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In procesul muncii, 
în contextul vie

ții sociale, oamenii simt 
nevoia apropierii de se
menii lor, apropiere ca- 

. re, tradusă din limbajul 
sentimentelor in cuvint, 
poartă numele de prie
tenie. întotdeauna omul 
fi-a căutat 

Inrîurirea 
prietenia o 
subiectului său — 
— e diferită. Sub 
ența prietenului, 
se corectează 
se transformă, 
sati în rău.
transformă în 
tenul nu mai 
E un ins care seamănă 
foarte bine cu o epide
mie.

Răspunsurile mai mul
tor interlocutori la în
trebările noastre ilus
trează foarte bine acest 
lucru.

un prieten, 
pe care 

are asupra 
omul 
influ- 
omul 
sine, 
bine 

se
pe
In 

Dacă 
rău, prie- 
e prieten.

Drietenii sînt necesari — ne-a 
spus turnătorul Ștefan Ma

rin. Depinde însă foarte mult cum 
îi alegi. Prietenului i te destăinui, 
cu el te sfătuiești asupra unor 
lucruri. Prietenul trebuie să fie 
prieten întotdeauna. Acasă, pe 
stradă, la locul de muncă, în alta 
împrejurări.

Prietenul meu cel mai bun este 
ortacul cu care lucrez — turnăto
rul Cenușă Marin. Deși e mai tî- 
năr decît mine, mi 1-arn apropiat 
de cum a venit în uzină. Am găsit 
în el un om corect, înțelegător, de 
încredere. înainte de a merge la 
lucru, ne consultăm asupra a ceea 
ce avem de făcut. Apoi treaba 
merge strună. Nu ne-am certat ni
ciodată. Cînd plecăm de la uzină, 
rnergem spre casă împreună. Și 
tot împreună mergem la cîte un 
spectacol și uneori la cîte o bere. 
Dar atît. Cred că îmi cunosc bine 
prietenul și nu numai eu pe el ci 
și el pe mine. Și familiile ne sînt 
prietene. Avem neveste și copii și 
deseori discuțiile noatștre au ca 
temă creșterea si educarea celor 
miei.

£2 red că fiecare om are mai
- mult de un prieten — ne 

mărturisea turnătorul formator 
Rușu Tudor. Și eu am mai mulți. 
Unul însă îmi este cel mai apro
piat : Roșu Petru. Ne-am cunoscut 
în armată și ne-am împrietenit 
repede. Aveam aceeași vîrstă, a- 
celeași preocupări pe care azi ni Ie 
continuăm pe un plan mai înalt. 
El este elev în ultima clasă a li
ceului seral, eu în prima a celui in
dustrial. îmi cunosc bine prietenul 
și deși timpul nostru liber ne e li
mitat de preocupările școlare nu 
ne împiedică de a ne întîlni, de a 
discuta despre ceea ce ne intere
sează. Am găsit la prietenul meu 
o caldă afecțiune. E un om cum
pătat care gîndește bine înainte 
de a face ceva. Reciproc ne tran
smitem părerile, sugestiile, ne in
fluențăm, dar numai în bine. In 
rău nu pentru că avem grijă să ne 
ferim de a călca... pe margine. Și 
apoi fiecare din noi știe că „prie
tenul adevărat la nevoie se cu
noaște".

aberanta Catană Ecaterina 
și-a ales cel mai bun prie

ten tot dintre oamenii cu care lu
crează. Acest mod de a alege prie
tenul e, de altfel, predominant la 
interlocutorii noștri.

— Cînd mi-am ales ca prietenă 
pe Avram Elena am făcut-o abia 
după ce m-am convins de integrita
tea ei de caracter. Și apoi în viața 
noastră sînt preocupări care ne 
apropie. Avem puncte de vedere 
comune în privința creșterii și 
educării copiilor (fiecare din noi 
are cîte unul). Acum, după o pe
rioadă destul de întinsă de cînd 
putem spune „sîntem prietene", 
pot să spun și eu că-mi cunosc 
prietena. Văd în ea omul în stare 
Să-mi dea oricînd un sfat bun in 
profesie ca și în viață. Acesta tre
buie să fie cel mai bun sau cea 
mai bună prietenă. A mea este ast
fel. Și mi-e foarte necesară această 
prietenie.

/"* înd ai 17 ani, părerile des- 
**' pre un prieten au, de cele 

mai multe ori, nevoie de o orien
tare. Să vedem cum și-au ales prie-

tenii cîțiva adolescenți aflați la 
această vîrstă, toți din clasa a Xl-a 
la liceu.

— N-aș putea să precizez cum 
ș-a produs apropierea sufletească 
între mine și Cîmpeanu Monica — 
spunea Blaha Aurelia. Dar pot să 
șpun cu toată siguranța : prietena 
mea cea mai bună, o prietenă a- 
devărătă e Monica. De ce ea și nu 
alta ? Pentru că de la ea am în
vățat că atunci cînd vreau un lu
cru trebuie să trudesc ca să-1 am. 
Prietena mea e și sportivă, dar la 
școală are note bune pentru că

- vrea să fie un om pregătit în 
viață. Fără prietene m-aș Simți 
Singură. Nici un om nu cred că se 
simte bine fără prieteni. Mie, prie
tenia aceasta îmi dă siguranță în 
posibilitățile mele. Și cred că așa 
trebuie să fie căci altfel nu văd 
de ce aș numi pe cineva prieten.

u această nobilă calitate Ma- 
rincan Mugurel investește 

pe colegul său Dan Mihai.
— Poate pentru că la școală am 

fost mereu împreună din clasa în-

legem foarte bine în toate. Mai 
ales că amîndoi sîntem sportivi.

și-a
pe 

avut 
dar

Concepțiile despre prietenie ale 
elevei sînt sănătoase. Din cîte am 
aflat însă în școală, ea nu 
axat întotdeauna prieteniile 
aceste concepții. Și elevul a 
păreri bune despre prietenie
n-a reușit să ne convingă ce cali
tăți deosebite are „băiatul de co
mitet" care-i este cel mai bun 
prieten. De altfel, însăși rezultatele 
la învățătură ale Iui Emil din 
anii de liceu arată că, printre al
tele, nici prietenii nu și i-a selec
tat cu exigență.

'Ț’ot la vîrsta Aureliei și a lui
* Mugurel se află și ajustorul 

Anghel loan. Criteriile de a-ți ale
ge prietenul, însă, le cunoaște mai 
puțin decît cei doi. De altfel, dis
cuția despre prietenie cu el ne-a 
confirmat niște bănuieli mai de 
demult. Vizitasem cu altă ocazie 
camera lui de la căminul unde 
locuiește. Aspect degradant și pă-

— Am găsit-o ca prietenă pe 
Boroș Irina. Prietenă numai la... 
vreme bună și nu tocmai bine in
tenționată- Acum l-am găsit și pe 
prietenul cel adevărat care m-a 
rupt de sub influența Irinei.

Mai mult nu ne-a mărturisit Ma
ria. Efectele „prieteniei" ni le-au 
arătat tovarășii ei de muncă. „Ma
ria nu mai era cea pe care o cu
noșteam. Am vrut s-o ajutăm, dar 
a zis ca noi și a făcut ca ea. In- 
tîrzieri la serviciu, lucru de mîntu- 
Ialft erau
prieteniei sale.
mod firesc în discuția colectivului. 
Se pare însă că în ultima vreme 
a devenit din nou ea, cea de la 
început".

efectele imediate ale
Ele au adus-o în

P e omul cu care nimeni nu 1
1 vrea să fie prieten l-am în- * 

tîlnit la U.R.U.M.P. Cu cîteva zile | 
în urmă trîntise o roabă peste o ■ 
tovarășă de muncă pe care a fă- “ 
cut-o incapabilă de serviciu timp 8

„A fost și la noi cîndva un ștand 
de cărți. Exista și un responsabil 
care s-a ocupat cu destulă conști
inciozitate de buna funcționare a 
ștandului, procurii cărțile solicitate 
de funcționarii Unității de proiec
te și devize de la Librăria „Ion 
Creangă" din Petroșani. Dar totul 
a fost. Pină au intervenit divergen
țele între cei doi responsabili, al 
nostru și al librăriei" —- ne scrie 
M. D. din Petroșani. . Rezultatul 
controverselor: ștandul s-a desfi
ințat de aproape trei luni. Respon
sabilul grupei sindicale a numit un 
alt salariat să se ocupe cu ștandul. 
Tov. Roman, responsabilul librăriei 
refuză să reînnoiască contractul 
cu U.P.D. Motivul: unitatea e prea 
mică și pretinde să se ia legătura 
cu ștandul de la

Dar, dacă cei 
riați ai U.P.D. 
ștandului, de ce

AVEȚI MN PRIETEN APROPIAT ?’
IL CUNOAȘTEȚI BINE ?

<■**»

DE CE IE NUF1ITI PRIETEN ?!
tii, l-am ales pe el. Sau, acum cînd 
pot să discern mai bine cauzele 
fenomenelor, aș spune că tenaci
tatea cu care el urmărește și tran
sformă în fapt o idee e punctul 
forte al legăturii de prietenie din
tre noi. Prietenia noastră se ba
zează pe respectul reciproc. Cred 
că toate prieteniile au la bază 
acest element.

Mugurel crede astfel pentru că 
pe aceste elemente și-a întemeiat 
el prietenia. In cursul anchetei am 
descoperit însă și altele care șu
brezesc fundamentul prieteniei.

La rîndul lor, elevii Kiss Florica 
și Furdui Emil tot din clasa a Xl-a 
și-au exprimat păreri relativ iden
tice despre prietenie. „A trăi fără 
prieteni înseamnă a fi un izolat, 
un. singuratic pe oceanul vieții — 
spunea Florica. Poate am această 
certitudine și pentru faptul că eu 
am foarte mulți prieteni. Pe lingă 
cei din clasa mea, din liceul în 
care învăț, am relații de prietenie 
prin corespondență cu mulți tineri 
de vîrsta mea din alte orașe ale 
țării și chiar din cîteva țări socia
liste. Sînt nespus. de fericită cînd 
le primesc corespondența în ca
re-mi scriu despre visurile și nă
zuințele lor, despre preocupările 
și pasiunile lor. Firește că am și 
un prieten mai apropiat decît toți, 
care de fapt e o prietenă — colega 
de bancă Gyorgy Victoria. O cu
nosc foarte bine și ne înțelegem 
perfect. Ne ajutăm reciproc la în
vățătură, petrecem clipe fericite 
împreună. Acum ne întîlnim mai 
puțin în timpul liber, el fiindu-ne 
limitat de examenele ce trebuie să 
le susținem în acest an. Sentimen
tul acesta de prietenie mi-a fost 
insuflat încă din copilărie de pă
rinții mei. De aceea un prieten a- 
propiat, poate cel mai apropiat, 
rămîne mama".

—- Și eu am mulți prieteni — 
elevi și studenți — spune Emil. 
Cel mai bun îmi este colegul de 
clasă Flețan Cornel. Mi 
ca prieten pentru că e 
comitet. Ne mai certăm 
dar ne împăcăm repede.

reri cît se poate de rele despre lo
catarii camerei. Și pe cine are Ion 
prieten ?

— Cel mai bun — spune el — e 
Manasia Petre, coleg de cameră cu

ANCHETA

mine. L-am ales pe el pentru că lo
cuim împreună. Și apoi trebuie să 
ai un prieten cu care să te îm
prumuți, la nevoie, de bani.

Cunoștințe mai multe despre prie
tenul său, n-a putut Ion să ne fur
nizeze. Nu le prea avea nici el. 
Ideile despre prietenie sînt, la el, 
foarte confuze.

Maria T., electrician la T.C.M.M. 
a avut, spunea ea, un prieten foar
te apropiat: soțul. Așa credea, cel 
puțin. Ulterior a constatat că s-a 
înșelat. Despărțirea de el a adus 
și dezorientarea în conștiința ei. 
Și nu a găsit omul cel mai indi
cat pe care să-1 poată numi prie
ten.

l-am ales 
băiat de 
cîteodată 
Nu înțe

Anchetă realizată de 
Ion CIOCLEI și 

Dumitru GHEQNEA

C.C.V.J.
peste 100 sala- 

cer reînființarea 
sini refuzați ?

de aproape două luni de zile. Con
ducerea secției a interpretat acest 
fapt ea neglijență și a vrut să-1 
facă pe Lupuleț Mihai să înțeleagăț 
că urmările neglijenței trebuie plă
tite. Sancțiunii date — de a face 
timp de două zile curățenie în a- 
telier — cuprinzînd în ea o doză 
bună de clemență, Lupuleț nu i 
s-a supus. După aceasta a urmat 
propunerea pentru desfacerea con
tractului de muncă. S-a căzut din- 
tr-o extremă în alta. Și 
pentru că Lupuleț nu
m sfat de la nimeni.

— N-ai un prieten 
rate că ceea ce faci

— Am, sigur că am.

LA BIBLIOTECA

Isac
ii

aceasta
acceptă nici

care să-ți a- ”, 
nu e bine ? 

Un prie
ten bun al meu e Grivei Constan
tin.

Din întîmplare în secția în 
ne aflam se găsea și forjarul 
vei Constantin.

— Omul acesta spune că-i 
teți prieten apropiat. Ca prieten 
ce sfaturi ia-ți dat ținînd cont de 
situația lui de acum și de faptul 
că sînteți meseriaș cu experiență ?

— Regret că 
învecinate dar 
ten; nu poate 
preocupări pe 
concepe ca posibile pentru 
învăț. Sînt în clasa a Xl-a 
ral. El se crede atotștiutor 
ascultă sfatul nimănui.

— Deci, dînsul nu ți-e prieten,. 
Mihai. Mai ai și alții ?

— Prieteni găsesc oricînd 
oricîți.

Cu astfel de concepții despre prie
tenie ajungi cel mai adesea 
un înșelat, sau un singuratic.

sîntem din comune 
cu el nu sînt prie- 
fi nimeni. Eu am 
care el nici nu le

Mineralierul „Lupeni 
| în prima cursă 
| de producție

uman, sentiment ce fnnobl-rietenie — sentiment pur
lează personalitatea omului, In ultimă instanță — 

strictă necesitate. înțelepciunea populară a sintetizat în pro
verbe și zicători natura relațiilor dintre oamenii care-și zic 
prieteni. „Prietenul adevărat Ia nevoie se cunoaște", „Spu
ne-mi cu cine te aduni ca să-ți spun cine ești". Cind prie
tenul cel adevărat n-a apărut în momente de cumpănă a 
apărut dezorientarea sau dezechilibrul.

Acest sentiment nobil implică o profundă cunoaștere a 
calităților șl defectelor omului pe care ți-1 alegi ca prieten.

Prieteniile cele mai durabile șl sănătoase se leagă In 
procesul muncii, lucru confirmat și de discuțiile purtate fn 
cadrul anchetei. Rezultatele în muncă șl comportarea în viață 
a interlocutorilor noștri sînt oglinda fidelă a acestor prietenii.

I
I
I
I
I

portul ConstanțaIn 
nouă navă intrată în 
flotei noastre maritime 
mineralierul „Lupeni", al 4-lea din 
clasa de 25 400 tdw construit în 
Japonia pentru țara noastră. Pri
mul său contact cu portul de bază 
coincide cu încheierea primei că
lătorii de producție. Vasul a adus 
peste 24 000 tone de minereu din 
portul indian Madras.

(Agerpres)

a acostat o 
exploatarea 
comerciale :
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LA POMUL
LĂUDAT...

Deschiderea, in cursul lui no
iembrie trecut, a Cafe-barului 
„Carpați" din Petroșani s-a făcut 
după toate regulile „artei comer
ciale".

Gospodarii T.A.P.L. s-au îngri
jit din timp ca forme adecvate 
de publicitate să asigure „pregă
tirea psihologică"' a publicului con
sumator pentru acest eveniment.

Ziua deschiderii a sosit, cum 
spuneam, la începutul lui noiem
brie, fără să stîrnească însă curio
zitatea amatorilor de licoare nea
gră in măsura preconizată de gos
podarii localului. Motivele sînt 
lesne de înțeles. Mobilier vechi 
într-un interior la fel, cunoscut
tuturor de pe timpul cînd localul 
purta denumirea de restaurant. 
Elemente care au făcut ca aceas
tă unitate să nu se poată impune 
atenției petroșănenilor care aștep
tau (cu nerăbdare îndreptățită) un 
local de acest gen, modern uti
lat, unde să se asigure condiții 
de a „sta lingă o ceașcă de fil
tru" intr-o ambianță civilizată.

Nici prezența tonomatului n-a 
reușit să astupe carențele de ca
re aminteam mai înainte.

Dar iată că intr-o dimineață 
(bună dimineață pentru O.C.b,. A- 
limentara) ne trezim cu o nouă 
unitate (modestă în exterior) de 
„Cafea — dulciuri" în Piața Vic
toriei. Modestă în aparență pen
tru că pășind pragul acestei uni
tăți îți dai seama că ți s-a pregă
tit o surpriză. O încăpere zugră
vită in culori optimiste, utilată cu 
cele necesare cu foarte mult bun 
gust ceea ce face ca minutele pe
trecute lingă o cafea să-ți ofere 
momente de plăcere, chiar așa 
sttnd în picioare și, de ce să n-o 
zicem, contribuie in mare măsură 
la educarea estetică a celor care 
zăbovesc aici.

Ne angajăm ca pentru acest nou 
lotăl publicitatea s-o facem noi, 
consumatorii, cu viu grai. Vom a- 
vea succes, vă asigurăm tovarăși 
de la O.C.E. Alimentara Petro
șani. Puneți-ne la încercare, mai 
pregătiți asemenea surprize, ar- 
d'&rp. de nerăbdare.

T. KARPATIAN

DIN RE6IUNE $1 DIN ȚARA
10 000000 lei 
recompense

Siderurgiștii de la Hunedoa
ra și Gălan au produs anul tre
cut peste prevederile de plan 
mai mult de 55 000 tone fontă 
și oțel și au realizat peste 
50 000 000 lei beneficii supli
mentare. Munca entuziastă des
fășurată de furnaliști, oțelari 
și laminatori pentru sporirea 
continuă a producției de me
tal și reducerea cheltuielilor 
de producție le este răsplăti
tă. In aceste zile li se atribuie 
primele anuale de vechime 
pentru activitatea ireproșabilă. 
Recompensele acordate side- 
rurgiștilor de la cele două 
centre industriale, pentru anul 
trecut, însumează aproape 
10 000 000 lei.

(Agerpres)

Remorci-camping
Cooperativa „Precizia" din 

Arad a început construcția 
unor remorci-camping, atașa- 
șabile la autoturismele de ti
purile și mărimile existente în 
tara noastră. Caroseria este 
din tablă, placată în interior 
cu material plastic, avînd în 
total o greutate de numai 170

TELEVIZIUNE
2 februarie

18,00 Pentru copii : In loc de 
cinema : „Wilhelm Tell".

18.20 Pentru tineretul școlar: 
Studioul pionierilor.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Buletinul meteorologic
19,23 Mult e dulce și frumoa

să... Emisiune de limbă 
română contemporană. 
Prezintă prof. univ. Boris 
Cazacu.

19,35 Orașele muzicii: Nea- 
pole. Prezintă : Qeorge 
Sbîrcea.

20,05 Campionatul european de 
patinaj artistic. Exerciții 
libere, bărbați. Transmi
siune de la Liubliana.

23,30 Telejurnalul de noapte. 
23,40 închiderea emisiunii.

DESPRE ORDINE I
I PROGRAM DE RADIO

(Urmare din pag. 1)

obține o bună funcționare. 
Prin deprinderea cu ordinea 
se urmărește dezvoltarea gus
tului estetic și etic, curățenia, 
punctualitatea, silința, cumpă
tarea și buna purtare. Ne sim
țim mult mai plăcut într-o ca
să modestă, în care totul se 
află în ordine, decît într-un 
palat unde - -dine.

In familia în care părinții 
se bucură de o autoritate de
plină a->’pra copiilor j care 
îi cresc și îngrijesc cu drag, 
in care copiii se respectă re
ciproc și se întrec în a aduce 
bucurie părinților prin silința 
la învățătură si fapte bune, 
domnește, cu siguranța, ordi
nea.

Nu în toate familiile însă se 
intîlnesc aceleași reguli de 
ordine; depinde de mediu și 
gradul de cultură al părinți
lor.

Școlii îi revine sarcina de a 
îndrepta și de a uniformiza de
prinderile de ordine la copii.

Autoritatea superioară, care 
are sarcina de a conduce șco
lile în stat, întocmește legi, 
regulamente și dă dispoziții 
pentru ca școlile de diferite 
categorii, executîndu-le, să să

de kg. Remorca dispune de 
patru paturi, masă și scaune 
pliante, ladă de lenjerie, re- 
șou și loc pentru bagaje.

Primele remorci-camping vor 
fi livrate unităților de desfa 
cere încă în acest trimestru.

(Agerpres)

Procedeu original 
de execute 
a reverelor

Specialiștii fabricii de con
fecții „Mondiala" din orașul 
Satu Mare au conceput și ex
perimentat, cu bune rezultate, 
un procedeu de formare și e- 
xecutie prin presaj a revere
lor sacourilor bărbătești. Intre 
materialul de fond (stofă) și 
cel de întărire (pînză), croito
rii introduc o foaie de polie
tilenă. Apoi reverele sînt in
troduse sub presinguri, la o 
temperatură constantă. Presin
gurile topesc foaia polietilenă, 
care în acest mod lipește sto
fa de pînză. Astfel realizate, 
reverele devin neșifonabile, 
sacourile primind un plus de 
frumusețe și eleganță.

(Agerpres)

Și de ulei, de la sera din cartierul Livezeni, gingașe flori iau drumul... florăriei. In primăvară, ..pro
ducția" serei va putea fi întîlnită în parcurile și aleile orașului

dească în sufletele școlarilor 
aceleași reguli de ordine, cu 
scopul ca națiunea să formeze 
aceeași unitate sufletească, cu 
aceleași aspirații.

Nu e ușoară sarcina condu
cătorilor și educatorilor școlii, 
de a obișnui pe elevi cu de
prinderile bune și mai ales, 
de a distruge și a înlocui pe 
cele rele. Micile caractere în 
formare, vin cu ceea ce au 
deprins in familie și în multe 
cazuri conducătorii școlii sîht 
nevoiți a supune voințele ele
vilor unor restricțluni nega
tive.

Elevul ordonat (deprins cu 
. eguli de ordine) nu pleacă la 
scoală pînă ce nu-și pune în 
ordine îmbrăcămintea, încălță
mintea, cărțile. Spre școală, 
merge pe drumul cel mai scurt 
și nu se oprește pentru a „ad
mira" evenimentele străzii.

Ajunge la școală înainte de 
a suna de intrare, se așează 
la locul său în bancă și-și re
citește lecția. In timpul lec
ției este atent, ia note la ex
plicațiile profesorului și, dacă 
este întrebat asupra celor ex
plicate, se ridică respectuos, 
dă răspunsuri bine gîndite prin 
propozițiuni corecte. In re- 
reație iese în curtea școlii, 

ÎNTREPRINDEREA forestieră
PETROȘANI

Face imediat următoarele angajări:

— ȘEF SERVICIU FINANCIAR. Condiții: Studii superioare e- 
conomice și o vechime de 6 ani sau studii medii și o vechime 
de 8 ani.

— ȘEF BIROU PREȚ COST. Studii superioare economice și 
o vechime de 4 ani sau studii medii și o vechime de 6 ani.

— TEHNICIAN I MECANIZĂRI. Studii corespunzătoare tehni
cității și o vechime de 5—6 ani.

— TEHNICIAN APROVIZIONARE L Studii corespunzătoare 
tehnicității și o vechime de 5—6 ani.

— TEHNICIAN I PROTECȚIA MUNCII. Studii corespunzătoare 
tehnicității și o vechime de 5—6 ani.

CEI INTERESAȚI SE VOR ADRESA I. F. PETROȘANI, SERVI
CIUL PERSONAL.

Unitatea I. L. L. Petroșani
Execută prestații de serviciu 
de dezinsecție și deratizare.

Lucrările se efectuează pe bază de contract și comenzi. Se 
, folosesc substanțe chimice, uarantîndu-se eficacitatea lor.

Cei interesați se pot adresa sectorului I.L.L. Petroșani, str 
Mihai Eminesou nr. 27.
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►

se plimbă sau se joacă cu co
legii fără multă gălăgie. La 
ieșire, în drumul spre casă, 
urmează aceleași reguli ca la 
venire. Ajuns acasă, după ce 
și-a îndeplinit obligația de bun 
venit, își pune în ordine, la 
locul lor, cărțile, hainele șl 
îndeplinește micile însărcinări 
ce i se dau din partea părin
ților sau a gazdei. La masă 
așteaptă să fie servit la rînd, 
mănîncă cumpătat și cu bu- 
năcuviință, ia parte la discu
ție cu modestie fără a căuta 
să-și impună părerea cu orice 
preț, iar la ridicare mulțumeș
te pentru masa ce I s-a ser
vit. Dacă se întîmplă să aibă 
vreo nemulțumire in privința 
mîncării, o spune la urmă și 
în mod discret.

In societate, de asemenea, 
trebuie să existe ordine. Din 
viața în colectiv se nasc și o- 
bligații și drepturi. Respecta
rea acestor drepturi și 'atorii 
duce la armonia socială.

In întreprinderi, instituții ca 
si în viața particulară a fiecărei 
persoane, trebuie să existe or
dine.

Deci ordine în toate și să 
nu uităm că înaintea tuturor 
modelelor de ordine, natura 
este prima

3 februarie
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PROGRAMUL I: 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Valsul „Valurile Du
nării" de Ivanovici; 7,30 Fredo
nați cu noi aceste melodii; 8,0:1 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Album 
folcloric; 8,25 MOMENT POETIC; 
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 
Orchestra de muzică populară a 
uzinei „1 Mai" din Ploiești; 9,45 
Din creația compozitorului Enrico 
Mezzetti; ’ 10,00 BULETIN DE
ȘTIRI; 10,03 Cîntece de leagăn; 
10,15 De la frunză la marile an
sambluri folclorice; 10,30 Vreau 
să știu; 10,55 Dublu recital : so
prana Selma Hollinger și baritonul 
Nicolae Gafton; 11,20 ’ COORDO
NATE CULTURALE; 11,35 Cîntă 
Marieta Bătrînu; 11,45 Din reper
toriul interpreților de muzică popu
lară Angela Moldovan și Grigore 
Kiazim; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI;
12.10 Selecțiuni din opereta „Li
liacul" de Johann Strauss; 12,30 
Emisiune de cîntece; 13,10 Forma
țiile Richard Oschanitzki și Mic
hel Legrand; 13,30 Intîlnire cil me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 In ritmul muzicii ușoare; 
15,00 Soliști și orchestre de mu
zică populară din diferite tegiuni 
ale țării; 15,20 Anunțuri și re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Me
lodii de Camelia Dăscălescu 
și Sergiu Malagamba; 16,30 
O poveste pentru voi, copii: 16,40 
Prelucrări de Gheorghe Danga; 
16,50 Studioul tinărului interpret;
17.10 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40
Muzica și teatrul; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Concert-ghicitoare; 
18,40 RADIOSIMPOZION : DIVER
SIFICAREA PRODUCȚIEI SI IM
PERATIVUL — UTILITATE SO
CIALA; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei; 
19,35 Concert de melodii româ
nești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Concert de melodii 
românești (partea a Il-a); 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI !; 21,20
Emisiune de muzică ușoară; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,55 Cîntă corul 
Conservatorului „Gheorghe Dima" 
din Cluj; 23.10 Muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
3 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Warlok; Republica : Partizanii în 
cîmpie; LONEA — 7 Noiembrie: 
Trageți în Stanislas; ANINOASA : 
Credeți-mă oameni; CRIV’IDIA s 
In compania lui Max Linder; VUL
CAN : In genunchi mă întorc la 
tine; LUPENI — Cultural: Tu
nelul.
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in R. F. a Germaniei

DUSSELDORF 1. Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și P. 
Stăncescu transmit : încheind vizi
ta oficială în capitala Republicii 
Federale a Germaniei, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, a plecat miercuri dimineața 
într-o călătorie de două zile în 
landurile Rhenania de Nord-West- 
falia și Bavaria.

La plecarea din Bonn, oaspeții 
români au fost salutați de vice
cancelarul și ministrul de externe 
Willy Brăndt.

Ministrul român și persoanele 
care-1 însoțesc au sosit în cursul 
dimineții la Koln. Oaspeții au fost 
salutați de primarul Teodor Bu- 
rauer. Corneliu Mănescu a mulțu
mit pentru primirea făcută și a 
semnat în cartea de aur a orașm

Interviu acordat de tovarășul Corneliu Mănescu 
televiziunii din R. f. t
KOLN 1. Trimișii speciali Ager

pres N. Ionescu și P. Stăncescu 
transmit:

Ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, care 
întreprinde o vizită oficială în 
Republica Federală a Germaniei, 
a acordat miercuri dimineața la 
Bonn, înainte de a pleca spre 
Koln și Dusseldorf, un interviu 
posturilor de televiziune 1 și 2 
din R. F. a Germaniei.

„Mulțumim posturilor de tele
viziune din Republica Federală a 
Germaniei pentru posibilitatea pe 
care ne-o oferă de a exprima, în 
numele delegației române, satis
facția față de schimbul de păreri 
prilejuit de șederea noastră la

Rezervele de aur 
ale S. U. A. scad

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Rezervele de aur ale Statelor Uni
te ău ajuns la finele anului trecut 
la cel mai scăzut nivel, începînd 
din 1937, cînd erau de 12,700 mi
liarde dolari. Consiliul pentru re
zervele federale a anunțat marți că 
la 31 decembrie S.U.A. dispuneau 
de 13,235 miliarde dolari în aur, 
depozitele lor scăzînd cu 571 mi
lioane dolari față de sfîrșitul anu
lui precedent. După cum se vede, 
și în cursul anului trecut pierde
rile de aur de la Fort Knox au 
rămas substanțiale. Principalul 
responsabil a fost Franța care a 
convertit în aur 601 milioane de 
dolari.

Vie controversă după tragicele accidente 
din cabinele spațiale americane

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
O vie controversă, care a căpătat 
intensitatea unei dezbateri pe plan 
național, a izbucnit marți în Sta
tele Unite după ce a devenit cu
noscută știrea noului accident pe
trecut la Școala de medicină ae- 
rospațială de la baza aeriană 
Brooks, situată în apropiere de 
San Antonio (Texas). Printr-o co
incidență, acest accident s-a pro
dus în ziua cînd au fost înhumați 
cosmonauții Grissom, White și 
Catfee morți vinerea trecută la 
Cape Kennedy în timpul experi
mentării pe sol ă funcționării ca
binei spațiale „Apollo". Noua tra
gedie s-a produs intr-un simula
tor al unei cabine spațiale, ali
mentată cu oxigen pur, unde a 
izbucnit un incendiu. Cei doi a- 

lui. A fost apoi vizitat vestitul Dom 
al orașului și Muzeul Arheologic, 
unde se află vestigii ale unei stră
vechi așezări romane de pe aceste 
meleaguri.

La prînz, ministrul de externe 
Corneliu Mănescu a participat la 
un dejun oferit în onoarea sa de 
Wolff von Amerongen, președintele 
Comitetului economic german pen
tru țările Europei răsăritene, ba 
dejun au participat reprezentanți 
ai cercurilor economice din Repu
blica Federală a Germaniei.

In continuarea călătoriei, oaspe
ții români au sosit la Dusseldorf, 
important centru industrial, capi
tala Landului Rhenania de Nord- 
Westfalia.

Primul ministru al acestui land, 
Heimz Kuhn, a oferit în cinstea 
ministrului de externe Corneliu 
Mănescu un dineu.

Bonn și de hotărîrea celor două 
guverne de a stabili relații diplo
matice la rang de ambasadă. A- 
ceastă hotărîre va contribui, după 
părerea noastră, la dezvoltarea în
țelegerii reciproce dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Federală a Germaniei în inte
resul celor două țări, va servi pă
cii și securității, înțelegerii dura
bile și conviețuirii pașnice a po
poarelor Europei, destinderii in
ternaționale.

Desigur, nu poate fi ignorată 
existența între cele două părți a 
unbr puncte de vedere deosebite 
într-o serie de probleme impor
tante.

Reafirmînd poziția de principiu 
cunoscută a Republicii Socialiste 
România cu privire la aceste pro
bleme, partea română considera 
că deosebirile de păreri nu tre
buie să împiedice relațiile de co
laborare, dialogul dintre state, e- 
forturile pentru crearea unui cli
mat propice soluționării proble
melor spinoase ale vieții interna
ționale.

Noi considerăm că drumul spre 
un asemenea climat trece în mod 
necesar prin statornicirea unor re
lații normale între toate statele, 
pe baza principiilor suveranității 
și independenței naționale, egali
tății depline în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

In acest spirit, dorim să dezvol- I 
tam multilateral relațiile cu țâra 
dv., și vizita noastră a relevat e- 
xistența a numeroase posibilități 
în această privință.

viatori, William Bartley și Richard 
Harmon, care se aflau în acel 
moment în cabină, au încetat din 
viață la un interval de cîteva ore 
unul de celălalt.

Forțele aeriene americane au 
deschis o anchetă asupra cauzelor 
incendiului. S-a anunțat că cei doi 
aviatori efectuau experiențe care 
aveau drept scop determinarea e- 
fectului oxigenului pur asupra 
singelui animalelor. ,,Totul a fost 
carbonizat în interiorul cabinei", 
a declarat U. colonelul T. A. Glas
gow, șeful serviciului de informa 
ții al bazei aeriene.

Intre timp, ancheta de la Cape 
Kennedy, în legătură cu împreju
rările în care s-a produs tragedia 
de vinerea trecută, continuă. S-a 
dezvăluit că, înainte de accident,

FRANȚA

Cocteil oferit 
în onoarea oaspeților 
români

PARIS 1. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Miercuri seară, Paul Huvelin, pre
ședintele Consiliului Național al 
Patronatului Francez (C.N.P.F.), a 
oferit un cocteil în onoarea minis
trului comerțului exterior al Româ
niși, Gheorghe Cioară, și a per
soanelor care îl însoțesc. Au parti
cipat conducători ai unor mari în
treprinderi industriale franceze, oa
meni de afaceri, precum și repre
zentanți ai Consiliului Național al 
Patronatului Francez. Au luat par
te, de asemenea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pa
ris, Victor Dimitriu, șeful Agen
ției economice române, Tudor Ma- 
tea, și alți membri ai Agenției e- 
conomice române. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă. In toasturile rostite de Georges 
Villiers, președintele comisiei pen
tru relații economice internaționale 
a C.N.P.F., și Gheorghe Cioară s-a 
relevat însemnătatea dezvoltării co
laborării economice și comerciale 
franco-române.

Ou son aparat 
de transHiisle-retepîie

BONN 1 (Agerpres). — Noul 
aparat denumit „Electrowriter'" 
pus la punct în R.F.G., retrans
mite orice manuscris exact 
conform originalului. Tot ceea 
ce este scris cu mîna apare 
fidel pe aparatul de transmisie 
și în același, moment pe hîrtia 
aparatului de recepție, indife
rent dacă aparatele sînt situate 
la numai cîțiva metri unul de 
altul sau pe continente diferi
te. Semnături, simboluri, for
mule și schițe, a căror retrans
misie prin alte sisteme nu este 
posibilă, deoarece acestea tre
buie să se limiteze la anumite 
semne sau litere, pot fi acum 
transmise cu cea n.ai mare 
exactitate. Pentru deservirea 
aparatului nu este necesară 
folosirea unui personal special 
calificat.

i________________________

ANGLIA

Campanie împotriva aderarii 
la Piaja comuna

LONDRA 1 (Agerpres). — Un 
grup de 60 de deputați laburiști, 
printre care se numără Emmanuel 
Shinwell, președintele grupului 
parlamentar laburist, și membri ai

președintele Johnson prezentase 
Congresului un raport din care 
reieșea că, de fapt, cabina spațială 
în care cei trei cosmonauți au 
pierit avea unele defecțiuni încă 
din luna noiembrie 1966, mai ales 
la aparatura de control a tempe
raturii.

Agențiile de presă informează 
că în total șase incendii au avut 
loc în cabinele spațiale america
ne alimentate cu oxigen pur. în
tregul program spațial american 
este bazat pe folosirea oxigenului 
pur în locul unei combinații de 
oxigen-nitrogen, sau oxigen- 
heliu în cabinele cu echi
paj uman. N.A.S.A. a făcut a- 
ceastă alegere, deoarece instala
țiile care furnizau oxigenul pur 
nu necesitau un echipament greu 
și complicat.

R. D. VIETNAM

Bombardamente barbare 
ale aviației americane

HANOI 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 29 
ianuarie aviația americană a bom- 
bordat satele Hoanh, Yen și Phong 
Lac din provincia Thanh Hoa, pro- 
vocînd moartea a aproximativ 150 
persoane civile, majoritatea bă- 
trîni, femei și copii, precum și 
rănirea a numeroase altele. Au 
fost distruse un mare număr de 
case, printre care și o creșă, ceea 
ce a provocat moartea a 8 copii 
sub 5 ani și rănirea gravă a altor 
trei.

La 30 ianuarie, aviația americană 
a bombardat satul Huong Lap si
tuat în nordul zonei demilitarizate, 
precum și zone populate și obiec
tive economice din regiunea Vinh 
Linh și provinciile Quang Binh, 
Nghe Ân, Ninh Binh și Phu Tho. 
Au fost, totodată, atacate ambar
cațiunile pescărești ale locuitorilor

Loplele 
din Vietnamul de sun

SAIGON 1 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, s-au semnalat 
noi lupte între forțele patriotice și 
trupele americano-saigoneze în în- 
prejurimile bazelor militare de la 
Da Nang și Chu Lai. La aproxima
tiv 18 km sud-vest de Da Nang. o 
unitate a pușcașilor marini ameri
cani a fost surprinsă de trupe ale 
Frontului Național de Eliberare. In 
apropiere de Chu Lai, patrioții au 
atacat o unitate americană, provo- 
cîndu-i pierderi. Abia Ia căderea 
nopții, militarii americani au fost 
culeși de elicopterele venite în a- 
jutorul lor.

Pe de altă parte, se' anunță că 
bombardiere americane de tipul 
„B-52“ au efectuat o serie de rai
duri, în zorii zilei de miercuri, 
deasupra unei regiuni situate la 
40 km sud de orașul Quang Ngai, 
unde se presupunea că există o 
concentrare a forțelor patriotice 
Potrivit agenției U.P.I., avioanele 
au lansat asupra acestei zone „mul
te tone de bombe".

aripii laburiste de stingă, precum 
și ai sindicatelor, cunoscuți pentru 
ostilitatea lor față de Piața co
mună, au hotărît marți lansarea 
unei campanii împotriva aderării 
Angliei la această) organizație vest- 
europeană.

Grupul, cunoscut sub numele 
„Anglia și Piața comună", a fost 
creat în perioada în care Partidul 
laburist se afla în opoziție. Din 
Londra se precizează că organiza
torii noii campanii își vor limita 
deocamdată activitatea în cadrul 
grupului parlamentar. Ei urmează 
să invite economiști și experți, ca
re să informeze pe colegii lor a- 
supra primejdiilor care ar rezulta, 
după părerea lor, din semnarea 
de către Anglia a Tratatului de la 
Roma și aderarea ei la politica a- 
gricolă a celor șase membri ai Co
munității Economice Europene. 
Acest grup, relatează cercurile din 
Londra, va cere premierului Harold 
Wilson și liderilor partidului lor 
șă deschidă fără întîrziere o dez
batere în Camera Comunelor asu
pra problemei eventualei aderări 
a Angliei Ia C.E.E. Potrivit cercu
rilor menționate, în cadrul cam
paniei inițiate vor fi scoase în 
evidență divergențele care s-au 
manifestat recent în legătură cu 
problemele Pieței comune.

din zona de coastă a provinciei 
Quang Binh.

In legătură cu aceste noi acte 
de război comise de aviația ame
ricană împotriva R. D. Vietnam, 
Misiunea de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a adresat Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control în Vietnam un mesaj! de 
protest, în care cere încetarea 
bombardării teritoriului acestei 
țări și respectarea strictă a acor
durilor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam.

♦ TOKIO. La cel de-al 
6-lea Congres internațional 
pentru microscopia electroni
că, desfășurat la Kioto firma 
Philips a prezentat noul mi
croscop electronic E.M. 300, ce 
se fabrică în serie și la care 
mărirea opticoelectronică poa
te fi reglată într-o gamă ex
trem de largă, de la 200 pînă 
la 500 000 ori. Imaginea finală 
poate fi observată pe un ecran 
luminos, mărită pînă la 500 000 
ori, și, pe un ecran suplimen
tar, cu ajutorul unei lupe bi- 
noculare, mărită chiar de 4,5 
milioane ori.

♦ PEKIN. Agenția China 
Nouă anunță că ia Pekin a 
fost semnat acordul privind 
schimbul de mărfuri și plăfy 
pe 1967 între R. P. Chineză și
R. P. Bulgaria.

♦ GDYNIA. Căpitănia por
tului Gdynia a fost anunțată 
prin radio, de o navă polone
ză aflată în Oceanul Atlantic, 
că la 30 ianuarie sportivul 
polonez Leonid Teliga a fost 
observat cu iahtul lui în lar
gul oceanului la 2 000 de mile 
sud-vest de Casablanca. După 
cum s-a mai anunțat, Teliga 
întreprinde solitar, la bordul 
iahtului său „Opti", o călăto
rie în jurul lumii.

♦ NEW YORK La Univer
sitatea din Michigan, 14 stu- 
denți au fost lipsiți de posibi
litatea să-și amine serviciul 
militar, deoarece participaseră 
la o demonstrație de protest 
împotriva războiului dus de
S. U.A. în Vietnam. Unul din 
ei, Peter Wolf, a declarat că 
asemenea acțiuni represive nu 
pot duce la schimbarea atitu
dinii studenților care se pro
nunță fățiș împotriva războiu
lui. „Dacă vom fi chemați sub 
arme, a subliniat el, vom pre
fera să fim închiși decît să lup
tăm în Vietnam de partea a- 
gresorilor".

< ULAN BATOR. Marți a 
fost semnat la Ulan Bator un 
acord cu privire la înființa
rea unei Comisii interguver- 
namentale mongola-sovietice 
pentru colaborarea economică 
și tehnico-științifică dintre 
cele două țări.

+ CAIRO. Academia poeți
lor din Cairo a organizat o 
seară culturală românească 
consacrată lui Tudor Arghezi 
Despre viața și opera poetu 
lui a vorbit poeta Maria Ca 
nalas.

«. WASHINGTON. O mani
festație a^ tăcerii, la care au 
luat parte mai multe mii de 
persoane — adversare ale răz
boiului din Vietnam a avut 
loc marți în fața Casei Albe. 
Manifestanții au calificat răz 
boiul din Vietnam drept „de
testabil și imoral" și au cerut 
președintelui Johnson înceta
rea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord.
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