partida a 9-a. Karpov se 
află la un pas de calificarea în 
finală deoarece îi mai este ne
cesară pentru realizarea acestui 
țel o singură victorie. în afara 
cazului, destul de improbabil, 
că Spasski va reuși să întoarcă 
rezultatul, se pare deci că vom 
asista la o finală Korcinoi— 
Karpov. Ar fi pentru prima 
dată cind pronosticurile date de 
actualul campion mondial Fi
scher ar fi infirmate, deoarece 
discutind cu el la turneul din 
Los Angeles. Fischer mi-a de
clarat că se așteaptă să-1 întil- 
nească din nou in meciul pentru 
titlu pe B. Spasski...

FLORIN GHEORGHIU

Rugbi" Grivița Roșie — Steaua, 
terenul Gloria, ora 10.

HANDBAL. Campionatul re
publican programează miine in 
Capitală următoarele jocuri : 
stadionul Dinamo, Confecția — 
I.E.F.S. (f). ora 9. Dinamo — 
„U“ Cluj (m), ora 10,15 ; stadio
nul Ghencea. Steaua — Inde
pendența Sibiu (m). ora 11,30 ț 
stadionul Giulești. Rapid — Con
structorul (f), ora 11,30 ; sta
dionul Constructorul, Universi
tatea București — Rulmentul 
Brașov (f). ora 17.45.

BOX. Finalele turneului de 
box „Centura de aur" au loc 
miine dimineață, de la orele 10. 
pe ringul instalat la Patinoarul 
„23 August" din Capitală.

Demaraj rapid 
Motor șil«ntio( do 
60 CP
Viteză mare do 
deplasare 
Siguranță în cir
culație 
Consum redus 
Linie modernă 
Este confortabilă. 
Autoturismul „DA

CIA 1 300" poate fi 
cumpărat și cu plata 
in 36 de rate lunare.

Livrare promptă 
Ta unitățile I.D.M.S. 
din București, Bacău, 
Brașov, Cluj, lași, 
Timișoara, Pitești și 
Reșița.

130 0 
autoturismul ideal 

pentru 
familia dumneavoastră

CENTRALA INDUS
TRIEI CONFECȚIILOR 
București, bd. Ar
mata poporului nr. 7, 

sectorul 7,

ANGAJEAZĂ URMĂ

TOARELE CATEGORII 

DE SALARIAȚI >

e Stenodactilografă, con
form legii 12/1971.

e gestionari, conform legii 
22/1970.

o primitor-distribuitori cu 
gestiune (bărbați).

o lăcătuși.
e lăcătuși ajustori. 
e lăcătuși mecanici, 
o frezori.
o electrician, 
o istalatori. 
o fochiști. 
o transportori (bărbați).

Solicitanții se vor 
prezenta la Serviciul 
personal al întreprin
derii sau pentru rela
ții la telefon 31.00,70 
int. 176.

Institutul de Proiectări și Cercetări pentru t 
Industria Metalelor Neferoase și Rare —• /. M. N. R.

bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 1, sectorul 6,

anunță scoaterea la EXAMEN sau CONCURS
a următoarelor posturi din sectorul de cercetare :
• LABORATOR CERCETARE METALE Șl ALIAJE UȘOARE - 8 posturi

• LABORATOR CERCETARE METALE RARE - 5

• LABORATOR CERCETARE ANALIZE CHIMICE 
științifici.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Statu
tul pentru organizarea activității și promovarea perso
nalului de cercetare, aprobat prin Decretul nr. 689'28 
decembrie 1973, publicat în Buletinul Oficial partea I, 
anul X, nr. 1 din 3 ianuarie 1974.

Cererile de înscriere se primesc la sediul institutului, 
compartimentul personal, în termen de 30 zile de la data 
publicării prezentei comunicări, împreună cu memoriul 
de activitate profesională și social-politică și lista lu
crărilor aplicate sau publicate la care a adus o contri
buție personală.

Candidații încadrați în alte unități sînt obligați să 
anunțe înscrierea la concurs conducerii unității în care 
lucrează, fiind necesar să mai depună, o dată cu cere
rea de înscriere, următoarele acte :

— copie legalizată după diploma de examen de stat

de cercetători științifici 

posturi de cercetători științifici
Șl FIZICO-CHIMICE - 7 posturi de cercetători

sau diplome echivalente în specialitatea respec
tivă.

— dovada stagiului și a restului perioadei de activi
tate pentru domeniile tehnice ;

— fișele de apreciere anuală care conțin aprecierile 
și calificativele acordate.

Examenul sau concursul pentru ocuparea acestor pos
turi constă din :

— verificarea activității de cercetare și a cunoștin
țelor de specialitate prin examen practic și oral ;

— analiza aprecierilor și calificativelor acordate asu
pra activității profesionale, inclusiv a celei de cer
cetare științifică.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 
15.30.00 186.

Data exactă a ținerii examenului sau concursului se 
va comunica direct candidaților înscriși.

15.30.00 186.



Dezarmarea trebuie 
să fie rodul participării 
active a tuturor statelor

La sediul Națiunilor Unite din 
New York se află în curs de 
desfășurare lucrările comitetu
lui creat la sesiunea ordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. de 
anul trecut „pentru examinarea 
punctelor de vedere și sugesti
ilor exprimate de guvernele 
statelor membre cu privire la 
convocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare și a pro
blemelor conexe acesteia, in
clusiv a condițiilor necesare or
ganizării unei asemenea confe
rințe". Potrivit rezoluției în a- 
ceastă problemă, comitetul este 
format din 40 de state membre, 
între care și România.

Luînd cuvintul la dezbateri, 
ambasadorul țării noastre la 
Națiunile Unite, Ion Datcu, a 
declarat că, pentru România, 
convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare este o 
chestiune de principiu pe care 
guvernul român a susținut-o cu 
consecvență de mulți ani.

„Concepem conferința mon
dială de dezarmare. subli
nia ambasadorul român, in 
contextul general al așeză
rii raporturilor dintre sta
te pe baza unor principii 
noi, care să pună in afara legii 
folosirea forței. Pe de altă 
parte, trebuie să plecăm de la 
noile realități ale lumii contem
porane, de la faptul că dezar
marea trebuie să fie rodul 
participării active a tuturor sta
telor, a tuturor popoarelor lu
mii".

România vede această confe
rință — arăta vorbitorul — ca 
pe un for mondial deschis 
participanților tuturor statelor 
pe bază de deplină egalitate, 
convocat după o pregătire co
respunzătoare și care să exami
neze probleme concrete și să 
contribuie in mod efectiv la 
adoptarea unor măsuri practi
ce de dezarmare.

Intensă activitate politică 
la Lisabona

LISABONA. — Trimisul spe
cial. Vasile Oros, transmite : 
în capitala Portugaliei se des
fășoară o intensă activitate po
litică în vederea constituirii 
guvernului provizoriu. „Această 
problemă are caracter de prio
ritate absolută", a declarat la 
o conferință de presă maiorul 
Sanches Osorio, purtătorul de 
cuvint al juntei salvării națio
nale. în scopul constituirii gu
vernului provizoriu, generalul 
Spinola a avut întrevederi suc
cesive cu lideri ai diverselor 
formațiuni politice.

Pe de altă parte, „Diario de 
Noticias" de vineri dimineața 
anunță că au fost chemați la 
Lisabona pentru consultări co
mandantul forțelor navale din 
Mozambic și comandantul mili
tar din Macao. în același timp, 
generalul Costa Gomes. șeful 
Statului Major general și mem
bru al juntei, a plecat joi sea
ra intr-o vizită de inspecție în 
Mozambic, după ce, în ultimele 
zile, făcuse o scurtă vizită in 
Angola.

în presă a fost publicat apelul 
Națiunilor Unite in care se ce
re Portugaliei să inițieze ime
diat negocieri cu mișcările de

Președintele din Costa 
Rica a primit pe 

reprezentanții 
președintelui României

Președintele Republicii Costa 
Rica, Daniel Oduber Quiros, a 
primit, la 9 mai, pe Vasile Vil- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Constantin Stănes- 
cu. ambasadorul României la 
San Jose, care l-au reprezentat 
pe președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ceremo
niile prilejuite de investirea șe
fului statului costarican.

Cu acest prilej, Vasile Vilcu 
a inminat președintelui Daniel 
Oduber Quiros un mesaj din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste României.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme ale relațiilor româno- 
costaricane, subliniindu-se do
rința reciprocă de a acționa 
pentru dezvoltarea lor pe mul
tiple planuri.

eliberare din Africa in vederea 
acordării independenței. Alte 
știri informează că la Madrid 
poliția a împrăștiat o mani
festație a studenților din incin
ta Universității unde se scanda 
„Trăiască revoluția portughe
ză" ! Acțiuni similare s-au pe
trecut și la Universitatea din 
Barcelona.

Junta salvării naționale in 
Portugalia a aprobat constitui
rea primei federații a sindica
telor din țară — Intersindical 
Nacional — informează agenții
le France Presse și United Press 
International. Federația este me
nită să contribuie la extinderea 
legăturilor intre organizațiile 
sindicale, precum și la forma
rea unor uniuni a mai multor 
sindicate.

CONFERINȚA MON
DIALĂ A POPULAȚIEI 

Reuniunea de la 
Bangkok

In cadrul lucrărilor reuniu
nii regionale, desfășurate la 
Bangkok, pentru pregătirea 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, care va avea loc in 
luna august la București, a 
luat cuvintul reprezentantul 
țârii noastre, ambasadorul 
României in Tailanda. Iosif 
Chivu. care participă la dez
bateri in calitate de obser
vator.

Reprezentantul român a in
format reuniunea despre sta
diul pregătirii conferinței de 
la București și a prezentat 
punctul de vedere român 
față de problematica popu
lației, in contextul fenome
nelor economice contempo
rane. El a subliniat, in con
tinuare, importanța dezvoltă
rii economice și sociale 
în soluționarea problemelor 
populației, necesitatea iden
tificării uriașelor resurse ne
puse încă in valoare, inves
tirea, in folosul dezvoltării, 
a imensului potențial mate
rial și uman irosit pentru 
menținerea unor focare de 
tensiune și conflict, rolul co
operării internaționale în 
dezvoltarea și întărirea ca
pacității de progres a fiecă
rei țări.

• ÎNTR-UN interviu acordat 
ziarului indonezian ..Sinar Ha- 
rapah", ministrul afacerilor ex
terne al Filipinelor. Carlos Ro- 
mulo. a declarat că guvernul 
țării sale intenționează să sta
bilească, intr-un viitor apropiat, 
relații diplomatice cu Uniunea 
Sovietică și R.P. Chineză, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

„De ce?'*,  scrie pe afișul pe care-l țin doi marinari pe una 
din străzile Lisabonei și care reprezintă un militar portughez 
lovit de gloanțe in Mozambic. Și acest instantaneu din capi
tala Portugaliei reflectă cit de profundă este mișcarea popu

lară împotriva războiului colonial.

REGELE BAUDOUIN AL BELGIEI 
L-A PRIMIT PE MINISTRUL DE EXTERNE ROMÂN

BRUXELLES 10 — Corespon
dentul . Agerpres, N. Popescu- 
Bogdănești, transmite : Regele 
Baudouin al Belgiei a primit vi
neri pe George Macovescu, mi
nistrul de externe al României, 
care face o vizită la Bruxelles

In cursul audienței, ministrul 
de externe a transmis suvera-» 
nului din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un salut 
precum și un mesaj de pace și 
prietenie adresat poporului bel
gian.

La rîndul său, regele Bau
douin, amintiridu-și cu plăcere 
de vizita întreprinsă în Belgia

de către președintele Nicolae 
Ceaușescu și de către tovarășa 
Elena Ceaușescu, a transmis 
președintelui Republicii Socia
liste România salutul său, în
soțit de mesajul de pace și 
prietenie pentru poporul român.

în cursul aceleiași zile, mi
nistrul de externe român, a 
avut convorbiri de lucru cu mi
nistrul de externe belgian, Re- 
naat Van Elslande, în cadrul 
cărora au fost abordate aspecte 
ale relațiilor româno-belgiene, 
precum și probleme ale situa
ției internaționale, îndeosebi 
cele privind securitatea și coo
perarea în Europa.

VIENA 10 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în capitala Aus
triei au fost reluate negocie
rile privind reducerea reci
procă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacen
te in Europa Centrală. După 
cum se știe, participanții 
la reuniune luaseră o pau
ză la 10 aprilie a.c. La ne
gocierile de la Viena par
ticipă in acest moment 
delegațiile a 19 state. Ro
mânia este reprezentată de 
o delegație condusă de Du
mitru Aninoiu, ambasadorul 
țării noastre in capitala Aus
triei. In cadrul celei de a 
33-a ședințe plenare a nego
cierilor, care a avut loc vi
neri, au luat cuvintul repre
zentanții Olandei și Ceho
slovaciei.

SOFIA: Tovarășul 
Todor Jivkov l-a primit pe conducătorul 

delegației sindicale române
Tovarășul Todor Jivkov. prim 

secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, l-a primit, vi
neri. pe tovarășul Mihai Dalea. 
membru suplear.t al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.. conducătorul dele
gației Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, care se 
află intr-o vizită de schimb de 
experiență in Bulgaria.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros, urări de sănătate 
și noi succese tovarășului Todor

Jivkov. Mulțumind, tovarășul 
Todor Jivkov a transmis. la 
rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate și fe
ricire și i-a urat succese in 
munca neobosită pe care o des
fășoară in conducerea partidu
lui și statului român.

La intilnire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. a luat parte Kostadin 
Ghiaurov, membru supleant, al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Bulgaria.

A fost prezent Trofin Sime- 
drea. ambasadorul României la 
Sofia. R.P.D. Coreeană. - Activitate intensă pentru încheierea la timp a lucrărilor agricole.

TINERETUL LUMII » TINERETUL LUMII e TINERETUL LUMII

Un scurt capitol consacrat 
„politicii universitare' din ultimul 
raport anual al O.C.D.E. (Orga
nizația de cooperare economică 
și dezvoltare) relevă dificultățile 
cărora trebuie să le facă față în 
țările vest-europene 
proveniți din familiile 
modeste.

studenții 
cu venituri

„Inflația și paralel cu ea tendințele de 
restrîngere o alocațiilor bugetare destina
te universităților - constată experții 
O.C.D.E. - au consecințe dureroase direc
te asupra capacității materiale a unei 
mari părți a tinerilor din școlile superi
oare de a urma cursurile... Există riscul 
ca eforturile bănești cumulative, mereu 
"ț°i în fiecare an, să facă impo
sibilă pentru o mare parte din cei ce se 
angajează pe porțile universităților (vest- 
europene n.n.) parcurgerea celor 
cind ani de studii".

Datele furnizate de raportul 
confirmă exactitatea și pertinența 
observații.

Inflația se reflectă nemijlocit in 
cheltuielilor necesare frecventării 
sității. Costul studiilor în anul universitar 
1972-1973 s-a ridicat in Anglia, în me
die, la 1 000 de lire sterline (aproape du
biu in comparație cu anul universitar 
1962-1963. Studentul olandez a trebuit 
să cheltuiască pentru acoperirea costului 
frecventării cursurilor universitare norma
le, de zi, 1 200 de florini în anul univer
sitar 1972-1973 (cu aproape 60 la suta

tendințele de

patru-

amintit 
acestei

nivelul 
univer-

Inflația si
9 99

universitățile
9

vest-europene
mai mult decît în anul universitar 1962— 
1963), Luindu-se ca termen de comparație 
aceiași ani universitari (1972-1973 în ra
port cu 1962-1963) costul mediu al stu
diilor (taxe, întreținere, cursuri) a crescut 
în R.F. Germania - cu 20 la sută, în Bel
gia - cu 100 la sută, în Franța - cu 60 
la sută, în Elveția - cu 120 la sută.

Restringerea alocațiilor bugetare pentru 
școlile superioare are drept consecință o 
restrîngere drastică a burselor. Este sem
nificativ faptul că în șase din cele nouă 
țări ale Pieței comune numărul burselor 
nu a crescut in ultimii trei ani. Dimpotri
vă, se asistă la o reducere a numărului 
de burse : în precedentul an universitar 
numărul studenților - bursieri s-a redus 
în comparație cu anul universitar 1971- 
1972 in Anglia cu 20 la sută, în Belgia cu 
25 la sută, în Olanda cu 25 la sută, în 
Italia cu 40 la sută. Și este lesne de în
țeles că bursele neafectate de amputarea 
alocațiilor respective au suportat „foar
fecă" inflației. Costul mesei la restauran
tele studențești și costul cazării la cămi
nele studențești au fost serios afectate de

creșterea generală a prețurilor. Calcule 
statistice efectuate în Franța, Elveția și 
Anglia au relevat că valoarea reală a 
burselor medii a scăzut în anul universi
tar in curs, in comparație cu anul univer
sitar 1970-1971, cu aproape 50 la sută.

In asemenea împrejurări nu e de mi
rare că, așa cum semnalează experții 
O.C.D.E., în ultimii ani a crescut conside
rabil numărul studenților nevoiți să lucreze 
in timpul studiilor universitare pentru a 
face față costului frecventării școlii supe
rioare. Aproape jumătate din studenții de 
la cursurile universitare normale din 
R.F.G., Danemarca și Franța au fost înre
gistrați in anul universitar trecut ocupînd 
slujbe.

Nu apare, de asemenea, deloc surprin
zător, dacă în amintitele împrejurări pro
centul studenților care nu ajung să termi
ne facultatea se ridică (potrivit datelor 
statistice din raportul citat) la 50 la sută 
în Danemarca, 58 la sută în Franța, 30 
la sută în Olanda și R.F. Germania, 52 la 
sută în Italia, 30 la sută în Elveția.

Concluzia experților O.C.D.E. care s-au 
angajat în analiza „politicii universitare" 
din țările vest-europene este exprimată 
în termeni precisi : „INFLAȚIA Șl RE- 
STRÎNGERILE BUGETELOR DESTINATE 
UNIVERSITĂȚILOR VOR FACE CA ACES
TEA (universitățile vest-europene n.n.) SĂ 
DEVINĂ O INSTITUȚIE SCUMPĂ, DE 
LUX". După cum o arată procentul ridi
cat al celor ce abandonează înainte de a 
fi terminat studiile universitare, școlile su
perioare din Europa occidentală sint, de 
pe acum, un lux pentru foarte mulți ti
neri din păturile cu mijloace materiale 
mai modeste.

Congresul tineretului 
comunist argentinian
Intre 3 ți 7 iunie, la Buenos 

Aires se vor desfășura lucră
rile celui de-al 10-lea Congres 
al Federației Tineretului Co
munist din Argentina (F.J.C.)J 
prima reuniune de acest jelf 
organizată în condiții de le
galitate, după un interval -4 
28 de ani — informează a'^tn*  
ția Prensa Latina.

O declarație a F.J.C. arata} 
în legătură cu acestea, că dez*  
baterile vor fi concentrate as 
supra constituirii în țară a ur 
nui front unit antiimperialisjj 
Federația Tineretului Comu
nist — se spune în document 
— sprijină în mod hotărît po
litica externă promovată de 
guvernul peronist și tendințef 
de deschidere spre țările ța- 
cialiste.

1
I

EM. RUCAR

La Națiunile Unite din 
New York a fost publicat 
ca document oficial al Adu
nării Generale a organiza
ției Tratatul de prietenie și 
cooperare între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Argentina, semnat, la 
8 martie 1974, de președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Juan Domingo 
Peron, cu prilejul vizitei ofi
ciale a șefului statului ro
mân în Argentina.

Tratatul româno-argenti- 
nian a fost publicat la punc
tul vizînd „transpunerea în 
viață a Declarației asupra 
întăririi securității interna
ționale".

Cerințe ale accelerării industrializării 
in țările in curs de dezvoltare
La Viena continuă lucră

rile Consiliului dezvoltării 
industriale al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială — 
ONUDI.

Luînd cuvintul in cadrul punc
tului de pe ordinea de zi pri
vind strategia pe termen lung 
a organizației, reprezentantul 
român, Ion C. Popescu, a sub
liniat importanța pe care țara 
noastră o acordă dezvoltării vii
toare a ONUDI și creșterii ro
lului acestei organizații in ac
celerarea procesului de indus
trializare a țărilor în curs de 
dezvoltare și a menționat în
semnătatea care trebuie acor
dată, în continuare, activități
lor de asistență tehnică în fo
losul acestor țări. El a relevat 
necesitatea atragerii, într-o mă
sură mai mare, a eforturilor ță
rilor dezvoltate la realizarea 
proiectelor și programelor de 
cooperare ONUDI. Vorbitorul 
s-a referit, totodată, la necesi
tatea perfecționării mecanismu
lui internațional, astfel incit a- 
cesta să asigure dezvoltarea 
unor relații economice echitabile 
între state suverane și egale în 
drepturi.

Reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru sprijinirea ce
rerilor țărilor în curs de dez

voltare privind creșterea res
ponsabilităților și resurselor ma
teriale ale organizației în vede
rea sporirii eficienței acțiunilor 
ONUDI pentru dezvoltarea mai 
rapidă a industriei acestor țări.

Cu prilejul prezentării în con
tinuare de către secretariatul 
ONUDI a raportului asupra de
plinelor puteri ale delegațiilor, 
reprezentantul român a contes
tat dreptul administrației de la 
Seul de a trimite observatori 
care să participe la lucrările 
Consiliului in numele întregii 
Coree.

Efecte ale penuriei 
de hîrtie <

LONDRA 10 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu transmite: începind de 
luni, ziarul britanic „Finan
cial Times" va costa șapte 
pence în loc de șase. Acesta 
este cel de-al patrulea ziar 
londonez care își majorează 
prețul in ultimul timp, ca 
urmare a scumpirii hirtiei. 
„Din motive de economie, a- 
nunță ziarul „Times", o altă 
publicație londoneză, „Eve
ning Standard", nu va mai 
apărea în zilele de sărbători 
legale".

lila ni

Australienii se vor 
prezenta sîmbăta vii
toare, 18 mai, la urne. 
Decizia ținerii alege
rilor generale a fost 
luată la cererea gu
vernului laburist con
dus de Gough Whit- 
lam, după ce grupul 
opoziției din Senat a 
blocat două proiecte 
de legi prin care gu
vernul solicita sume 
suplimentare cu care 
să acopere cheltuielile 
sale administrative.

Australienii se
reintilnesc eu urnele

• IN IUGOSLAVIA s-a În
cheiat acțiunea de constituire a 
adunărilor republicane și pro
vinciale — cea de-a treia etapă 
din cadrul alegerilor pentru or
ganele puterii de stat de la ni
velul comunal pină la nivel fe
deral.

Potrivit noului sistem electo
ral, alegerile s-au desfășurat in 
mai multe etape, pe o durată 
de cite va luni.

Actul final al procesului de 
alegere a organelor reprezenta
tive va fi constituirea, Ia 15 
mai, a Adunării R.S.F. Iugosla
via. Cu acest prilej, vor fi aleși 
președintele, precum și vice
președinții Adunării, președinții 
camerelor și comisiilor. Tot
odată, va fi ales președintele 
republicii, se va aproba com
ponența Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia și vor fi formate Con
siliul Executiv Federal, precum 
și alte organe executive fede
rale.

• PARTIDUL COPEI din Ve
nezuela și-a anunțat sprijinul 
pentru cea mai mare parte din 
măsurile economice preconizate 
de președintele țării, Carlos An
dres Perez, relevă agenția Pren

sa Latina. In acest sens, condu
cerea COPEI — fost partid de 
guvernămint — a subliniat im
portanța hotărîrii executivului 
de a proceda la naționalizarea 
zăcămintelor de minereu de fier, 
trecerea industriei siderurgice 
sub controlul statului, sporirea 
impozitului pe profiturile rea
lizate de companiile străine care 
acționează în sectorul industriei 
petroliere, precum și îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale 
populației.

cu șeful statului egiptean, pa 
care le-a calificat „complete și 
detaliate".

La Tel Aviv. secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A. 
va continua să examineze cu o- 
ficialitățile israeliene probleme 
privind eventualitatea realiză
rii unui acord de dezangajare 
militară pe frontul din înălți
mile Golan.

• GUVERNUL malayezian a 
hotârit majorarea, cu incepere

• Intilnire între 
președinții Congo-ului 

și Zairului
• DUPĂ cum anunță agenția 

France Presse, în apropiere de 
Kinshasa a avut loc o intilnire 
între președintele Zairului, Mo
butu Șese Seko, și președintele 
Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N’Gouabi, la care au fost 
discutate relațiile bilaterale și

gal de Uniune Națională, al 
Cambodgiei, de sub conducerea 
lui Norodom Sianuk — relatea
ză agenția China Nouă, reluînd 
o informare oficială dată pu
blicității la Accra.

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

• Turneul 
lui H. Kissinger

• DUPĂ cele două runde de 
convorbiri avute joi seara și vi
neri dimineața cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a părăsit orașul 
Cairo, îndreptîndu-se spre Tel 
Aviv.

El și-a exprimat, la plecare, 
satisfacția privind convorbirile

de la 10 mai. a prețului la ben
zină, cu peste 50 la sută. Mă
sura a fost generată, potrivit 
declarației ministrului resurse
lor naturale din această țară, 
de creșterea prețului petrolului 
pe piața mondială. Agențiile de 
presă precizează că este vorba 
de a doua majorare la respec
tivul produs in ultimele citeva 
luni. în decembrie 1973, prețul 
la benzină crescuse în Malaye- 
zia cu 30 la sută.

s-au pus bazele unor acorduri- 
cadru ce urmează să fie rati
ficate în viitorul apropiat. Tot
odată, șefii de stat ai Zairului 
și R.P. Congo au examinat, îm
preună cu președintele Frontu
lui de Eliberare Națională a 
Angolei, Holden Roberto, o se
rie de probleme privind lupta 
de eliberare națională din a- 
ceastă țară.

• GUVERNUL Ghanei a re
cunoscut oficial Guvernul Re

• TRAFICUL maritim ro
mânesc in portul Beirut 
crește an dc an. în 1972 au 
acostat aici 50 de nave ro
mânești, iar anul trecut, nu
mărul navelor noastre so
site in portul capitalei li
baneze s-a ridicat Ia 70. 
Zilele trecute, în rada Bei
rutului și-a aruncat ancora 
„Mamaia", cea de-a 40-a 
navă românească care vizi
tează acest port, de la 1 ia
nuarie 1974.

• GUVERNUL tailandez a a- 
nunțat vineri că au fost înche
iate aranjamentele necesare 
pentru ■ retragerea a 10 000 de 
militari americani din cei 35 000 
dislocați în Tailanda. Plecarea 
forțelor militare respective ar 
urma să aibă loc pină la sfîrși
tul acestui an.

A
legerile generale de 
la 18 mai au loc la 
mai puțin de ju
mătate din terme
nul de trei ani ăl 
guvernului laburist 

condus de Whitlam. primul pre
mier laburist al Australiei în 
ultimii 23 de ani.

In cercurile observatorilor po
litici se subliniază că acțiunea 
opoziției — Partidul Liberal, 
Partidul Agrarian și Partidul 
Democratic-Laburist — în Se
nat constituie o manevră po
litică avind scopul de a-I de
termina pe primul ministru să 
apeleze la corpul electoral la 
numai 16 luni de la primirea 
mandatului. Situația creată a 
fost posibilă datorită faptului 
că în Senat cabinetul social
democrat al lui Whitlam s-a 
aflat în minoritate (Partidul La
burist deținea 26 de locuri din 
cele 60 ale Senatului și 67 din 
cele 125 ale Camerei Reprezen
tanților), neputind adopta pro
iecte de legi fără aprobarea o- 
poziției. Se precizează că este 
pentru prima dată, în cei 73 de 
ani care au trecut de la înfiin
țarea federației australiene, 
cind astfel de proiecte sint res
pinse de Parlament ; în discuție 
erau proiectele de legislație pri-

vind asistența medicală și asi
gurările sociale vizînd, totodată, 
întărirea autorității guvernului 
in problemele petroliere și mi
nerale, pentru a concentra pro
prietatea și controlul asupra e- 
nergiei și resurselor minerale 
ale țării în miinile australienilor. 
Guvernul laburist solicitase a- 
locarea sumei suplimentare de 
255 milioane de dolari care să-i 
permită punerea in practică a 
celor două proiecte precum și 
continuarea activității curente 
pină la sfîrșitul anului fiscal în 
curs. La 10 aprilie primul mi
nistru anunță organizarea de a- 
legeri generale anticipate, iar la 
11 aprilie guvernatorul general 
al Australiei emite proclamația 
de dizolvare a Senatului și Ca
merei Reprezentanților, cele 
două camere ale Parlamentu
lui.

Care va fi rezultatul alegeri
lor de la 18 mai ? Potrivit date
lor unui sondaj de opinie, pu
blicate la Sydney, alegerile ge
nerale de sîmbăta viitoare se 
vor solda cu victoria Partidu
lui Laburist, care ar urma să 
obțină 51 la sută din totalul vo
turilor exprimate. Formațiuni
lor politice din opoziție li se a- 
tribuie aproximativ 48 , la sută, 
în caz că rezultatul scrutinului 
va fi conform cu pronosticurile 
sondajului, laburiștii vor deține 
in Parlament o majoritate de 
13 locuri, față de numai 9 în 
actuala legislatură. Ceea ce re
prezintă interes într-o. și mai 
mare măsură este faptul că 
peste 56 la sută din persoanele 
chestionate și-au exprimat mul
țumirea față de rezultatele ob
ținute de guvernul laburist în- 
tr-un an și patru luni de guver
nare ceea ce reprezintă o creș
tere de 6 Ia sută față de datele 
unui sondaj asemănător reali
zat anul trecut.

Un însemnat procent din nu
mărul celor care s-au declarat 
satisfăcuți de linia politică a 
guvernului îl reprezintă tinerii. 
De menționat că o parte din ei 
vor păși pentru prima oară în 
fața urnelor, ca urmare a re
ducerii vîrstei electorale prin- 
tr-o lege emisă în ianuarie 1973, 
de Ia 20 la 18 ani. Acest fapt 
are semnificații deosebite și se 
așteaptă cu interes opțiunile a- 
cestei categorii de vîrstă.

Rezultatele scrutinului austra
lian de Ia 2 decembrie 1972, 
care a reușit să îndepărteze de 
la cirma țării fosta coaliție a 
Partidului Liberal și Agrarian, 
nu au constituit o surpriză. A- 
cest vot evidenția dorința elec
toratului de a se trece la în
făptuirea unor transformări pro
gresiste ale politicii interne și 
externe, de a înlătura guvernul 
condus de McMahon, caracteri
zat ca „imobil și ineficient". 
Venind în întîmpinarea cereri
lor opiniei publice _______
și imergind pe linia respectării 
promisiunilor sale 
cabinetul

australiene

electorale, 
premierului Gough 

Whitlam a întreprins o serie de 
măsuri în direcția apărării bo
gățiilor naționale în fața ofen
sivei capitalului străin. Pe pla
nul relațiilor externe, in această 
perioadă de timp Australia a 
recunoscut R. P. Chineză, și-a 
retras unitățile militare din In
dochina, a stabilit relații diplo
matice cu R. D. Vietnam și s-a 
angajat să-i acorde ajutor pen
tru reconstrucția țării, a recu
noscut R. D. Germană etc. Pe 
plan intern, ținînd cont că 
Partidului Laburist îi sint afi
liate o serie de organizații sin
dicale, guvernul a întreprins 
măsuri ce se referă in special 
la situația muncitorilor austra
lieni și imigranți, a aborigenilor, 
la nivelul salariilor și al locuri
lor de muncă. în ultima vreme 
cabinetul premierului Whitlam 
își îndreptase atenția asupra u- 
nui plan, propus de organizațiile 
progresiste de tineret, de reca
lificare profesională a muncito
rilor, în concordanță cu rapidele 
progrese tehnice.

Gough Whitlam a promis con
tinuarea cu aceeași consecvență 
a politicii duse pînă acum de 
guvernul laburist. Pe de altă 
parte, Bill Snedden, liderul 
Partidului Liberal, își desfășoară 
campania electorală vorbind în 
numele întregii opoziții care 
promite reducerea impozitelor 
și micșorarea cheltuielilor guver
namentale, punerea sub control 
a inflației.

Cei aproximativ 7 milioane 
de cetățeni australieni care se 
vor prezenta peste o săptămînă 
la urne au de ales între două 
platforme electorale.
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