
Ședința Comitetului
Executiv al C.C. al P.C.R

Proletari din toate țările, uniti-vă!

In ziua de 13 noiembrie 1973, a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La ședință au luat parte ca invitați 
membri ai guvernului, șefi ai unor insti
tuții centrale, activiști de partid și de stat.

Comitetul Executiv a luat in discuție 
analiza și propunerile cu privire la prin
cipalele probleme ale dezvoltării ener
getice in Republica Socialistă România și 
măsurile de economisire a combustibililor 
și energiei electrice. Pe marginea analizei 
și propunerilor prezentate au luat cuvin- 
tul numeroși vorbitori, membri ai Comite
tului Executiv și reprezentanți ai unor mi
nistere economice.

In încheierea discuțiilor la acest punct 
de pe ordinea de zi, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Pe baza analizei prezentate și a con
cluziilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Executiv a adoptat o hotărire 
cu privire la principalele probleme ale 
dezvoltării energetice in Republica Socia
listă România și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei electrice, ca
re se dă publicității separat.

Comitetul Executiv a ascultat o infor
mare prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, cu privire la poziția 
României față de conflictul din Orientul 
Mijlociu și contribuția sa la soluționarea 
acestuia.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu 
vie satisfacție de activitatea intensă, mul
tilaterală desfășurată de conducerea par
tidului și a statului, de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din primul moment al izbucnirii ostilități
lor din octombrie a.c., in vederea înce
tării imediate a conflictului și trecerii fără

intirziere la o reglementare politică care 
să asigure statornicirea unei păci drepte, 
trainice in această zonă a lumii. Prin 
declarațiile oficiale și luările de poziție 
din cuvintările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in această perioadă, prin me
sajele adresate de președintele Consiliu
lui de Stat conducătorilor de state și gu
verne, prin propunerile și inițiativele în
treprinse, in spiritul poziției consecvente a 
partidului și statului nostru, România și-a 
adus, și in acest caz, o contribuție activă 
in direcția găsirii căilor de rezolvare po
litică a situației din Orientul Mijlociu.

Apreciind in mod deosebit promptitu
dinea cu care s-a acționat pentru atin
gerea acestor țeluri, Comitetul Executiv 
a dat o inaltâ apreciere aportului perso
nal al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elabora
rea și promovarea consecventă a pozi
ției României, la inițiativele luate de țara 
noastră.

Ultimul conflict a demonstrat că este 
necesară aplicarea consecventă a rezolu
ției din noiembrie 19(7 a Consiliului de 
Securitate, care să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, la recunoașterea și garantarea 
suveranității naționale și a integrității te
ritoriale a tuturor statelor din zonă, la 
reglementarea problemei populației pa
lestiniene in conformitate cu aspirațiile ei 
legitime.

Desfășurarea evenimentelor, semnarea 
acordului pentru consolidarea încetării 
focului au confirmat, încă o dată, juste
țea politicii țării noastre, a stăruințelor 
sale in vederea rezolvării conflictului pe 
cale politică.

Comitetul Executiv a apreciat că in 
prezent există premise favorabile pentru 
a se ajunge la o reglementare definitivă 
a conflictului și a stabilit ca România 
să-și aducă și in viitor contribuția pen

tru consolidarea incetârii focului, pentru 
dezangajare militară, creindu-se astfel 
condițiile începerii lucrărilor conferinței 
de pace, care să ducă la suluționarea pe 
cale politică a problemelor complexe ale 
regiunii și la lichidarea pentru totdeauna 
a conflictului.

Comitetul Executiv consideră că la a- 
ceastă conferință, sub egida O.N.U., ală
turi de părțile direct implicate, trebuie 
să participe și alte state — mari, mijlocii 
și mici - de pe diferite continente și în
deosebi din Europa și Africa, care doresc 
și pot aduce o contribuție constructivă la 
instaurarea unei păci drepte și trainice 
in Orientul Apropiat.

In spiritul răspunderii față de destinele 
lumii contemporane, România socialistă 
va continua să acționeze, pe toate căile, 
cu aceeași perseverență ca și pină acum, 
pentru reinstaurarea liniștii in Orientul 
Apropiat, pentru statornicirea unor rapor
turi noi de încredere și colaborare, in 
această zonă geografică, astfel incit po
poarele care trăiesc aici să-și poată con
centra eforturile mersului lor înainte pe 
calea dezvoltării independente, economice 
și sociale - ceea ce corespunde intere
selor cauzei păcii și destinderii in Orien
tul Apropiat și in intreaga lume.

In continuare, Comitetul Executiv a apro
bat propunerile privind reducerea prețu
rilor de producție și livrare la unele 
mașini agricole, precum și îmbunătățirea 
sistemului de reglementare a stocurilor 
de materiale și produse, corelate cu pro
blemele de plan.

Comitetul Executiv a hotărit să con
voace Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român in ziua de 28 
noiembrie 1973.

In încheiere, Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității 
curente.
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ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

HOTÂRÎREA

In ziua de 13 noiembrie 1973 a avut loc ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu.Biroul Executiv a luat în discuție analiza și propunerile cu privire la principalele probleme ale dezvoltării energeticii în Republica Socialistă România si măsurile de economisire a combustibililor și energiei electrice.La acest punct a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a prezentat principalele o- rientări stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în vederea dezvoltării energeticii în România și a adoptării unor măsuri mai ferme pentru folosirea rațională și economisirea combustibililor și a energiei electrice.Participants Ia discuții au exprimat aprobarea lor și a organizațiilor pe care le reprezintă, față de măsurile stabilite de

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., față de orientările și sarcinile expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a scos în evidență justețea măsurilor a- doptate de folosire mai rațională a resurselor de energie șl combustibili, de creștere a rezervelor care să conducă la asigurarea ritmului accelerat de dezvoltare a economiei naționale și pe această cale la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru.Biroul Executiv adresează organizațiilor membre ale Frontului Unității Socialiste chemarea de a depune toate eforturile în vederea aplicării integrale în viață a măsurilor stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. de a lupta cu toată hotărirea împotriva risipei, pentru a dezvolta spiritul de economie îh rîndul tuturor oamenilor muncii, al întregii populații.Biroul Executiv a luat apoi în

discuție și a adoptat o hotărire cu privire la constituirea și activitatea organizațiilor sătești ale Frontului Unității Socialiste.In continuare, Biroul Executiv a adoptat propunerile referitoare la pregătirea și desfășurarea Congresului Frontului U- nității Socialiste și a conferințelor județene, municipale, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste. în acest sens Biroul Executiv a hotărit să supună spre aprobare Plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste ea la începutul lunii februarie 1974 să aibă loc Congresul Frontului Unității Socialiste.In vederea pregătirii Congresului s-a stabilit să înceapă. în perioada imediat următoare, conferințele comunale, orășenești, municipale și județene ale Frontului Unității Socialiste.Biroul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele probleme ale activității curente.
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 

în legătură cu dezvoltarea energeticii 
și măsurile de economisire a 

combustibililor și energiei electrice
In ședința din 13 noiembrie a.c., Comitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R. a examinat principalele probleme ale dezvoltării energeticii în România și propunerile de măsuri pentru economisirea combustibililor și energiei electrice.Pornind de la Însemnătatea asigurării resurselor energetice pentru realizarea integrală a programelor de dezvoltare economică și socială a țării creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate și ridicarea nivelului de trai al poporului, conducerea partidului a analizat, în repetate rînduri, problema sporirii potențialului energetic al țării și a stabilit programe de măsuri care s-au concretizai în punerea în valoare a noi resurse, în utilizarea mai judicioasă a energiei și combustibilului. Prin aplicarea acestor măsuri au fost asigurate resursele energetice necesare dezvoltării în ritmuri înalte a economiei naționale.Comitetul Executiv a constatat că, cu toate progresele înregistrate, în acest domeniu persistă încă deficiențe, atit în ce privește identificarea și valorificarea unor noi resurse energetice, cit și în utilizarea cu randamente ridicate a combus-; tibililor, energiei electrice și termice. Programele stabilite nu au fost îndeplinite în întregime, nu s-a acționat eu suficientă hotărire pentru reducerea consumurilor specifice, eliminarea risipei sub toate formele. Comitetul Executiv și-a însușit pe deplin concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentate în cadrul ședinței, subliniind importanța deosebită a acestora pentru orientarea activității de planificare, producere și utilizare rațională a energiei si combustibilului, pentru dezvoltarea în perspectivă a forțelor de producție ale țării.în scopul asigurării pe o perioadă mai îndelungată a resurselor energetice necesare dezvoltării economice și sociale a țării, Comitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R.HOTĂRĂȘTE1. Elaborarea unui program de perspectivă în vederea dezvoltării resurselor energetice șl

realizării de consumuri cît mai reduse, astfel încit să se asigure, pe o durată mai îndelungată. rezervele de energie '$i combustibil necesare producției industriale și valorificării superioare a hidrocarburilor j^rin chimizare.Intensificarea în acest scop a cercetărilor și prospecțiunilor geologice pentru identificarea și punerea în exploatare a unor noi rezerve de cărbune, petrol, gaz metan, ape termale și alte resurse energetice, accelerarea amenajării potențialului hidroenergetic al. țării.2. Creșterea gradului de valorificare a resurselor de hidrocarburi și de cărbune, prin urgentarea introducerii tehnologiilor modeme de extracție, extinderea mecanizării lucrărilor în exploatările- carbonifere, reducerea pierderilor în distribuția gazului metan și a petrolului.3. Eliminarea rămînerilor în urmă și desfășurarea mai intensă a activității de cercetare științifică pentru urgentarea realizării programului de construire a centralelor nuclearo- electrice, descoperirea de noi resurse de energie și elaborarea de soluții tehnologice pentru utilizarea economică a acestor resurse.4. In toate unitățile economice ale țării — în industrie, construcții, transporturi, agricultură — să se desfășoare o puternică acțiune de reducere a consumurilor, de utilizare rațională și de economisire a energiei electrice, a carburanților, a tuturor combustibililor.a) In industrie, se vor lua măsuri pentru reducerea consumurilor specifice pe unitatea de produs prin : înlocuirea agregatelor cu randamente scăzute, creșterea gradului de utilizare a energiei prin îmbunătățirea izolației termice a agregatelor, recuperarea energiei secundare, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îndeosebi în chimie, metalurgie, materiale de construcții, construcția de mașini ;b) In producția și transportul energiei electrice, se va acționa hotărît pentru reducerea sub- stațială a utilizării hidrocarburilor în centralele producătoare de energie electrică, pentru extinderea folosirii combustibililor solizi — cărbuni, șisturi bitumi

noase ; creșterea puterii instalate in viitor să se facă, în principal, pe combustibili solizi, energie hidraulică și centrale nucleare ; se va acționa mai energic pentru diminuarea consumurilor tehnologice în centralele electrice și a pierderilor în rețelele de transport și distribuție ;c) în transporturi, se vor întreprinde măsuri pentru : scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport cu uzură avansată și cu consumuri excesive ; eliminarea transporturilor în gol și pe trasee ocolite ; limitarea vitezei de circulație pe drumurile publice a autocamioanelor și autoturismelor ; raționalizarea consumului de carburanți.5. îmbunătățirea substanțială a dotării ramurilor economiei naționale cu echipamente ter- moenergetice prin urgentarea asimilării și fabricării de cazane și instalații de ardere cu randamente ridicate și renunțarea la producția de agregate cu randamente scăzute.6. în proiectarea capacităților de producție se vor prevedea soluții constructive și tehnologice care să asigure realizarea producției cu consumuri reduse de energie electrică și termică, precum și de combustibil.7. Revizuirea normelor de consumuri specifice de combustibil, energie electrică și termică în unitățile economice, întărirea exigenței și controlului asupra respectării normelor de consum și eliminării risipei de resitfse energetice.8. înființarea unei comisii permanente de coordonare, avizare și control asupra consumurilor de combustibil, energie electrică și termică.9. îmbunătățirea în toate întreprinderile a activității de exploatare, întreținere și reparație a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, in scopul reducerii consumurilor specifice și creșterii randamentelor energetice.10. Stabilirea de măsuri de către ministere, centrale și întreprinderi pentru încărcarea completă a celor trei schimburi de lucru, astfel încît, în toate schimburile, să se obțină aceleași producții și indici de consum de combustibil, energie e- lectrică și termică prin exploa

tarea intensivă a utilajelor, evitarea mersului în gol, dimensionarea rațională a iluminatului și încălzirii potrivit necesităților stricte ale producției.11. în consumul edilitar și casnic, fără a se afecta desfășurarea normală a vieții și activității, se vor lua măsuri pentru reducerea consumurilor de combustibil pentru încălzit, prin normarea temperaturii de încălzire, stabilirea unor orare limitative de funcționare a centralelor termice și a sobelor cu gaze din locuințe și birouri ; diminuarea substanțială a consumului de energie pentru iluminat prin revizuirea concepției instalațiilor de iluminare a birourilor, magazinelor, tuturor locurilor publice, străzilor și șoselelor, determinarea unor norme de consum în limitele strictului necesar, normarea consumului de electricitate in locuințe.Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit ca problemele dezvoltării energeticii și măsurile» de economisire a combustibililor și energiei electrice să fie supuse dezbaterii plenarei Comitetului Central al partidului.
★Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cere tuturor organizațiilor de partid, cadrelor de conducere din ministere, întreprinderi și instituții să ia măsuri pentru transpunerea integrală în practică a acestei ho- tărîri, să acționeze cu stăruință și spirit de răspundere pentru dezvoltarea potențialului energetic al țării și gospodărirea e- ficientă, rațională a combustibililor și energiei electrice. Organizațiile de partid, presa, radioul și televiziunea să militeze pentru formarea unei opinii de masă împotriva risipei, pentru dezvoltarea spiritului de economie in rîndurile oamenilor muncii. ale întregii populații.Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cheamă cadrele din economie, muncitorii, inginerii și tehnicienii, pe toți comuniștii și cetățenii țării să facă totul pentru economisirea resurselor de energie, să combată risipa sub orice formă, contribuind astfel la progresul economiei naționale, la propria lor prosperitate.

Convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Aristides PereiraMarți după-amiază au început convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Aristides Pereira, secretar general âl Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, care, împreună cu o delegație a P.A.I.G.C. face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Din delegația P.A.I.G.C. fac parte tovarășii : Jose de Figueiredo Araujo, membru al Comitetului Executiv al P.A.I.G.C., ministru de stat însărcinat cu problemele Secretariatului General al Guvernului, și dr. Fidelis Al- mada, membru al Consiliului Superior al P.A.I.G.C., ministru al justiției și al populației.La convorbiri participă tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Coman. membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat călduros pe oaspeți, felicitîndu-i călduros din partea C.C. al P.C.R., a poporului român, cu prilejul proclamării

independenței Guineei-Bissau, și a adresat urări de deplin succes în lupta de eliberare națională, pentru bunăstarea poporului.Tovarășul Aristides Pereira 
a exprimat mulțumiri partidului, statului și poporului român pentru ajutorul multilateral — politic, diplomatic, material — acordat poporului din Guineea- Bissau, luptei șale pentru independență națională.In cursul convorbirii au fost evocate bunele relații stabilite de mai mulți ani între Partidul Comunist Român și Partidul A- frican al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, la statornicirea

cărora o contribuție de seamă au avut-o întilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și reprezentanții conducerii P.A.I.G.C., in frunte cu regretatul conducător și organizator al luptei poporului său pentru eliberare națională, Amilcar Cabrai, prieten al poporului român.A fost relevată dorința ambelor părți de a adinei colaborarea pe multiple planuri intre P.C.R. și P.A.I.G.C., în spiritul solidarității internaționale, pe baza deplinei egalități, a stimei și înțelegerii reciproce.Convorbirile se desfășoară în- tr-o atmosferă de caldă prietenie.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT PE TOVARĂȘUL BORISAV IOVICITovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele ■Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 13 noiembrie pe Borisav Iovici, membru al Consiliului Executiv Federal, director general al Direcției Federale pentru Planificare Economică a R.S.F. Iugoslavia, care face o vizită în țara noastră.La. primire a luat parte tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de față Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cordial cu oaspetele, în timpul convorbirii consemnindu-se cu satisfacție că între țările, partidele și popoarele noastre se dezvoltă constant relații de prietenie frățească și o fructuoasă colaborare multilaterală, în spiritul înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.In acest cadru, evidențiin- du-se baza stabilă, caracterul rodnic’ al colaborării economice și tehnico-științifice s-a apreciat că sînt create premise favorabile pentru intensificarea și adîncirea pe mai departe a conlucrării în domeniile respective.

A fost exprimată hotărîrea comună de a pune în valoare posibilitățile tot mai mari pe care le deschid cooperării industriale și în alte sectoare economice, precum și în domeniul tehnico- științific, dezvoltarea economiilor naționale și construcția socialistă în România și Iugoslavia. în această ordine de idei, a fost apreciată contribuția pe care o aduc organele centrale de planificare în promovarea colaborării și cooperării economice bilaterale, relevindu-se, în context, rezultatele actualei vizite a tovarășului Borisav Iovici. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

Organizațiile 
județene Iliov 

și Olt ale ETC. 
și-au îndeplinit 
angajamentele 

anuale la 
acțiunile de 

muncă patrioticaAntrenați în întrecerea u- tecistă : „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", cei peste 55 000 de tineri ai județului Ilfov au participat cu entuziasm la înfăptuirea angajamentului asumat. Au răspuns prinir-un prezent harnic nu numai la locurile de muncă din industrie, șantiere și din agricultură, dar și Ia toate acțiunile de muncă patriotică inițiate de către organizațiile U.T.C. După 316 de zile de muncă, ute- ciștii Ilfovului raportează ca îndeplinite sarcinile de plan ce și le-au asumat pentru acest an în cadrul muncii patriotice. Valoarea lucrărilor finanțate depășește 1 269 956 lei, iar a celor nefinanțate, e cu 12 269 956 lei superioară sarcinei inițial fixată de 62 milioane lei. Intre altele tinerii au plantat peste 80.000 pomi fructiferi, au fertilizat cu gunoi de grajd 4 320 hectare, au executat lucrări de irigații pe 1 050 de hectare și de desecări, combaterea eroziunii solului și regularizării de pe 4 830 hectare, au recoltat 21 tone plante medicinale, au strîns șț depozitat 86 000 tone furaje, au întreținut 4 200 hectare pășuni, au strîns și valorificat 7 824 tone metale vechi, 100 tone hirtie, 105 000 bucăți ambalaje din sticlă. O deosebită contribuție și-au adus tinerii îlfovului în campaniile agricole ale acestui an.
G. F.

Antrenați cu toată energia și entuziasmul lor in întrecerea lansată de Biroul Comitetului Central al U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", uteciștii, toți tinerii din județul Olt, mobilizați de organele și organizațiile U.T.C. obțin zi de zi noi succese în realizarea și depășirea angajamentelor și obiectivelor stabilite pentru anul 1973. în această direcție, raportăm îndeplinirea planului de muncă patriotică al organizației noastre județene pe acest an, îndeplinire care se concretizează în realizarea unor acțiuni finanțate în valoare de 750 000 Iei și a unor* lucrări nefinanțate ce se evaluează la peste 31,5 milioane lei.Astfel, în acest an s-au colectat și predat cantitățile de 3 800 tone deșeuri metalice și nemetalice, 28 tone plante medicinale, s-au executat lucrări de refacere a fondului forestier pe o suprafață de 830 ha, au fost e- xecutate amenajări pentru irigații, desecări, îndiguiri, curățiri și întrețineri ale pășunilor și altele, ne o suprafață de peste 8 000 ha.Ne angajăm ca pină la finele acestui an să ne înzecim eforturile, pentru a mai realiza diferite acțiuni de muncă patriotică a căror valoare antecalculatâ se estimează la peste 2,5 milioane lei, din care lucrările finanțate să depășească 75 000 lei.
TRAIAN DICU, prim secretar al Comitetului județean Olt al U.T.C.

„TINERETUL-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termenP

ACUM SE HOTĂRĂSC
REZULTATELE VIITOARE

Pregătirea condițiilor materiale necesare bunei desfășurări a producției anului viitor este, după cum se știe, una dintre problemele la zi, ale activității economice din unitățile industriale. Cum stau lucrurile, din acest punct de vedere, la Combinatul de prelucrarea lemnului din Tirgu Jiu ?
— Se cuvine să menționăm Încă de la început că avem de realizat In 1974 o producție marfă cu 6 la sută mai mare decît anul acesta, că productivitatea muncii urmează 6ă

crească cu 5 Ia sută, iar cheltuielile la 1 000 lei producție marfă vor trebui reduse cu 90 lei, ne spune ing. Nicolae Sper- dea, directorul combinatului. Sîntem conștienți că succesul producției viitoare depinde de modul în care acționăm încă deM. ROGOJAN
(Continuare în pag. a ll-a)

Stela Pop și Viorica Patai — două tinere fruntașe de la 
„Viitorul" — Oradea.

DIN ALFABET
LIPSEA 0 LITERĂ...

Le-am urmărit un ceas, cu ochiul pe jumătate ascuns sub pleoapa îndărătnică, drămuind între gene imagini cu care nu putea să fie de acord. Erau a- colo, în băncile strimte, patruzeci de trupuri tinere, încovoiate nefiresc, aproape gîrbovite, poate din cauza scaunelor nepotrivite totuși pentru această vîrstă, dar și dintr-o stare de vădită stînjeneală, un complex aparte, pe care ți-1 dă, să zicem, momentul cînd ești prins cu mina-n buzunar străin. Patru

zeci de fete zvelte, care cu numai un ceas înainte săltau vesele pe trotuar, cu obrajii rotunjiți măr de sănătate, se înghesuiau acum pe scaunele strimte, ascunzîndu-se parcă de ele însele. Din cînd în cînd, cineva striga un nume, una se ridica și pornea cu pași nesiguri către locul apelului. Mîini- le căutau, în ciuda efortului .de stăpînire, să facă cele citeva gesturi hotărîte — și de atîtea ori repetate mintal. O claviatură apoi intra în- funcțiune, cu

țăcănit pițigăiat, punctînd la intervale neregulate mici zgomote amplificate de ecou. Și din nou cineva striga un nume, mîi- nile cădeau pe lîngă corp, corpul era purtat înapoi de aceiași pași șovăielnici,Faptul s-a petrecut, cum spuneam, cu puține zile în urmă.
ION ANDREIȚA

(Continuale în pag. a IV-a)
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MECANIZA TORH în aceste zile
și în perspectiva viitorului an

■ililIlIihMliWiM UNII AU TERMINATTIMPUL
DELIDERAț

MAJ0R:J FIZIC
TIMPUL EFECTIV
DE LUCRU AL

TRACTOARELOR

Confuzia și contradicția 
teoriei „relațiilor umane" 

în capitalism

• •

de VASILE RANGA

să nemaipierzindu-se in care tractorul stea efectiv

realizează... o socială aseme- sorialiste. însă înfan

practica devanseazătrei S.M.A-uri —

OVIDIU MARIAN

(U mutre din pag. I)

în cazul avm din 36 640zile’ posibile la un număr de 136 de tractoare. pînă aeuni ș-au „pierdut" 1946 și nici acestea din cauza unității... Iar stațiunea iși datorează rezultatele, în mare măsură, tinerilor mecanizatori — aproape jumătate dm efectivul total - care, printre alte inițiative, au luat-o și pe aceea de a prelungi cu doi am durata de funcționare a șase tractoare destinate casării.S.M.A. Ciorăști rentabil : £171 000 lei venituri re-ază succesul ț pa I și aV căror exigență este literă de lege pentru mecanizatori, dar, și in aceeași măsură, dacă nu mai mult, exigențelor impuse de către mecanizatorii înșiși. Din timpul efectiv planificat — 1 695 ore pe an — tractorul lucrează in brazdă peste 14.xi

- singurul917 lei cheltuieli la i -r- își dato- și suprafețelor care le deservește — zona . a 11-a. - ?i cooperațo- rilor din cele trei cooperative

murile de la secții pe cnnp, intemperiile. Pentru a cișuga timp in favoarea lucrărilor, m timpul recoltatului și araturilor pentru insămînțările de toamnă, tractoarele au răipas permanent in cimp, economî- sindu-se nu numai ore prețioase dar și carburant.Vorbeam de „pretențiile" cooperatorilor. S.M.A. Ciorăști deservește cele mai mari trei C.A.P.-uri din județ. unde gama diversă de lucrări asigură funcționarea tractoarelor tot anul. Pentru a ne face o idee despre cum înțeleg cele trei cooperative să exploateze pa- mintul. trebuie să spunem <?a la pregătirea pămmturilor pentru griu, anul # acesta s-au executat în medie 12 discuin — cifră exagerată în condiții normale, dar nu și atunci cind după 8 discuiri bolovanii depămînt rămîneau... bolovani. De altfel, recoltele obținute pledează pentru asemenea exigențe. Și aici, numărul tinerilor mecanizatori — 37 sint ute- ciști — este mare. Despre munca și seriozitatea lor, despre abnegația de care dau dovadă, ne vorbește instructorul comitetului județean U.T.C., Penciu Constantin, și el un veritabil „.agricultor". nu numai prin prezența zilnică in toate unitățile agricole din raza sa de activitate, dar. mai ales, prin prezența sa activă. Uteciștii s*au angajat să realizeze 50 de lei mai puțin la mie. să prelungească „viața" a șase tractoare eu doi ani. să facă revizia zilnică a tractorului, să realizeze venituri mai mari decit cele planificate și s-au ținut de cu- vint. Cîteva exemple : mecanizatorul Istudor Chiriță a ayuț planificat pe Întreg anul 70 000 lei și a realizat pînă acum 10176S lei ; Bădica Grigore, la aceeași sumă, a realizat 86 S10 lei iar Bădtcă Constantin 67132 lei. Asta pînă acum ; la sfirși- tul anului cifrele vor fi mult mai mari. De altfel, ] meritele lor, uteciștii auo excursie pe Valea Prahovei,
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Ipe-it.ru i tăcut I

hectare,
excursie oferită de către comitetul județean U.T.C.Un alt S.M.A., al doilea anul acesta, după cel din Ciorăști, care va termina cu balanța echilibrată - 1 000 lei cheltuieli la 1 000 lei venituri — este cel din Suraia. Suprafața pe care 0 deservește : 15126 hectare,plus un complex de porcine, presupune o perfectă organizare a muncii pentru a executa toate lucrările de-a Innguț unui an. ceea ce aici, in Im.11 mari, s-a reușit. Consultind fisele de lucru, situațiile centralizate. a reieșit că doar zece la sută din timpul tractoarelor nu a fost consumat pentru producție și asta datorită soiului uscat peste care apa nu a mai curs din. luna iulie. Tractoarele au funcționat bine datorita atit modului în care au fost exploatate de mecanizator:, cit și deopotrivă, calității reparațiilor din iarna trecută. Caz destul de rar întîlnit, nici un tractor nu s-a defectat din cauza reparațiilor sau din cauza mecanizatorilor.

Din situațiile statistice întocmite la sfirșitul trimestrului III reiese că toate S.M.A.-urile din județul Vrancea și-au realizat sarcina de plan la yenituri • și chiar au înregistrat depășiri. Cele mai mari procente le-au Obținut S.M.A.-urile Panciu 139 la sută, Cîmpineanca — 133 la sută. Odobești 137 la suta, Mărâșețti 134 la sută. In ce privește cheltuielile, la 1.000 lei venituri s-a realizat cu o economie de 12T lei țață de plan, și cu o diferență pozitivă de19 Iei fată tie anul trecut.In condiții incomparabil mai grele decit anul trecut, prm urmare, in primele trei trimestre din '73 cheltuielile au scăzut CU 13 lei. Trebuie menționat insă. că din cele 11 SMA.-uri din județul Vrancea numai unul singur - cel din Ciorăști - este rentabil. Șu dacă, deocamdată, in mod o- biectiv, nu se poate pune problema rentabilizării tuturor celor unsprezece S.M.A.-uri. se are in vedere, totuși, pentru la anul rentabilizarea unității de la Nănești. dar pe seama asimilării construirii de cabine pentru tractoare. Cum mai întotdeauna practica devansează calculele, trei S.M.A.-uri Măriinești, Ciorăști Și Suraia, au obținut rezultate care se a- propie de echilibrarea balanței, de aici, pină la a cobori sub 1 000 de lei la capitolul cheltuieli nemaifiind decit un pas. S’ asta, repetăm, in condițiile deosebit de grele din acest an. Căutăm explicația-La toate cele trei unități numărul zilelor pierdute din cauza imobilizării tractoarelor este destul de redus. .........S.M.A. Mărtinești,

Pentru anul 1973 ni se spune că angajamentul este de 1 500 000 lei beneficii. „S-ar putea chiar să ajungem la 998 tei, ne buie insă și cîteva picături de apă. $i după un moment de gindire : cu puțină apă scădem pînă la 990". de unde înțelegem că. indiferent de factorii „externi". S.M.A. Suraia va deveni anul acesta rentabilă.Asta nu înseamnă că la cele 3 S.M.A.-uri cu a căror activitate am exemplificat, nu mai este nimic de făcut. Primii care au afirmat-o au fost conducătorii unităților, mecanizatorii, mecanicii :— in campanii, tractoarele trebuie să stea in cimp, obți- nindu-se ' însemnate, economii de carburant, nu mai sint parcurși sute și chiar mii de kilometri pînă la secție, consumul de piese de schimb Jiind diminuat.din timpul trebuie brazdă— absentele nemotivate buie să dispară definitiv ;— aprovizionarea cu piese de schimb să fie făcută, din partea bazelor, atunci cînd trebuie ;— calitatea reparațiilor să a- jungă la sută la sută „perfect".Sint cîteva din dezideratele de a căror rezolvare depinde, în cea mai mare măsură, ca la sfirșitul anului viitor, din cele unsprezece S.M.A.-uri existente în județul Vrancea cel puțin patru să fie rentabilizate.
NICOLAE ADAM

Lupta pentru economii 
presupune control 

permanent, evidență 
riguroasă

Uite electrozii, 
ia-i de unde

nu-s!Prin primăvară scriam cuvinte de laudă despre autorii unei initiative de la Șantierul naval din Galați. Prin însăși denumirea ei — „Să lucrăm o zi pe săptămină cu electrozi economisiți" — inițiativa ne reținea a- tenția. Poate și fiindcă știam un fapt : in amintita întreprindere, în anii precedenți, se depășise norma consumului de electrozi cu sute de tone. Iată de ce spusesem noi atunci că acțiunea menită să sfarme tiparele inerției, să stăvilească imediat canalele risipei. După atîta timp, revenirp la secția 1—A construcții cale Dunăre, pregătiți, bineînțeles, să consemnăm rezultate certe. Ascultăm. deci, ce ne spun interlocutorii :— Am planificat consumul zilnic pe fiecare echipă și pe fiecare muncitor, am determinat o mai bună gospodărire a electrozilor, folosirea maximă a acestora, ne spune Virgil Cio- botaru, inginerul coordonator în cadrul secției. înainte erau

DE ARAT, IAR ALȚII SE JUSTIFICAOrice bun gospodar știe că pămintul ...fertilizează mai bine in ogor, că in funcție de modul cum se fac acum, în toamnă. arăturile, depinde producția anului viitor. Am avut o toamnă lungă și frumoasă care a creat condiții favorabile muncilor agricole. Așa se face că și în județul Prahova, în cele mai multe unități strinsul recoltelor s-a terminat din timp, cre;ndu-se astfel front de lucru mecanizatorilor, care au trecut cu toate forțele la executarea arăturilor. în condițiile unei toamne secetoase, realizarea unui flux continuu: recoltat — eliberat terenul și arat, s-a impus mai mult ca oricînd, pentru că orice zi de întârziere a începerii arăturilor după eliberarea terenului, însemna pierderea unei cantități mari de apă din sol, îngreunînd mult munca mecanizatorilor. Acest lucru este bine știut și de mecanizatorii de la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din Măgurele, care in această toamnă și-au organizat munca în funcție de aceste Așa se face că aici au fost executate pe de 70 la sută din
cerințe, arăturile mai bine suprafața

FOTOREPORTAJUL ZILEI

Și A. NICOLAEImagini obișnuite in acest anotimp, deosebit doar fundalul, Munții Macin, la poalele cărora, în primăvară, griul va da colț. Ceva mai departe. încep ogoarele de toamnă, ultimele ogoare ale unui an în care încordarea a curs pe fețele aspre ale oamenilor, dar au curs și griul și porumbul și floarea soarelui.„Filmăm" prinzul adică, „desertul" — țigara și odihna de cîteva minute, după care cei opt tractoriști de la o secție a S.M.A.-uluj Greci din județul Tulcea, în drum spre volanul de atitea mii de ori rotit doar intr-o singură zi, vor mai intîrzia o clipă. Ne recomandăm : echipa de reportaj a ziarului și Buruiană Constantin, Moise Tănase, Dumitrache Pascale, Ciurea Dumitru, Sultan Ilie și încă două nume pe care nu le auzim, distinct ; „nu-i nimic, spun cei care le poartă, noi sîntem doar de un an aici, încă nu ne-a trecut stagiul, așa că nu ne întrebați pe noi de vorbă".La plecare, ne uităm unii la alții, un semn de întrebare pornește în direcția noastră ; răspunsul îl dăm azi, salutîndu-i din pagina ziarului pe acești oameni dîrzi și muncitori, ce se încă- păținează și reușesc să învingă tăria de piatră a pămîntului pe deasupra, căruia ploaia nu a mai trecut din celălaltPlugurile intră in „asfalt", dar intră. De aceea dîrzi, omagiul nostru anotimp, de aceea

economisiți, magazia în-

multi electrozi uitați la locurile de muneă. expuși deteriorărilor. Acum asemenea situații nu mai întâlnim.— Anul trecut am depășit consumul de electrozi cu peste 100 de tone. Anul acesta am reușit, să economisim 4 tone pe trimestru, ne spune Gheorghe Cărăușu. președintele comitetului sindicatului pe secție. și cum la noi marea majoritate sint tineri, contribuția principală este a lor. Am reușit. într-ade- văr. să lucrăm în fiecare șîm- bătă cu electrozi în această zi ținem chisă.Nici nu se poate frumos, ne spunem . .nim spre o altă secție, unde 2- leetrozii se folosesc intens.— Ați preluat inițiativa sudorilor de la secția 1—A ? îl întreb pe tovarășul Gheorghe Stoica, șeful atelierului sudură de la secția 1—corp.— Nu, ne răspunde dumnealui. Cind ne vor dovedi că au obținut măcar cîteva kilograme 

maicevanoi și por-

planificată. în marea majoritate a secțiilor de mecanizare, viteza zilnică la arat a fost depășită ; cei care deservesc cooperativa agricolă de producție din Lipănești au terminat executarea acestei lucrări pe întreaga suprafață planificată. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii mecanizatori Pa- raschiv Mușat, Vasile Rentea, pe care în ziua raidului nostru, i-am găsit tot la arat, dar pe ogoarele cooperatorilor din Băl- țești, unde au venit să dea o mină de ajutor colegilor de la această secție. Pînă ieri la a- ceastă cooperativă mai rămăseseră de arat circa 110 hectare, ceea ce înseamnă patru zile bune de lucru. Procentul de 70 la sută, de realizare a arăturilor pe raza S.M.A. Măgurele, nu este de loc mic, dacă avem în vedere condițiile grele în care se execută a- răturile în această toamnă secetoasă. Totuși, el este departe de a fi mulțumitor avind în vedere că în o serie de unități suprafețele arate sint sub graficele planificate. Cauza o constituie in primul rînd neasigu- rarea frontului de lucru pentru mecanizatori. Este suficient doar să amintim că din cele

„TINERETUL— FACTOR ACTIV 1 n Îndeplinirea

CINCINALULUI ÎNAINTE CIE TERMEN!44de electrozi economisiți, atunci o să o preluăm. Sîntem interesați și noi în găsirea unei soluții fiindcă nu reușim să ne încadrăm în consum. Am luat tot felul de măsuri pentru o întoarcem, deci, și insistăm să ne arate dovada justeții vorbelor lor.— Nu avem acte, ne spune Gheorghe Cărăușu, și nu putem să predăm cantități de electrozi economisiți fiindcă altfel nu am putea face față remedierilor. Se consumă tot aici in secție.E clar deci că avem de a face cu- o inițiativă de economisire... iluzorie. în spatele a- cestei inițiative, risipa continuă să se reverse pe canale lustruite : greșeli la montaj, aplicarea unor tehnologii necorespunzătoare. modificări de proiect etc. Aici s-a acționat doar pentru mai buna gospodărire a electrozilor (ceea ce este, desigur. bine) dar nu cu toată hotă- rîrea și pentrd înlăturarea cauzelor enumerate mai sus. Ca așa este ne-o dovedește și faptul că la jumătate din va- seie livrate ’ anul acesta consumul de electrozi a fost cu mult peste norma prevăzută : la comanda 632 în loc de 80,3 tone s-au consumat 128.1 tone, la comenzile 629 și 631, în loc de 37,5 tone, s-a ajuns la 55.14 tone și respectiv 53.8 tone. Cu alte cuvinte, inițiativa „Să lucrăm o zi pe săptămină cu e- lectrozi economisiți" se află, din păcate, după 8 luni, încă la start. Și asta fiindcă nu și-a prevăzut să acționeze asupra tuturor cauzelor care țin canalele risipei larg deschise. Nu este totuși tîrziu nici acum.
C. ION

fi cei de Ia producție dinDumb ră vești, în greutățile forța de mun-

950 hectare, care mai sint de arat, de pe aproximativ 690 hectare cocenii încă nu au fost tăiați. Unii președinți de cooperative cum ar cooperativele de Podenii Noi și aduc justificarea pe care le au cu că și cu mijloacele de transport. La prima vedere s-ar părea (ă acesta este adevărul. în fond adevărul este altul. Nu înțelegem de ce ar mai fi greutăți cu forța de muncă în condițiile în care întreaga suprafață de porumb a fost lucrată în acord global. Or, prin angajamentele încheiate, cooperatorii au datoria să efectueze toate lucrările pe suprafețele luate, inclusiv tăiatul și transportul cocenilor. Cum se poate explica faptul că la cooperativele agricole din Pădurenii Noi și Dumbrăvești, recoltatul porumbului s-a terminat de mai bine de o săp- tămină, dar suprafețele de cP- ceni se întind pe suprafețe ce depășesc o sută de hectare. Credem că mai degrabă este vorba de deficiențe în organizarea muncii, acum la încheierea campaniei de toamnă. Am arătat doar faptul că șefii secțiilor de mecanizare ar trebui 

ex- inte-
pe acum, de temeinicia măsurilor pe care le adoptăm.în prezent, portofoliul de contracte economice interne și terne pentru desfacerea grală a producției anului viitor este aproape perfectat la C.P.L. Tg. Jiu. Au fost emise, de asemenea, comenzile către furnizori. pentru aprovizionarea ritmică și in cantități corespunzătoare cu materia primă și materialele de bază necesare.— Dar pentru îndeplinirea în bune condițiuni a sarcinilor de plan ale anului viitor, eforturile noastre trebuie să se întâlnească cu cele ale furnizorilor, specifică Dumitru Dobres- cu, șeful biroului plan. Nu vrem «ă facem nronosticuri pesimiste, dar dacă întreprinderea forestieră de exploatare și transport Deva, care ne este datoare in prezent cu 8 400 metri cubi bușteni pentru placaje, se va dovedi un furnizor la fel de inconstant, vor apare cu certitudine grave perturbații în ciclu] normal de fabricație al combinatului nostru.Așadar, la C.P.L. Tg. Jiu s-a căutat rezolvarea din vreme a acelor probleme de care depinde în mod hotărîtor îndeplinirea sarcinilor de plan ale anului viitor. Cunoașterea lor, nominalizarea produselor ce se vor fabrica, au facilitat vii și fructuoase dezbateri în colectivele de muncă ale combinatului. Propunerile formulate în adunările salariaților, privind utilizarea rațională a capacităților de producție, modernizarea tehnologii- 

să insiste mai mult pe lingă conducerile cooperativelor a- gricole respective pentru ca a- cestea să-și respecte obligațiile asumate în contractele încheiate cu stațiunea de mecanizare. Situațiile din cooperativele agricole de producție amintite, nu sint doar cazuri izolate in județul Prahova ? Din datele statistice de la organele județene și din constatările noastră rezultă că intr-o asemenea situație se găsesc și alte unități a- gricole. Așa. de pildă, în cadrul consiliului intercooperatist Pu~ cheni. arăturile de toamnă s-au efectuat doar pe 40 la sută din suprafața planificată. La cooperativa agricolă din Rîfov din cele 410 hectare s-au executat arături doar pe suprafața de ’70 hectare. Cea mai măre parte din suprafață este ocupată încă cu coceni. în ziua raidului nostru era un front de lucru asigurat doar de 20 hectare.;.Vremea este încă prielnică muncii, există deci toate condițiile ca in zilele care ’ au rămas să s? acționeze cu toate forțele, astfel încît arăturile de toamnă să se poată efectua pe toate suprafețele planificate.

lor de fabricație, creșterea productivității muncii au condus, in final, la întocmirea unui plan de măsuri concret și eficace. Se prevede, astfel, tipizarea unor repere, reorganizarea fluxului tehnologic in secția mobilă, a- plicarea finisajului cu lacuri pigmentate la peste 23 la sută din producția de scaune, executarea unor mașini pentru placaj și mobilă, cum ar fi. de exemplu, combina de înbinat 
REZULTATELE

VIITOARE
munca, a pestefîșii de furnir, premieră pe țară, care va inlocui 100 muncitori.— Dar .pricit ar fi mașinile le aflate în prinderii, ele duce la parametrii nominali dacă nu vor fi conduse de muncitori pricepuți, spunea Florea Lăcătușu, secretarul comitetului U.T.C. pe combinat. Pregătirea din vreme și în bune con- dițiuni a producției anului viitor impune, printre altele, asigurarea cadrelor de muncitori stăpîni pe meserie, cu un nivel profesional corespunzător. Iată

de moderne și instalații- ' dotarea antre- nu vor pro-

Cu prilejul unei anchete desfășurată în rindul unor conducători de întreprinderi industriale capitaliste, sociologi și psihologi occidentali, la întrebarea „Ce semnifică pentru dv. termenul de „relații umane" ?, au răspuns : „Confuzie !"Intr-un anume sens, astăzi, în occident, teoria „relațiilor umane" a ajuns să fie -sinonimă cu sociologia industrială. De aici, prin extensia o- biectului, confuzia. Dar nu numai de aici. Și nu numai confuzia, ci și contradicția. Așa-numita „teorie X" formulată de Luc Gregor cu privire la organizarea muncii in industrie, teorie care susține că omul mediu, caracterizat printr-o aversiune profundă Împotriva muncii, trebuie constrins pentru a realiza munca sa, preferind să fie dirijat decît să gindească singur, nu mai poate fi susținută. Dar renunțarea la a- ceastâ teorie nu se datorează nici mărinimiei patronilor, nici studiilor sociologice, ci în primul rînd luptei organizate a muncitorilor. Faptul că muncitorii sint astăzi puternic organizați, că mișcarea sindicală cunoaște o amploare fără precedent, că în întreaga lume partidele comuniste și muncitorești — și sub conducerea lor organizațiile de tineret — luptă pentru afirmarea drepturilor oamenilor muncii, a făcut posibilă schimbarea viziunii asupra muncitorului. El nu mai este considerat un simplu „homo economicus", o simplă anexă a mașinii. Nimeni nu-și mai poate permite astăzi — așa ' cum făcea F. W. Taylor in urmă cu o jumătate de secol— să lanseze despre muncitor afirmații total aberante. Reprezentanții monopolurilor sint nevoi ți să recunoască că muncitorii ‘ au personalitate, că ea trebuie respectată, că trebuințele muncitorilor nu se reduc numai la cele de ordin economic și fiziologic. Mai mult, parțial se încearcă chiar satisfacerea acestor trebuințe, încercindu-se, totodată. convingerea muncitorilor că „a- devârâtele interese ale patronului și muncitorului sint linele și aceleași . „leafă mare și prețuri de cost mici". în realitate. îmbunătățirea condițiilor de muncă în capitalism nu este făcută fără a se avea în vedere profitul. Datele statistice arată că in. țările capitaliste, in timp ce profiturile monopolurilor cresc in proporție geometrică, sporul salariilor muncitorilor abia dacă atinge o proporție aritmetică. în acest' fel bogăția și sărăcia se polarizează continuu. „Cooperarea strîn- să, intimă" între capitaliști și muncitori— susținută de teoreticienii „relațiilor umane"— capabilă să realizeze schimbarea completă a stării de spirit a muncitorilor, nu este în această situație decît o litanie.Poziția față de mijloacele de producție face ca interesele patronilor și ale muncitorilor să fie ireconciliabile. Tocmai acest lucru — fundamental — îl ocolesc teoreticienii „relațiilor umane". în miinile cui se află mijloacele de producție, cine are puterea de decizie : patronii, muncitorii ? Cine ? De la a- ceasta întrebare trebuie să pornească orice discuție despre ceea ce este ..uman" sau „inuman" în relațiile sociale din industria capitalistă. Unii sociologi și psihosociologi occidentali consideră că armo- nizîndu-Se simpatiile și antipatiile oamenilor — prin tehnici și procedee psihologice se —*'revoluție nea celei aceștia promit

de ce noi am înscris la loc de frunte pe agenda activității, problema sprijinirii îndeaproape a tinerilor care urmează a- cum cursurile ultimului an al școlii profesionale și care ne. vor întregi in 1974 colectivul. Pentru a-i ajuta pe acești tineri . să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe tehnice, am extins, la toate organizațiile U.T.C. din combinat inițiativa. „Prietenii noului angajat".

Concomitent, o atenție aparte se acordă îmbunătățirii calității producției. în dezbaterile adulărilor U.T.C. din ateliere, numeroși muncitori/ ingineri si tehnicieni $u prezentat soluții valoroase, menite să conducă la înfăptuirea ritmică și de calitate a obiectivelor economice din anul viitor. Trebuie să se țină seama că peste 80 la sută din producția de mobilă a întreprinderii va fi destinată exportului. în acest context, comitetul U.T.C. și-a intensificat preocupările pentru generalizarea inițiativei „Fiecărui produs — nota 10", inițiativă care, deo-

progresul tehnic baza bunăstării necesară

tuiască ceea ce de fapt nu se poate realiza. Lăsîndu-se neschimbată baza economică, relațiile interumane nu pot fi nici ele schimbate în profunzime. Citîndu-1 pe Jean Sto- etzel, se poate spune că teoria „relațiilor umane" în întreprinderile industriale capitaliste nu se referă decît la „procese superficiale și efemere, simple, riduri pe marea conștiinței,- neputincioase să zdruncine profunzimile".Teoria „relațiilor umane" se apropie de alte teorii: cea a „societății industriale" (Raymond Aron), sau a „convergenței" (W. W. Rostow), prin faptul că înlocuiește a- naliza relațiilor sociale de producție cu analiza tehnicii (ca și cînd tehnica ar împărți societatea în clase). în toate aceste teorii este comună tendința de a împinge antagonismul de clasă pe plan secundar, afirmîndu-se ca proletariatul nu trebuie să lupte pentru cucerirea puterii, ci pentru dobindirea... confortului muncii. Ceea ce vizează teoreticienii „relațiilor umane" este evitarea revoluției sociale prin înlocuirea ei cu revoluția tehnică- științifică. Se uită faptul că revoluția tehnică-șțiințifică și progresul tehnic au consecințe diferite în capitalism și socialism. în timp ce în societățile bazate pe exploatare progresul tehnic ascute contradicțiile de clasă, ducînd in cele din urmă la însăși lichidarea sistemului capitalist, în socialism constitui© materiale, premisa . _ a trecerii la repartiția după nevoi. Introducerea unor noi metode de conducere a personalului din industrie, unele îmbunătățiri ale condițiilor de muncă nu sint în măsură să schimbe rolul istoric, revoluționar al clasei muncitoare. într-o formă camuflată sau deschisă sociologii și p?i ho soci ologii, teoreticieni și. practicieni ai „relațiilor liman e". recunosc că sint confruntați tot mai frecvent cu problemele soluționării conflictelor de muncă. în tratatele de psihologie socială industrială capitole speciale sint rezervate unor astfel de teme : satisfacție și insatisfacție în muncă, conflicte de muncă etc.Poziția delicată a sociologilor și psihologilor practicieni în domeniul „relațiilor u- mane" este rezumată de faptul că fiind angajați! trusturilor și întreprinderilor capitaliste, ei pierd posibilitatea de contact cu- muncitorii. A- desea, studiile asupra situa-■ ției sociale din industrie sint făcute „din afară" : se studiază, de exemplu, comports- mentuTT fâcînd însă abstracție de conștiința celui ee-1 realizează. Psihosociologul francez Roger Mucchielii compara studiul muncii și al relațiilor interumane în procesul muncii cu studiul, etnologic al unui trib. înregistrarea. măsura în timp și în spațiu a gesturilor (a operațiilor de muncă sau a ritmurilor) nu permite cunoașterea valorii și sensului a- cestor comportamente. Rămi- nind exteriori universului specific al muncii, lipsiți de empatie — acea capacitate de penetrare sintetică și afectivă a intimității trăirilor altuia — teoreticienii și practicienii „relațiilor umane" nu reușesc să înțeleagă esența raporturilor interpersonal© și nici să creeze cadrul de afirmare plenară a personalității’ celor ce muncesc.Viciul nu este în primul rînd aL sociologilor și psihologilor. susținători ai teoriei ..relațiilor umane", ci al sistemului capitalist însusi.
ADINA PĂUN

camdată .acționează doar în ci- teva ateliere.Investigațiile noastre au reliefat și existența unor lacune care trebuie grabnic lichidate pentru pregătirea bunei desfășurări a activității economice din anul următor. Așa, de pildă, timpul de lucru este utilizat în prezent abia în proporție de 94 la sută, iar coeficientul -de schimburi este încă scăzut. Sarcinile de plan pentru 1974. care înregistrează creșteri față de anul curent, se vor îndeplini la C.P.L. Tg.. Jiu pe seama folosirii intensive a capacităților existente, fără investiții suplimentare. De aceea se impune ca factorii de răspundere ai combinatului să adopte măsuri ferme pentru buna organizare a producției și a muncii, precum și pentru generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III. Se știe că in strategia pregătirii producției anului viitor, organizarea internă a activității, pînă în cele mai mici detalii, este deosebit de importantă.Atenția acordată fără întrerupere întronării disciplinei ferme în rîndul tinerilor, vi- zînd utilizarea mai eficientă a fondului de timp, atingerea unui indice superior de folosire a mașinilor șl utilajelor trebuie să șe măsoare prin eliminarea absențelor nemotivate, a întîr- zierilor și concediilor fără acoperire, prin evitarea stagnărilor în funcționarea mașinilor.

it.ru
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adresate de cifiva elevi din Roșiorii de Vede

MATURII PE NOI,necesar.

Acad. prof. EMIL CONDURACHI răspunde întrebării

Dezbâtind intr-un spirit de inaltâ răspundere Hotârîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecțio
narea învâțâmîntului în țara noastră, elevii trimit redacției 
puncte de vedere, propuneri și observații utile școlii. Am 
primit asemenea opinii de la secretari ai comitetelor U.T.C. 
din cîteva licee clujene. Le dam cuvintul cu credința câ pro
punerile lor vor avea ecoulNicolae Sfirlea, anul^ IV, Liceul industrial de construcții:„în activitatea practică un rol deosebit,, așa cum se subliniază și în Hotărire, îl joacă atelierele școală. Or, dotarea acestora este încă departe de a fi mulțumitoare. Elevul practicant trebuie să învețe efectiv să lucreze la mașini. Este suficient să se creeze condiții de lucru la mașini în stare de funcționare, nu să se creeze atelierele cu strunguri casate ale căror reparații cred că solicită mai mulți bani decît unele noi.O altă problemă, care ne preocupă, este încă insuficienta a- coperire a disciplinelor de specialitate cu manuale. Lipsesc manualele de tehnologie ; și nu este vorba de unul singur, ci de 3—4. De asemenea, se impune o atenție sporită laboratoarelor, organizării și dotării lor: La sfîrșitul cursurilor noi trebuie să prezentăm cîte o machetă în stare funcțională. în condițiile de acum, nu o putem realiza. încă o problemă mult dezbătută, pentru rezolvarea căreia s-a întreprins însă prea puțin. Ca absolvenți, do- bîndim titlul de muncitor calificat. Or, la repartiție promo-

țiile

nul III, cu solicitările respectivului an de studiu. Alcătuirea manualelor ține încă prea puțin seama de posibilitățile de asimilare ale unui elev mediu, multe lecții fiind redactate la nivel superior. Programa de
tuși, de exemplu, electroliza se studiază în clasa a 8-a, în anul I, în anul II, iar în anul III se studiază atît la fizică, cit și la chimie.Lăcrămioara Dumbravă, anul IV» Liceul „Emil Racoviță” J

A
PROPUNERI PE

V VZ A

ADRESA INVAȚAMINTULUIchimie include noțiuni de fizică scoase din manual. Cu ani în urmă, în anul II se preda electrostatica, apoi s-a renunțat (de ce oare ?) la acest capitol, pentru ca acum să fie predată din nou, dar fără a avea posibilitatea de a o studia și după manual. Absența manualelor de filosofie se manifestă negativ și în nivelul pregătirii noastre. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia în cuvîntarea ținută la Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie necesitatea eliminării repetărilor, reluării acelorași noțiuni care ne încarcă destul timpul individual de pregătire. Și to-

țiile anterioare au fost trimise să amestece vopsele sau să vopsească geamuri, treburi pentru care sîntem siguri că nu este necesară parcurgerea unui liceu a cărui programă o considerăm mai dificilă decît a liceelor teoretice.
Aurelia Piscanu, anul Liceul Mihai Eminescu :„Apar probleme, pe care greu le soluționăm întrucît cei care elaborează programele școlare fac și greșeli flagrante. Vreau să dau un singur exemplu. In anul I am făcut două limbi străine — germana și franceza, în anul II s-a scos franceza pentru a se reintroduce in a-

III,

„Cadrele didactice continuă . să ne aglomereze cu discipline facultative la care, de altfel, se predau noțiuni cerute și la orele obișnuite de curs. Am solicitat ca în anul terminal solicitările tovarășilor profesori să se limiteze la cunoștințele din manual, acesta fiind baza pregătirii pentru admitere. Intențiile sînt bune, dar dacă sîntem nevoiți să asimilăm peste limitele manualelor asta înseamnă că ștacheta este mult sporită față de programa liceului și atunci cărțile din liceu sînt incomplete sau insuficiente. Or, ar trebui să ni se spună acest lucru de la început. O altă su-

prasolicitare o reprezintă obligativitatea frecvenței cercurilor. Sau mai bine zis, la acestea să ia prezența ca la orice oră de curs obligatorie. Acum, cînd avem 36 de ore pe săptămînă, în afara activităților obștești și a altor acțiuni, înseamnă că timpul individual de pregătire este rupt din orele de odihnă.Marius Pavel, anul III, Liceul „Nicolae Bălcescu : „In legătură tot cu munca în atelierele școală vreau să spun că nu sîntem priviți la nivelul posibilităților noastre. Un absolvent de școală generală poate lucra după cîteva luni de ucenicie la o mașină, iar noi facem mereu aceleași operațiuni monotone de pilire, găurire etc. Programele școlare nu le consider prea încărcate, dar avem mereu impresia că învățăm multe, nu și mult, că nu avem răgazul necesar aprofundării unor teme, subiecte cu care, poate, nu ne vom mai întîlni. O serie de manuale sînt semnate de profesori universitari, care credem că nu cunosc atît de bine ca profesorii de liceu atît posibilitățile noastre, cit și necesarul de cunoștințe, ce trebuie acumulate pe această treaptă de învăță- mînt. Poate, de aceea, deseori handicapați în . de corelarea defectuoasă a programelor atit în cadrul disciplinelor într-un an de studiu, cît și pe ansamblul celor patru ani de liceu”.

CUM NE VAD

CEI TINERI ?

sintem studiu

• Ce înțelegeți 
prin expresia „a avea succes în viață** ?

• Care este prețul pe care nu l-ați plăti,
în nici un caz, chiar cu riscul de a nu
avea succes?

pen- cu prindupă finit", viață, auto-

• Viața este, după mine, un labirint cu o infinitate de poteci, în a căror umbră pindește neprevăzutul.A găsi cheia pentru fiecare din porțile potecilor acestui labirint, înseamnă a găsi cheia, succesului în viață.Șă-ți atingi toate țelurile propuse, să învingi propriile-ți slăbiciuni, să fii călit și pregătit în permanență, moralicește, tru o neprevăzută ciocnire viața... Iată ce înțeleg eu succes !Dar succesul nu este, părerea mea, un „număr „un șir cu limită”, ci în apare ca un lait motiv —depășirea. Dorința de autodepă- șire trebuie să fie pentru om motorul voinței, ambițiilor și aspirațiilor sale ; autodepășirea este factorul esențial ce stă la baza victoriilor viitoare.• Prețul pe care nu l-aș putea plăti, chiar cu riscul de a nu avea succes, este omenia.Acest dar cu care omenirea a fost înzestrată trebuie păstrat cu sfințenie, ca pe cea mai de preț comoară.
LUMINIȚA PREDA 

anul III C-real, Liceul de^imbă 
germană, Pitești• în viziunea unora, succesul se poate identifica (un exemplu banal) cu o influență exagerată intr-un cerc de prieteni sau prietene, care nu este de loc restrîns. La alții succesul are cu totul și cu totul o altă croială. Intrarea unui tînăr(ă) într-o facultate sau altă formă de învățămînt superior, să zic aț , se poate confunda în cancepția lut cu un extraordinar succes. Ei bine, eu zic că și în primul și în al doilea caz interpretarea noțiunii de succes este complet eronată. Succesul în viață șe poate defini numai și numai într-un singur sens.„A avea succes în viață”, cred că înseamnă a ști ce vrei pentru ca să-ți poți canaliza posibilitățile într-o anume direcție, în așa fel incit să fii stăpînit de siguranța că nici un eșec, nici o greutate n-o să aibă puterea de a te îndepărta de victorie.„Succesul în viață” nu trebuie confundat cu momentele spontane de măximă satisfacție, tangibilă cu fericirea chiar, pe- care împrejurările vieții ți le oferă de multe ori. Succesul în viață nu are nici o relație cu efemeritatea pentru că la forma lui optimă nu se ajunge într-o zi sau două, ci în ani de maximă modelare și remodelare a potențelor creatoare, stabilite pe coordonate bine determinate, astfel ca timpul să nu poată șterge nimic... Niciodată.Spuneam că „succesul în viață” e firesc să fie în unanimitate acceptat ca o definiție unică a unor procese vitale generatoare de totală mulțumire și liniște sufletească, procese conectate cinstei și eforturilor permanente. Dacă în lipsa circuitelor conștiinței ajungem la o satisfăcătoare mulțumire și liniște sufletească, pe o cale opusă celei amintite mai sus, mai poate fi vorba de un adevărat succes ?

ȘTEFAN MITROI, 
anul III-B, Liceul „Al. I. Cuza 

Alexandria

losim cuvintul „succes”, căci acest cuvînt are nuanțe diferite : succes cîștigat ușor, prin epatare, dar care nu durează și succesul, izbînda MUNCII ÎMPLINITE. Nimic nu e mai înălțător, cu toate că cere sudoare.• Prețul pe care nu l-aș plăti niciodată este acela de a deveni NEOM, de a trece cu buretele peste convingerile mele morale. De fapt, după mine, între cele două probleme există o legătură dialectică : succesul a- devărat nu-ți va cere niciodată un preț care te-ar degrada.
RODICA CHICIU,

anul IV, Liceul pedagogic — 
CaransebeșDeși nu sînt elevă la cursul de zi, ci la cursul fără frecvență a Liceului „Dimitrie Bolinti- neanu”, vă rog din tot sufletul să luați în seamă și părerea mea.• A avea succes în viață, înseamnă să dăruiești tot ce-i mai bun în tine celor din jur. Einstein spunea că doar o viață trăită pentru alții este o viață ce merită să fie trăită. Modestia este una din virtuțile care împodobesc mai cuviincios pe un tînăr alături de sinceritate

și adevăr. Pentru a avea succes în viață trebuie să stăpînești un cod al judecății pe care să nu-1 schimbi la fiecare «bătaie de vînt, să nu-1 abandonezi la fiecare ispită. Eu de curînd mi-am sărbătorit majoratul și am spus cu părere de rău și lacrimi în ochi : „adio adolescență” ! Adolescența m-a învățat că viața este frumoasă și trebuie trăită, în ziua aceea fericită cei dragi mi-au urat cu căldură succes în viață ! Voi spune că am avut succes în viață în ziua cînd voi vedea cu ochii mei și mi-o vor arăta și ceilalți că mi-am îndeplinit datoria de bun cetățean al patriei mele. Știm cu toții că o țară, un popor își constituie valoarea și reputația din suma valorilor cetățenilor sau din felul în care aceștia sînt capabili să-și asume răspunderile ce le revin. Aceasta este cheia succesului în viață.• Nu mi-aș trăda niciodată patria și secretele poporului nostru, cu riscul de a trăi în cea mai cumplită mizerie materială. Dar azi, la noi, dacă muncești nu este posibil acest lucru.
MARIANA GANEA,

anul IV-uman, Liceul „D. Bo- 
lintineanu“, curs fără frecvență

numai la propriul lor interes și

ORA

P.S. Propun ca tema de dezbatere pentru luna decembrie să se intituleze : Adolescența — capitol de aur al vieții.• Apreciez faptul că toate răspunsurile anterioare sînt mature, adine chibzuite. Pentru mine, „a avea succes în viață” Înseamnă să mă pot uita cu mîndrie înapoi, la drumul vieții străbătute, cînd voi ajunge la un moment de răscruce, deci să pot spune că am realizat ceva FOLOSITOR societății, că am dus o viață „plină”. Totuși, trebuie să fim atenți cum fo-

Din anul III I, de chi
mie, — Liceul Gh. Lazăr 
din București — înscris 
primul la concursul nostru 
— ni se comunică... prin 
imagini foto — recordmenii 
notelor foarte bune : Radu 
Teodorescu, Mihaela Gheor
ghiu, Luminița Ursu.

Foto : O PLECAN

noi Înscrieri la concursul

PENTRU CEA MAI BUNĂ
CLASĂ A ANULUI

ȘCOLAR 1973 -1974“Din corespondenta foarte bogată sosită pe adresa „Paginii elevului", extragem inscrierilc la concursul nostru „PENTRU 
CEA MAI BUNA CLASĂ A -------Din orașul Drobeta Turnu Severin, colectivul anului III, al Liceului Pedagogic — cu un efectiv din 36 uteciști mai vechi și încă patru de anul acesta — se consideră îndreptățit să participe la concurs dat fiind că a obținut anul trecut titlul de cea mai bună clasă din liceu, titlu pe care dorește să-1 mențină, încheind acest an școlar cu rezultate bune și foarte bune, ne- admițînd mediocritatea la învățătură și în practica pedagogică ; în activitatea extrașcolară vor pune accept pe acțiunile culturale de masă, vor organiza concursuri la obiectele de specialitate, vor studia reviste de profil. • I se alătură, din același oraș colectivul anului IV — special, de la Liceul nr. 3. Anul trecut 20 din cei 26 de elevi au obținut medii peste 8 majoritatea participînd cu rezultate bune la olimpiada de matematică, inclusiv la faza pe județ. Pentru acest an, pretențiile le cresc : și în ceea ce privește ridicarea mediei clasei, cit și printr-o bună pregătire la olimpiadă aici să aibă reprezentanți și la faza pe țară. Tot aici se pregătește editarea gazetei de matematică a clasei intitulată „Gh. Țițeica” și o gazetă satirică „în vîrful peniței” ; foarte mulți elevi și-au luat teme de studiu pentru alcătuirea unor referate din domeniul matematicii, fizicii, chimiei. • Anul III A al Liceului din Fierbinți, județul Ilfov, își anunță participarea la concurs cu gîndul că vor reprezenta cu cinste școala. • „Ne face plăcere să ne întrecem cu tineri elevi din toate colțurile țării într-un concurs care vizează toate aspectele de zi cu zi ale vieții de

— — —---- — _—ANULUI ȘCOLAR" :elev. în organizația xistă mult optimism cu convingerea că noastră va fi citată printre primele. Din momentul de față noi ne considerăm ca și-ntr-o misiune de luptă !” Iată rîndurile semnate de Toma Rumușenco, secretarul organizației U.T.C. a anului IV D, Liceul militar „Dimitrie Cantemir” — Breaza.• într-o scrisoare sosită din Cimpulung Muscel, de la Grupul școlar I.M.M., aflăm că la concurs s-au înscris : „anii 104 și 203, din cadrul Liceului industrial de Construcții de mașini grele și anii I C, II L, și III H de la Școala profesională.• Concurenții de la Grupul școlar Electromotor-Timișoara sînt anii : I C — electromecanic aparate uz casnic, I R, I S,I T electricieni construcții mașini electrice, II H — rectificatori, II P — electricieni construcții de mașini electrice, III P — electricieni aparate electrice, III R — electricieni întreținere și reparații. • Răspundem și dorinței elevilor din anul III C — reală, de la Liceul de cultură generală din Pașcani, de a confirma înscrierea lor la concurs. • Liceul „Traian Vuia” din Făget, participă la concurs cu clasa a VIII-a C și anul III A. • Așteptăm știrile promise de anulII C, Școala profesională Telecomunicații—Oradea, despre rezultatele obținute în calitate de colectiv dornic să se printre cele mai bune clase.

noastră e- și pornim și clasa

numeredată, auN. R. Pînă la această intrat în concurs 34 de clase. Lista rămîne deschisă pînă în 20 noiembrie a.c. J

Elevi ai liceului industrial 
energetic din Iași în labo
ratorul de A.M.C. și auto

matizări

Foto : O. PLECAN

Dragă redacție,
M-am născut într-o familie 

în care mama îl acceptă pe 
tata ca o ființă indispensabilă 
pentru viabilitatea familiei din 
punct de vedere material. Nu 
vreau și nici nu am dreptul 
să-mi judec părinții pentru că 
au întemeiat o familie de ne
voie și nu de voie (mama, pen
tru că avea 27 de ani și bunicii o zoreau să-și facă un 
rost în viață, iar tata fiind
că nu avea pe nimeni care 
să-l îngrijească). Nu. De fapt, 
fiecare a avut motive, cred, 
destul de serioase. Vreau să 
insist asupra mamei. Și veți 
vedea de ce.

A fost frumoasă și inteli
gentă, cu o mare putere de 
muncă și o voință fără mar
gini. La vîrsta de 18 ani a su
ferit de meningită, care a ți
nut-o imobilizată la pat 6 luni. 
Urmele bolii au rămas iar 
mama n-a putut să-și realize
ze năzuințele. A trebuit să ră- 
mînă în casa părinților, un 
copil harnic și ascultător, care 
nu se duce la școală pentru că 
nu are cărți. S-a căsătorit cu 
tata pentru că era de la oraș și astfel scăpa de munca cim- 
pului (nu pentru că nu vroia 
ci pentru că boala săpase-n ea 
b sensibilitate excesivă). Eu 
sînt cea mai mare din cei 
trei copii ai familiei F.

gîndească propria lor carieră.Sînt convins că ceea ce spun va supăra, în primul rind, pe cei maturi. Dar fiindcă sint și tată și bunic, am impresia că pot judeca lucrurile de la o oarecare înălțime și să-mi dau seama cum fiecare înălțime își creează în chip obligatoriu, în chip obiectiv, noi problenie și cum judecata celor maturi este adeseori mai imatură decît a celor tineri.Ceea ce mi se pare însă că trebuie reținut de tineri — n-aș dori să creadă că tot ce fac ei este de la început de aplaudat — este în primul rînd, să nu deprindă „apucăturile” celor maturi. Să cultive sentimentul solidarității umane, să cultive sentimentul dreptății și echității sociale. Și putem, pe drept cuvînt, • spune că aceasta constituie și una din marile probleme ale Partidului Comunist Român. Tinerii fac insă uneori erori izverite /poate și din condiții obiective — în care părinții joacă iarăși un rol important — de a nu respecta tocmai aceste înalte și nobile principii. A rezista în fața rutinei nu înseamnă a călca totul în picioare. A nu fi de acord cu unele principii învechite nu înseamnă a introduce altele așa-zise noi care nu sînt de fapt decît încălcări grave ale raporturilor sociale întemeiate pe respectul reciproc și pe dreptate. Este în această afirmație, precedată de sublinierile pe care le-am făcut, o constatare pe care nu rareori am făcut-o și care, fără îndoială, este remediabilă prin procesul educației.Dacă sînt întrebat eu, ca vechi dascăl, ce părere am despre tinerii între 16 și 18 ani, pot să afirm cu conștiința împăcată că cei mai mulți dintre ei dau dovadă că trăiesc din plin, cum e și firesc, o experiență fizică și psihologică care cuprinde în sine capacitatea unor viitoare mari potențe, Nu avem a le face „critică” pentru felul. în care se distrează. Mai întîi de toate e bine să se și distreze. Cel mult putem spune — chiar ținînd seama de evoluția uneori rapidă a unor puncte de vedere valabile pentru era atomică — că felul lor de este totdeauna cel mai po- pare că, din acest punct de ce înseamnă bucuria lecturi- mereu proaspăt al contactului
consultație^

La prima vedere, răspunsul la această întrebare ar putea să pară simplu. Cei maturi au o mai mare experiență și sfaturile lor sau chiar sistemul lor de educație poate părea justificat. Și adeseori evident că această afirmație poate să fie, intr-o anumită măsură valabilă. Tinerii socotiți, biologic și cultural, cu o mai mică experiență n-ar avea decît de cîștigat urmînd cît se poate de fidel sfaturile celor maturi. Dascăli, părinți și pedagogi au încercat chiar să dea o justificare teoretică unui asemenea punct de vedere. De aici și concluzia, adeseori greșită, că tinerii care nu se încadrează acestui punct de vedere și acestui sistem sînt, apriori, ori greșit educați, ori refractari unui asemenea punct de vedere în aparență legitim.Problema este insă mult mai complicată. Dacă tinerii, și sub aspect strict biologic, trăiesc într-o fază de permanentă lărgire a orizontului lor, orizont mult mai corespunzător cu viața modernă ; dacă la aceasta adăugăm că, tot din ’punct de vedere biologic, tinerii trec printr-o anumită mobilitate și incertitudine, nu e mai puțin adevărat că și cei maturi trăiesc un alt gen de experiență care îi poate depărta de realitate. Preocupări de tot felul, oboseli care nu lipsesc de pe urma eforturilor muncii, duc adeseori pe oamenii mai în vîrstă la o anumită rutină care ea — mai ales într-o etapă ca a noastră în care dimensiunile orizontului omenirii au depășit cu mult limitele globului pă- mîntesc — poate deveni, dacă nu chiar o primejdie, cel puțin o frînă.Evident, mă refer la cazurile normale, pentru că excepții în bine sau in rău au existat și vor exista întotdeauna. Dar în linii mari, procesul s-a prezentat și se va prezenta cam în felul a- cesta. Cei maturi consideră că dețin secretul educației tineretului și a succesului lor viitor in viață, cei tineri consideră — și adeseori pe bună dreptate — că părinții și dascălii lor sînt de fapt depășiți de ceea ce se întîmplă în întreaga lume ca linie de gîn- dire și ca principii de educație. Am să vă dau un exemplu foarte recent, încă inedit.Scriitorul francez Jean d’Omesson, ales acum o lună de zile membru al Academiei franceze, om încă foarte tînăr în raport cu marea cinste care i s-a făcut, mi-a povestit conținutul ultimului său roman pe care îl va publica în anul viitor. O primă generație de burghezi conservatori bogați și puternici, o a doua generație de burghezi liberali, care încearcă, in epoca dintre cele două războaie mondiale, să se adapteze unei noi concepții burgheze de existență, o a treia generație, fiul liberalului burghez devenit membru al Partidului Comunist Francez, și a patra generație, cel mai tînăr reprezentant al acestei familii, acuzindu-și tatăl,, comunist, că a devenit reacționar, el participînd activ la tot ce se numește in Occident grupări de ultrastîngă. Nu am de gind să analizez aici justețea punctului de vedere al tînărului acedemician francez. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că totdeauna între generații a fost — și eu cred că este bine să fie — o anumită contradicție. A urma cu. fidelitate și chiar cu „pietate” punctul de vedere al părinților, biologic mai în virstă, poate transforma rutina generației mai vechi in • neputința generației mai noi. Iată deci, coordonatele grave ale problemei. Pînă unde este eficace și firească tendința de a inocula sau chiar a impune tineretului un punct de vedere adeseori valabil acum 20—30 de ani și pînă unde „rezistenta" tinerilor în fata unei asemenea rutine este legitimă și chiar necesară ?Revenind la problema noastră, cred că adeseori cei maturi văd în chip greșit pe cei tineri. Ii văd greșit, întîi fiindcă subestimează faza biologică de înflorire bruscă a tuturor capacităților și potențelor, înflorire bruscă ce poate duce și la o anumită formă de explozie psihologică. Cei maturi consideră, adeseori pe nedrept, că principiile lor educative sînt singurele valabile, dacă n-ar fi decît pentru a salva „liniștea” familiei și a casei și pentru a asigura, in condiții care nu au nimic de a face cu adevărata problematică a tineretului, un „viitor mai bun” propriilor lor odrasle. Uneori — și lucrul s-a întim- plat adesea destul de frecvent — chiar odraslele cele mai încălzite de grija excesiv părintească se revoltă. Există în mintea și în sufletul tinerilor o anumită capacitate de a rezista ispitelor comode și de a îmbrățișa— uneori poate in chip excesiv — ca forme de manifestare, idealuri mult mai generoase decit ale părinților și educatorilor lor. Am constatat adeseori că tinerii sint foarte sensibili la actul nedreptății — nedreptate individuală sau nedreptate colectivă. Am constatat, tot adeseori că tinerii, chiar cu riscul de a-și complica existența, iau apărarea celor slabi, deși sfaturile părinților și educatorilor, pe tăcute sau pe față, îi îndeamnă să se

distracție nu trivit. Mi se vedere, ceea lor și izvorul ____ r____ „ ____________ _______„cu cartea sînt subevaluate in favoarea unor distracții tot atit de legitime, dar nu tot atît de eficace în procesul de creștere a unui om tinăr. Fără îndoială că și problema ținutei este importantă. Nu atit din punct de vedere al unui sistem de educație, cit, mai ales, din acela al viziunii sociale a tineretului. Eu am urmărit îndeaproape unele manifestări ale tineretului din țările capitaliste și pot afirma că adeseori, dincolo de exemplele negative ale unora dintre acești tineri, în ținuta, lor se găsește o profundă notă de protest față de structura și realitățile societății burgheze incapabilă să mai dea tuturor tinerilor nu numai certitudinea unei dezvoltări normale, dar măcar nădejdea unui viitor mai bun. O astfel de problemă nu se pune în societatea socialistă românească. In ciuda tuturor greutăților pe care noi le întîlnim și le vom mai întilni, tineretul nostru nu poate afirma că nu i se poartă de grijă. Chiar dacă această grijă nu înseamnă neapărat asigurarea unui post în Capitală, chiar dacă această grijă poate însemna în egală măsură și răspunderi importante puse pe seama unui om încă în formație. A te manifesta față de o astfel de grijă, din care tineretul nostru nu are decît de a trage multiple și variate foloase — este una, și a protesta împotriva unor eventuale rutine sau chiar nedreptăți, este altceva. în fond, cine poartă răspunderea formării tineretului ar dori ca acesta să fie încă și mai curajos în a-și expune punctul de vedere. Or, se știe, că lucrul nu este ușor. Mai ales că rutina celor maturi începe foarte devreme. Sînt profesor de 40 de ani și am constatat rutină la oameni de 34 de ani — și încă o rutină adeseori mai dură decît a celor mai in vîrstă. Dar opinia publică a tineretului pină la urmă va reuși să se impună, dacă continuă a se adăpa din generoase tendințe care pun înaintea interesului personal respectul pentru adevăr și pentru dreptate. Și nimeni nu poate afirma că o asemenea tendință ar constitui un act de rebeliune.Iată-mă, deci, dacă subliniez bine ce am spus pînă acum, că mă aflu de partea tinerilor, și în fond am fost întotdeauna de partea lor. Există ' în tineret un filon de generozitate pe care, în măsura în care am putut, am încercat să-1 păs-' . .trez. Aș termina cu un sfat, singurul pe care ' mi-1 îngădui. Să nu se confunde lupta pentru dreptate, lupta pentru echitate cu încălcarea unor norme de raporturi sociale ceea ce presupune înainte de toate o anumită formă de respect reciproc. Sfatul se adresează tuturor — și celor tineri,, și celor maturi.
ÎNTRE PATRU OCHI

V-am plimbat puțin prin 
trecutul mamei nu întâmplă
tor, ci pentru că ea vede do
rințele ei împlinindu-se prin 
mine. Nu vreau să mă plîng 
ci să vă cer ajutorul pentru că 
am o misiune puțin mai grea, 
în definitiv, este datoria orică
rui copil de a se împlini pro
fesional și moral, de a-și mul
țumi părinții în acest fel. De

luat locul ■ matematicii și m-a 
determinat, după încheierea 
primului an de liceu, să optez 
pentru secția umanistă, deși 
am fost avertizată din nume
roase părți că o să am neplă
ceri pentru că este o secție ai 
cărei elevi sint priviți cu ne
încredere.

Au trecut doi ani de liceu și 
au adus cu ei științele sociale. 
Am participat la Olimpiada de 
economie politică pină la faza 
pe județ. îmi place foarte 
mult să citesc pagina de poli
tică externă, dialoghez cu mi
ne însămi pe baza celor citite 
și caut să-mi explic cauzele 
care au dus la consumarea u-

DILEME
aceea, de reușita mea in viată 
depinde nu numai mulțumirea 
ambilor părinți, dar și vinde
carea, dacă nu fizică, cel puțin 
morală a mamei mele.

Marea mea pasiune a copi
lăriei a fost matematica. Poa
te pentru că aveam înclinație 
și profesoara mă răsplătea cu 
premii speciale (în doi ani) 
pentru matematică. Din clasa 
a Vl-a am făcut limba fran
ceză cu o profesoară foarte 
delicată, blindă ca om și bună 
cunoscătoare a meseriei. Fără 
să-mi dau seama, pașii mei 
s-au îndreptat spre profesoară și obiectul său. Franceza a

nui eveniment, urmările lui 
etc. Nu știu, poate că e o sen
sibilitate excesivă, însă atunci 
cînd a 'fost asasinat Amilcar 
Cabrai, neputința mea în fața 
faptului împlinit mi-a adus 
lacrimi pe obraz. La lecția de 
„socialism științific" ni s-a dat 
o temă despre poziția țării 
noastre față de diferite eveni
mente internaționale și 
printre altele, pe o pagină în
treagă am scris despre moar
tea lui Cabrai. A fost lucrarea 
de control cea mai bună din 
viața mea, nu pentru că scri
sesem despre un lucru care 
mă durea ci printr-o tristă co-

incidență. Am luat prima notă 
de 10 cu plus, dar aș fi dat-o 
bucuroasă numai să nu fi scris 
despre moartea lui Cabrai. 
Aceleași sentimente le-am în
cercat și pentru Salvador A- 
llende.

Vreau să spun că îmi plac 
toate obiectele de studiu, ob
țin note mari și mama e mul
țumită de mine. Dar apare o 
nouă problemă: aceea a • pro
fesiei. Știu .că alegerea profe
siei se face din timp și ea nu 
trebuie să constituie obiectul 
unei frămîntări generale în 
familie. îmi place muziccu 
dar nu vreau să fac din ea 9 
profesie. îmi plac științele 
sociale, dar profesorul de fi
lozofie nu e prea optimist în 
legătură cu aceasta (nu în 
ceea ce mă privește, ci la 
modul general).

Poate că ceea ce am scris 
aici nu spune prea mult des
pre mine sau poate, dimpotri
vă. Nu știu pentru că întot
deauna cînd scriu despre mine 
mi-e foarte greu. în orice caz, 
aștept răspunsul dumneavoas
tră.

Vă mulțumesc,

M. F.

eu,

N.R. îți datorăm un răspuns 
pe care, fără îndoială, îl vei 
primi. Dar sintem convinși că 
cititorii noștri — elevi, deci 
colegi de-ai tăi, și dascăli, 
chiar părinți, — au și ei să-ți 
comunice gîndurile lor de
clanșate de lectura scrisorii 
tale. De aceea, le vom da mai 
întâi lor cuvintul.
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MOMENTUL
ADUNĂRILOR 
DE ALEGERI

? Interviu cu muzicologul 5I VASILE DONOSE,
S redactor șef al Redacției emisiunilor 5 
? muzicale a Radioteleviziunii române
«rw-v/w’v*

în drum spre I.A.S. Cotești, 
județul Vrancea, ni se spunea că 
tinerii, la a căror adunare gene
rală de dare de seamă și ale
geri urma sa participăm, lucrea
ză in 15 ferme, au deci locuri 
de muncă la mari distante una 
față de alta Ne-am gîndit. în 
acel moment la condițiile dificile 
de antrenate a acestor tineri la 
o activitate intensă de organiza
ție și la faptul că aceste condi
ții tor fi invocate cu insistență, 
așa cum ni s-a mai întîmplat în 
situații similare, pentru a moti
va eventualele neajunsuri. Nu s-a 
întîmplat insă așa. Condițiile, în- 
tr-adevăt nu dintre cele mai pri
elnice, nu au fost invocate nici 
o clipă. Darea de seamă cu cer
te virtuți analitice a evidențiat 
căile și modalitățile de acțiune 
pornind tocmai de la situațiile 
specifice locurilor de muncă. în 
primul rind, repartizarea de sar
cini concrete pentru fiecare tînăr 
din organizație, sarcini ce au ur
mărit buna întreținere a utila
jelor și culturilor, îmbunătățirea 
procesului tehnologic, a organi
zării muncii, a întăririi discipli
nei etc. Urinează apoi controlul 
asupra îndeplinirii acestor sar
cini și stabilirea măsurilor ce se 
impuneau în cadrul adunării ge
nerale cu contribuția tuturor u- 
teci-știlor. Reținem apoi, pe un 
alt plan, da’ în aceeași ordine de 
idei, grija permanentă a biroului

Ideea de a lua parte la o adunare de alegeri -a unei organizații U.T.C. din mediul rural mi-a suns. Am răsfoit cu atenție graficele existente la Comitetul județean Hunedoara al U.T.C. dar mi-a fost greu să iau o decizie. Sesizîndu-mi șovăiala, un activist a încercat să mă scoată din impas :— V-as recomanda — mi s-a adresat el — organizația U.T.C. de la brigada Cîmești a C.A.P. Totești. Este numeroasă, activă și, în plus, acolo avem un activist care pregătește alegerile.Ce mi-aș fi putut dori mai mult ? în ziua stabilită coboram din autobuz Ia capătul satului. Printre tovarășii de drum am recunoscut un alt activist de la județ, însoțit de secretara comitetului comunal al U.T.C. Venise din proprie inițiativă pentru a vedea cum decurge o adunare despre care i se spusese că va fi „model".— Instructorul de sector — m-a informat el — se află în sat. Ne așteaptă.După ce parcurgem cîteva sute de metri, drumul se bifurcă. încotro s-o luăm ? Eu am privit spre activistul de la județ ?i spre secretară, ei au privit cu aoeeași speranță spre mine. Degeaba. Nici unul nu mai căi casern pînă atunci în Cîmești. In- 

organizației, pentru realizarea u- 
nor acțiuni atractive de ordin e- 
ducativ. Două exemple ni se 
par îndeajuns de concludente 
pentru realismul acestui mod de 
a-ți concepe activitatea. Mai 
rnulfi tineri au primit sarcina să 
studieze posibilitatea moderniză
rii centrului de vinificație de la

I.A.S. COTEȘTI — 
VRANCEA

DIFICILE POT FI DEPĂȘITE
DACĂ SE TINE SEAMA 

DE ELE!
ferma nr. 9. T'mărul inginer' Ho- 
ria Furtună, împreună cu ingi
nerul Vasile Trifari și tehnicia
nul Traian Vrabie, a conceput 
un buncăr basculant care a mărit 
capacitatea de preluare a cen
trului de la 10 vagoane pe zi la 
23 de vagoane, suplinind și 
munca a 8 oameni. La executa
rea acestui buncăr au lucrat ti
nerii Ion Crihană, Ion Ștefănică, 
trebînd în dreapta și-n stînga ne-am descurcat totuși, adică am ajuns la școală unde — știam noi — o să se desfășoare alegerile. Aici, însă, surpriză ! Ușile erau închise. La brigada C.A.P., de asemenea. Reușim totuși să-l întîlnim pe Justin Lăpăduș, secretarul organizației de partid.

ADUNAREA
NU S-A TINUT DAR CITE 
CEVA TOT AM AFLAT

C.A.P. TOTEȘTI —
HUNEDOARA

Rămîne surprins. Nu știa nimic de adunarea programată. Ne-a asigurat că nici nu va avea loc deoarece n-a auzit pe nimeni vorbind de așa ceva, deși alături de el lucrează și tineri.Nu ne-a rămas decît să cutreierăm satul, să stăm de vorbă că uteciștii. în cele din unnă adevărul a ieșit la iveală : nimeni din sat nu știa de vreo adunare de alegeri care trebuia să se țină în ziua aceea. Și uite-așa, vrînd-nevrînd, am lu- 

Constantin Barbu, Dumitru Cio
cani, Ionel Apostoiu și maistrul 
Traian Vrabie. Al doilea exem
plu : deși organizația este for
mată numai din 27 de tineri, to
tuși aici s-a reușit să se închege 
o brigadă artistică de agitație 
care la competițiile județene a 
ocupat locuri fruntașe.

COiNDIȚIILE

Se poate spune deci că acele 
condiții dificile nu au fost invo
cate fiindcă nu au constituit un 
impediment în calea unei bune 
activități. Și, în acest sens, 
dezbaterea pe marginea, dă
rii de seamă a devenit în mod 
cu totul firesc o consfătuire pa
sionantă pentru găsirea de noi 
căi, de noi modalități pentru o 
și mai bună activitate în condi- 
at-o din nou, toți trei, pe drumul ce iese din Cîmești. La adunarea de alegeri n-am participat dar cîteva lucruri interesante tot am aflat :I. Organizația U.T.C. n-are secretar și locțiitor de mai multe luni. Cine să fi întocmit darea de seamă și proiectul programu

lui de activități, cine să fi pregătit alegerile în lipsa lor ?2. Alegerile nu s-au ținut pentru că nici adunări generale n-au avut loc de multă vreme. Secretarul organizației de partid afirmă că într-un an a fost invitat la numai două adunări pentru că’ „nu s-au ținut mai multe". La ora actuală organizația este practic inexistentă.3. Data alegerilor a fixat-o activistul din sector fără să-i consulte însă pe uteciști. Așa se 

țiile date. Ion Crihană, de pildă, 
sugera acțiuni pentru ridicarea 
nivelului profesional al tinerilor; 
Nicu Chiriac a propus ca în tim
pul campaniei să fie cuprinși la 
acțiunile de educare politică și 
zilierii și in același mod foarte 
judicios recomanda ca brigada 
artistică de agitație să-i aibă în 
vedere și pe muncitorii din a- 
ceastă categorie, cuprinzînd as
pecte atit pozitive cit și nega
tive din munca lor în cadrul fer
melor. In același spirit de folo
sire a tuturor posibilităților e- 
xistente pentru punerea în valoa
re a întregii capacități a tineri
lor, a elanului și spiritului lor 
de inițiativă, programul de acti
vitate cuprinde, printre alte pre
vederi acțiuni ale uteciștilor pen
tru modernizarea centrelor de 
vinificație de la fermele 4, 11 și 
16 pentru îmbunătățirea liniei 
tehnologice de vinificație a stru
gurilor roșii sau pentru atinge
rea parametrilor de 600 vagoane 
la stația de îmbuteliere. Ținîn- 
du-se seama de specificul muncii 
în cadrul întreprinderii agricole, 
respectiv de dispersare a forțe
lor, organizația U.T.C. de aici a 
găsit în continuare forme și mo
dalități care asigură în și mai 
mare măsură o activitate rodnică.

ION CHIRIC

explică de ce tinerii din Cîmești nu știau ce vînturi ne-au adus în satul lor.4. Instructorul Traian Moțiu a dispărut subit din sat, deși prezența sa era mai necesară decît oricînd. Secretara organizației și locțiitoarea lipseau, secretara de la comună era și ea proaspătă în funcție, așa că lui îi revenea sarcina de a pregăti adunarea. Nu și-a făcut însă datoria... Este greu de spus unde s-a aflat în zilele acelea, fapt din care tragem concluzia că activiștii hunedoreni nu prea sînt întotdeauna supravegheați în teren.5. Există uteciști — cazul lui Dorel Davidoni. — neluați în nici o evidență, dar care ar dori să participe intens la viața de organizație. Cine le recepționează dorința ?Ar mai fi și alte adevăruri de spus dar sîntem convinși că în cel mai scurt timp Comitetul județean Hunedoara al U.T.C. va trage concluziile care se impun. Nu de alta, dar nerespecta- rea datelor fixate pentru adunările de alegeri de la sate, amî- narea repetată a acestora a devenit o practică destul de răs- pîndită, căreia trebuie să i se pună capăt.
ALEX. BALGRADEAN

— Viața muzicală școlară trăiește zilele acestea un moment deosebit prin integrarea corurilor de elevi și de studenți in cadrul concursului „Cîntare Patriei".Sînteți nu numai inițiatorul concursului care a însemnat a- tit de mult pentru reorganizarea mișcării corale in țara noastră dar și unul dintre cercetătorii creației de gen, unul dintre muzicologii care s-au ocupat îndeaproape de evoluția artei corale. Pe noi ne-ar interesa ce semnificații acordați cuprinderii corurilor de tineret în a- cest concurs.— Experința concursului „Cîntare Patriei" a demonstrat din nou forța vocației poporului nostru pentru cint, pentru frumos, forța corului, valabilitatea acestei formule, motivată, aș spune, în primul rind prin funcția politică, socială pe care arta muzicală o are în viața u- nei colectivități.Această realitate, aceste comandamente educativ-estetice au făcut necesară continua lărgire a cadrului de participare la Concursul „Cîntare Patriei", integrarea în acest concurs a tuturor categoriilor de coruri existente în viața noastră muzicală —• de la corurile muncitorești cu vechi și puter.niqe tradiții, la corurile căminelor culturale și de la corurile sătești la corurile, de tineri și de școlări — deci a tuturor acelor categorii de „practicieni" ai muzicii care preiau; care duc mai departe, strălucitele tradiții ale artei noastre.Cred că pînă în momentul de față atît-pe planul creației cit și al interpretării, mișcarea corală în școli și facultăți este încă in urma experiențelor artistice ale celorlalte categorii

Păpușeresele de la cooperativa „Arta Crișana** din Oradea.
Foto: ȘTEFAN WEISS

Corurile de tineret 
în concursul 

„Cîntare patriei"de tineret și am certitudinea că integrarea corurilor școlare, a corurilor studențești in fluxul competitiv al concursului național „Cîntare Patriei" va aduce, în scurt timp, revirimentul necesar și in această zonă de activități artistice.— Care sînt cauzele decalajului amintii ?— Evoluția mișcării corale școlare trebuie s-o punem întotdeauna în legătură cu stadiul, cu nivelul învățămîntului muzical în școala de cultură generală și în această direcție știți prea bine, sînt unele deficiențe. ...$i să nu uităm îndemnul unuia din înaintașii creației, muzicale românești — D. G. Kiriac — „soarta- muzicii românești' în școală , se hotărăște".Dar repet, revirimentul pe care-1 așteptăm prin integrarea corurilor școlare în concursul „Cîntare Patriei" va duce spe- _răm și la o discuție eficientă, atit de mult așteptată, în legătură cu problemele actuale ale educației muzicale a tineretului școlar in general.V-aș mai da o cifră edificatoare cu privire la rolul con

cursului „Cîntare Patriei" în stimularea creației de gen și prin aceasta a activității artistice. Concursul „Cîntare Patriei" a prilejuit o măsură îm- prospătătoare a repertoriului de cintece patriotice, revoluționare. destinate corurilor muncitorești țărănești, corurilor ostășești, — cu 250 de piese noi — rod al colaborării directe a compozitorilor noștri cu formațiile respective... (in ceea ce 

privește creația pentru tineret nu putem raporta această cifră nici dacă am lua creația globală pe ultimii 10 ani ’)lată deci unul din motivele care mă fac să socot că intrarea corurilor școlare și studențești în circuitul concursului va determina și pe acest plan o efervescență a creației de gen, va duce în cele din urmă la a- pariția unui repertoriu coral specific tineretului, un repertoriu de o înaltă valoare educa- . tiv-estetică. cU teme inspirate din viața tinerei generații, un repertoriu care va vehicula o muzică capabilă ca prin farme- ,cul liniei melodice, prin factura ritmică, prin modalitatea de armonizare, să placă tinerilor, să-i îndemne să cînte în coruri...— Ce măsuri concrete au fost luate în direcția integrării corurilor școlare în circuitul concursului „Cîntare Patriei" ?— In colaborare cu Comitetul Central. al U.T.C. și Ministerul Educației și Învățămîntului, Radioteleviziunea a introdus în regulamentul etapei finale a concursului o serie de prevederi speciale cu privire ]a participarea corurilor de elevi și studenți.36 de formații corale din școli vor apare curind pe scena concursului — participare care se va concretiza, sperăm, în adevărate modele de artă interpretativă.ținînd seama că această etapă a concursului se desfășoară sub semnul celei de-a 30-a
CERCETĂRI SOCIO CULTURALE

Consiliul Culturii și Educației Socialiste, in strinsă colaborare cu institute de cercetări specializate. a inițiat, începînd din anul trecut, un amplu program de cercetare, menit să contribuie la stabilirea căilor și mijloacelor necesare fundamentării științifice a activității cultural-educative de masă. în principal, investigațiile întreprinse pină a- cum în mai multe localități rurale din județele Bihor, Bistrița-Năsăud. Dolj, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Sălaj, Teleorman, municipiul Buzău și alte zone au avut drept scop cunoașterea realităților so- cio-culturale, în vederea orientării programelor de activitate în funcție de aceste realități. Intr-o serie de județe s-a constituit o rețea de unități culturale pilot, în cadrul cărora se experimentează diverse forme și 

aniversări a Eliberării, se înțelege că programele de concurs vor trebui să cuprindă, in primul rind, piese în care compozitorii noștri cîntă marile transformări; ale anilor aceștia, cintece dedicate partidului și poporului nostru, cintece capabile/sa contribuie la educația tinerilor în spirit revoluționar.— Ce ar avea de făcut școlile. profesorii de muzică în condițiile participării corurilor șco

lare la această competiție muzicală națională ?— înainte de toate este necesară o selecție de înaltă responsabilitate artistică. Conducerii? școlilor trebuie, de asemenea, să înțeleagă că fără sprijinul lor direct, eficient, continuu, profesorii de muzică nu vor reuși să ridice corurile la nivelul impus de un concurs de o asemenea valoare.— Evident, concursul „Cîntare Patriei" nu este unica modalitate prin care Radioteleviziunea își aduce contribuția la dezvoltarea și stimularea vieții corale în rîndurile tineretului studios.— Sintem pe punctul de a traduce în viață și alte inițiative menite să contribuie la stimularea activității corale școlare, la popularizarea unui repertoriu solicitat de tineri, Ja sublinierea rolului deosebit pe care cîntecul, corul. — adevărată cronică a istoriei — l-a avut și-1 are în formarea conștiinței sociale.Planurile noastre de activitate pe anul 1974. prevăd .din acest punct de vedere, o suită de emisiuni sub titluri ca „Istoria cin- tecului revoluționar ronv^eec", „Școli și universități cu vechi tradiții corale". „Cîntecul — corul — cronică a istoriei patriei", ..Să învățăm un cîntec" (emisiune special destinată prezentării celor mai valoroase lucrări corale din literatura muzicală de gen).
IOSIF SAVA

metode de activitate, modele de acțiuni cultural- e- ducative, metode de investigație socio-culturală, în «copul optimizării acțiunii educaționale. Pe baza acțiunilor de cercetare și a sondajelor întreprinse s-a realizat o imagine mai exactă a opiniei maselor din localitățile respective, în materie de cultură. S-a constatat, astfel, că principalele opțiuni converg spre dorința de im-’ bogățire a cunoștințelor so- cial-politice, precum și a celor tehnico-aplicative ; dorința unui contact nemijlocit cu piesa de teatru pe scenele căminelor culturale și caselor de cultură, mai ales în localitățile fără instituții profesionale de spectacole ; crearea condițiilor pentru afirmarea înclinațiilor profesionale și artistice ale celor mai largi categorii de cetățeni. (Agerpres)
&

DIN ALFABET
(Urmare din pag. I)La întreprinderea de articole metalice pentru mobilă și binale din Arad devenise liber un post de dactilografă. O femeie ieșise la pensie, iar locul era de-acum vacant, întreprinderea trebuia să-și caute un alt salariat. Și deși nu s-a apelat la „mica publicitate", vestea a făcut repede înconjurul orașului — și nu numai al lui. De unde susnumita unitate dorea să angajeze un singur salariat — și nu se aștepta probabil la prea multe oferte — s-a văzut in situația de a scoate postul la concurs. Patruzeci și trei de cereri au grăbit cu aripi de hîr- tie spre scaunul bănuit cu căldură în cutele perniței din material plastic. Trei, să recunoaștem. aparțineau unor femei mai în vîrstă, după cum am putut observa la fața locului, în ziua concursului, dar patruzeci reprezentau tinere cu vîrsta ușor sub și peste 20 de ani. Am încercat să discut cu 'cîteva, să pot mai bine pricepe cauzele acestei pasiuni subite pentru claviatura mașinii de scris. (Să fim înțeleși, nu am nimic de reproșat meseriei* de dactiloj grafă, onorabilă ca orice altă meserie, dar prea era izbitoare o asemenea scenă, de parcă dactilografia devenise, peste Șoapte, profesiunea de credință a unui oraș întreg. Iar acest lucru, desigur, este greu de acceptat). Zic am încercat să discut cu cîteva din fetele prezente la concurs, pentru că, de fapt, dialogul nu se lega de loc, plutea dezlînat, în răspunsuri e- vazive și motivări improvizate. Am apelat, de aceea, la cererile încopciate în dosarul concursului, care, cu sinceritatea pe care o presupune o cerere, dezvăluie totuși schița de profil a solicitantului. Transcriu :• „Subsemnata Blig Draghina, domiciliată în bd. Armata Poporului, nr. 27. aduc la cunoștință că am absolvit liceul de cultură generală șî un curs de dactilografe. (Tn legătură cu acest curs, pentru că el va reveni cu insistență Jrd mai toate cererile, precizez /că este vorba de acele cursuri pentru amatori — două ceasuri pe săptămină, timp de trei luni — care se organizează în cadrul cluburilor si caselor de cultură — n.n.). în speranța că cererea mea va primi aviz favorabil, vă mulțumesc anticipat".

• „Subsemnata Păcurariu Ma- rioara. din Calea Romanilor, bloc Dl, et. 9, ap. 40, salariată la liceul din Chișineu Criș, în funcția de laborantă, doresc funcția de dactilografă, deoarece funcția de laborantă mi s-a desființat".• „Subsemnata Fildan Silvia, sir. Stînjenel. nr. 22 A, solicit postul de dactilografă. în prezent lucrez la Fabrica de confecții, dar sînt și la liceu în clasa a Xl-a și am și cursul de dactilo".• „Subsemnata Nescovici Olga. str. Slatinei, nr. 7. am absolvit 10 clase generale și cursul de dactilografieri..• „Subsemnata Hircă Maria, din Calea 6 Vînăiori nr. 41, menționez că posed 11 clase și o dovadă precum că am urmat cursurile de dactilografe și o vechime de doi ani în această funcție"...• „Subsemnata Schmidt Eca- terina, domiciliată in comuna Horia nr. 202, județul Arad. , fac cererea mea, cu condiția angajării unei dactilografe la întreprinderea d-voastră. Auzind că va fi concurs, mă voi prezenta".Și așa, subsemnata cutare și cutare, cerere de cerere, pînă la 40, fără a mai pune la socoteală numeroasele greșeli gramaticale...Le priveam, ghemuite acolo, pe rind, la cele trei mașini de concurs, pe jumătate de scaun, încercînd cu jumătate de mină să caute literele necesare textului cerut Și n-aș putea sugține că pînă la urmă nu le găseau. Greu, stîngaci, cu mîinile scăpate din tecile nervilor, dar pină la urmă le găseau ; chiar și pe x, ț, ă, î, j. 6. Tot- alfabetul. O singură literă scăpa o- chiului tinerelor concurente în căutare de loc călduț pe pernița din material plastic : aceea care numește demnitatea, capacitatea de afirmare și dăruire printr-un efort corespunzător vîrstei celei mai cutezătoare....Și n-am mai putut sta. Mă cuprinsese un dor nebun de stradă și soare, de obraz șfi- chiuit de vînt.Afară, o sirenă „bătea" orele trei ale amiezii. La Uzinele textile din Arad, un nou schimb prelua ștafeta muncii. Aici, unde este nevoie de brațe de muncă, unde ar fi putut găsi un sens și o împlinire vieții lor tinere, aici, la porțile uzinei, n-a ajuns nici una din cele 40 de fete.

dramaturgia noastră a e- ; de la bun început personajul tînăr, numai că datele lui caracteristice s-au schimbat, optica prin care e privit s-a modificat, semnificațiile lui au devenit altele. Acum 20 de ani aproape in fiecare dramă eroul tinăr era cel care la sfîrșit deschidea fereastra, — la propriu— pentru a privi — la figurat— către viitor. Un astfel de erou, în respectivele piese, era purtătorul speranței, simbolul credinței în izbînda unor înalte idealuri, era figurantul meniț a asculta și prelua idealuri politice, sociale, morale, dezbătute cu ardoare în lucrările noastre
I dramatice, exclusiv de către maturi. Fiindcă în lucrările de început, chiar ale dramaturgilor Iconsacrați, personajele tinere care limpezeau atmosfera și luminau finalul n-aveau drept la dezbatere, nici la participare. IEle stăteau de o parte — păreau să înțeleagă mai repede decît alții evoluția vremii, e I drept — dar mai intri învățau.Eroii generației noi erau destinați la început, mai ales să 
I asculte prelegeri-monologuri (cî-tecdată avîntate, alteori didactice) fără drept la ripostă. încercări timide de afirmare sau Ide elucidare- proprie erau privite cu uimire sau chiar cu asprime. Pavel Proca. savantul Idin „Steaua polară" de Sergiu Fărcășan, caracterizează mirat o tînără cercetătoare : „Ființă I curată care vrea să ascundă entuziasmul sub glume plăpînde : ființa asta spune tot ce gin- dește Această ființă explo- Idează însă, la un moment dat : „Nu putem trăi fără adevăr. PaVel : Cum îndrăznești ? Cine Ite-a mințit ? Tinăra : ...Să-mi spui adevărul, tovarășe Proca. Să nu-1 mesteci pentru mine. Lăsațiriie să înfigem dinții în I adevăr. E mai educativ. Pavel:Cu cine vorbești ?“ Și i se dau lecții în timp ce ea asistă la (confruntări importanțe fără a putea să ia parte la ele. Ea poate în schimb să se îndră- Igostească de un savant sau altul — asta da. aici au. toată libertatea tinerele eroine — în timp ce bărbații maturi se I luptă, se înfruntă. Binele, firește, învinge, cercetătoarea a tras învățămintele cuvenite pe care în viitor le va fructifica. 
I Dar calea tinerilor căutători de I adevăr fusese deschisă, drama- 1 turgii încep să se ocupe tot Imai mult de acea categorie însetată de adevăr — tinăra generație. Eroii unor piese de (Dorel Dorian, Al. Miro- .a.) erau în special tineri. atunci I dan ș.

— romantici și patetici, — care investigau pe cont propriu rostul lor pe lume, în realitatea revoluționară. Investigațiile lor erau pasionate, discuțiile (cam grandilocvente) erau aprinse, gesturile neapărat eroice. în literatura dramatică a acestei epoci personajul tînăr care cultiva „cazul de conștiință" pentru a se descifra și delimita, trece în curind la acțiune : în' dramele acelei vremi, muncitorul ce se sacrifică eroic la Hunedoara, sau inginera care salvează cu prețul vieții o sondă pe Valea Prahovei, sînt tineri. (Vezi „De n-ar fi iubirile" etc.). Pînă la urmă. însă, conduita lor totdeauna ieșită din comun, ținuta obligatorie de îngeri justițiari a condus la neverosimil, la schematism. Paradoxal, tocmai căutătorii de adevăr nu erau totdeauna ade- vărați. destinul lor evolua în coordonate prea rigide, nevero- 
DESPRE PERSOiJUl TÎNĂR li 

DRAMATURGIA NEEAS IliA CONTEMPORANĂ
simile. Dramaturgii au început să caute eroii reali,' trăind în prezent, angajați în realitate. Ei încearcă, uneori izbutind parțial, să desprindă dintre întrebările puse de tineri pe cele e- sențiale. — adică adevărate — și să răspundă. tot adevărat. Condiția e obligatorie. Cititorul, ca și'' publicul tînăr, aderă la operă, deci crede și-l urmează pe autor, nu atît datorită acoperirii artistice a acelei opere, cit datorită adevărului conținut. Exact cum spune un personaj matur despre un altul tînăr într-o piesă de Paul Everac: „îi datorez adevărul! Dacă îi cer adevăr, trebuie să-i dau adevăr", („Simple coincidențe"). Ceea ce înseamnă că un loc important în „mobilurile educative" ale dramaturgilor și pieselor lor trebuie să-1 ocupe cunoașterea tinerei generații, a aspirațiilor ei. a modificărilor ce o caracterizează față de cele anterioare. a ceea ce preia și duce mai departe, a cauzelor profunde a reacțiilor ei. Unii dramaturgi au răspuns prin personaje 

verpsimile, sensibil diferite față de precedentele în care parcă nu mai răminea loc pentru întrebări, îndoieli, pentru devenire. D. R. Popescu (..Acești îngeri triști", „O pasăre din altă zi"), Ion Băieșu („Iertarea"), V. Rebreanu. M. Zaciu („Singurătatea trăgătorului la țintă") și-au epurat piesele de dulcegărie sau moralism plat, aducînd în fața publicului tineri eroi profund implicați în realitatea politică și socială, răspunzători prin actele lor față de tot ceea ce se petrece în jur. Cunoașterea și înțelegerea la care ajung tinerele lor personaje nu e simplă -ca o oră de dirigenție, nici agreabile ca o conversație între oameni inte- ligenți, de perfect acord. Tributul de suferință plătit cunoașterii, clarificărilor nu este evitat. Tocmai de aceea destinele unor, asemenea eroi se urmăresc cu pasiune, conflic- 

tele lor stlrnesc interes. Dacă în unele lucrări dramatice personajul tînăr e „vîrful de atac"- al temei, încărcătura ei de sinceritate, în altele el e destinat să rămînă doar elementul pitoresc. Adolescentul sau tînărul, în aceste din urmă piese, — spiritual, dinamic, — e aproape totdeauna modern în chip a- gresiv. La 16 ani fumează, dă iama prin sticle, manevrează magnetofoane, visează în viitorul imediat o motoretă (..Vrei nivel de trai, vrei motoretă" — Andi Andrieș) și în cel depărtat automobil („Tot ajung eu monstru pe anvelope" — Al. Voitin). Vocabularul lui e argotic, atitudinea față de părinți e maximum condescendentă, față de profesori, maiștri, ironică, față de sexul opus, disprețuitoare. ..Poza" tinerilor din multe piese face adesea unicul obiect de studiu si analiză: sărăcia lor spirituală și sufletească devine de-a dreptul stînjenitoare. Poza existențialistă creează un clișeu ce cucerește redute in locuri și medii neașteptate. 

Chiar un dramaturg ca Mihail Davidoglu, nescăpînd nici el de modă, pune un tehnician fur- nalist (23 'de ani) să-și admonesteze. astfel fratele de 18 ani, un sensibil pianist : „Sentimental liric și idealist ce ești, înțelege că oamenii sînt porci și femelele idem. Și idem trebuie tratate" (..Platforma magică", 1973). De altfel o altă ipostază împrumutată din arsenalul dramaturgiei anglo-saxone e prezentată adesea ca o trăsătură ■obligatorie a personajului nostru tînăr : furia. Nono Calancea, juna gazetăriță nonconformistă din ..Lovitura" lui Fărcășan, strigă la tatăl său. persoană bine situată social : „Știi tu mai bine și cum trebuie să mă îmbrac și cum e mai bine să dansez, toate le știi, eu n-am voie să strig decît «da, să trăiți», numai fiindcă ai apucat să vezi murind oameni de foame, chit că 

acum, slavă Domnului, nu pari deloc nemîncat". Tatăl reacționează pe placul furioșilor răzvrătiți : „Obraznică ai fost, o- braznică ai rămas !... Hai, du-te și ascultă-i pe Beatles cu chitarele lor, marii beethoveni ai vremii noastre, filozofi nețesă- lați și plini de paraziți, mini- fuste și mini-deștepte. și nu-mi da tu mie lecții...". Cel mai tînăr personaj al lui M. Davidoglu din ultima sa piesă reacționează cam la fel față de tatăl său: „Sa recunoști că pentru o meschină carieră... Pentru platforma, monstrul ăsta care v-a ucis sufletul! Un monstru ucigaș. Oh, de-aș putea da peste cap lumea asta a voastră de minciuni"... Iosif Petran, dramaturg tînăr, în „Pereții albi" nu se lasă mai prejos și își varsă furia (ca în piesele lui Albee) asupra iubitei care cere tînăru- lui personaj s-o conducă acasă: „El : Hai, valea, valea, n-am timp ! Ea : Nu merit nici atît? 

El : De ce ? Că te-ai culcat de cîteva ori cu mine ?“ EL e personajul central, student, 21 de ani, fiul unei ilegaliste. Reacțiile de revoltă, de mînie, ale tinerilor din piesele noastre, sînt exprimate de autori adesea fără o motivare serioasă, fără o justificare reală. In această absentă, „furia" dezamăgitului — pe drept — Jimmy Porter apare pe plaiurile noastre la limita dintre istericale și foarte proastă creștere.E drept, unii scriitori și-au asumat datoria de a observa mai îndeaproape și neliniștea, și frămîntarea unor tineri care se lovesc de dificultăți de. integrare. Conflictele pe plan etic pot apare și pot fi puse într-o lumină adevărată, așa cum s-a întîmplat in „îngerii triști" ai lui D. R. Popescu : tristețea nu- apare confecționată, sinceritatea este aspră pentru că și suferința unora din ei este reală.

Numai că succesul meritat al piesei a condus pe unii dramaturgi la concluzia că mediul ei și unele trăsături exterioare ale eroilor sînt garanția reușitei. Drept care au început de atunci să apară piese în care „eroul" e neapărat un tînăr lumpen, neapărat trecut pe la pușcărie, acompaniat de o tînără la fel de dubioasă. „Rebelul" de Ton Omescu, a adus pe multe scene ex-delincventul cu „suflet pur", și cu o soră care-și vinde farmecele. protestatari fără obiect. Ratarea de care era pîndit „Rebelul" nu-1 privea decît pe el — oricit de întristătoare ar fi ratarea unui tînăr. Inexplicabil, tema ratării a început să bîn- tuie subiectele abordate de unii dramaturgi mai tineri. Iar personajele care discută, de preferință juni intelectuali, egolatri, infatuați și subiectivi caută a- cum adevărul absolut (zadarnic, fiindcă rămîne tot negăsit pînă la sfîrșitul piesei) în paharul de 

coniac. Fără băutură, amestecuri alcoolice din sticle cu etichete colorate, fără bar, barmani și stîlpi de bar nu par să existe frămîntări. Filologii lui M. R. Iacoban se confruntă cu noua existență, in Tango la Nisa" în fața paharelor pline, filozofînd, chipurile serios, ca dc altminteri și in „Sîmbătă Ia Veritas", viitorii filologi ai ?bi Andi Andrieș din „Duet", glumesc și ei — deși cam acru. — despre condiția proprie tot la bar. Andrei a lui Iosif Petran din „Pereții albi" nu ia marea hotărîre înainte de a face o cruntă beție cu prietenii. Desigur, nu discutăm acum calitățile pieselor. ci prezentăm ceea ce poate să apară ca un simptom. La antipodul privirii superficiale aruncată asupra ti- ” nărului din unele piese. întîlnim și falsa complexitate. la fel de pernicioasă. Mihai Neagu Basarab — care, de altfel, a scris cîteva lucrări izbutite, sau măcar interesante — se ocupă în „Laleaua galbenă" (teatru absurd) de antinomii, prin intermediul a două personaje tinere, Dragul ei și Draga lui. Draga lui e o ființă banală, parvenită și plină de capricii, ca și familia din care provine. Dragul ei e obsedat de Ideea sacră și de alte idei confuze care-I conduc la convingerea că e un geniu. Inteligența măruntă a Dragei lui nu e un balsam pentru spiritul său așa că o sfătuiește „să n-o folosească drept glasspapier, fiindcă-1 înfurie". Ea nu-1 aseultă și vrea neapărat ca Dragul ei să-i dea o lalea galbenă din parc. El refuză, ea cere insistent așa că el o sugrumă. Corpul inert rămîne pe-o bancă — erau în parc — un sergent constată decesul, în timp ce doi figuranțî aduc o coroană de lalele galbene cu o tăbliță pe care scrie: „Satură-te cadavrule".Dragei lui. Ies.în asemenea condiții înțelegem într-o bună măsură ezitările pe care le au teatrele, directorii. regizorii, autorii atunci cînd se întîlnesc cu piese ori false, pline de țineri croiți după un tipar de mucava, ori pretențioase, emanînd nu dorința cunoașterii eroilor despre care scriu, ci vanitatea încarnării în personaje fantomatice, ireale sau fade a unor idei multe ori împrumutate.

I
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I
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de lalele galbene. O agață de gîtul
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energetic național

CRONICA U. T. C
Vizita delegației Uniunii

Tineretului din iugoslavia

Ultimele amănunte au fost puse la punct. încă o verificare, și alta, aceeași întrebare repetată — pentru a cita oară ? — tuturor oamenilor care răspund pentru fiecare operațiune. Privirile țes între inginerii Eugen Valeriu Pop, șeful șantierului energo-montaj, Dumitru Grigo- re și Mircea Criveanu. șef de Iot, și Bucur Davjd, directorul uzinei electrice Ciunget, într-un dute-vino, întrebări și răspunsuri. A sosit momentul confirmării unei munci îndîrjite pe care montorii din centrala subterană de la Ciunget, acompa- niați de colaborarea beneficiarului, au întreținut-o fără întrerupere la montarea celui de al doilea grup de 170 MW al Hidrocentralei de pe Lotru. Experiența montorilor —■ cel mai vîrstnic, șeful șantierului are doar 34 de ani, media... tinereții celorlalți fiind cu 10 ani mai mică — și înalta lor specializare au determinat încă o realizare care se înscrie în ordinea obiectivelor de cea mai înaltă tehnicitate. Cei mai mulți dintre ei și-au însușit aceste calități profesionale în participarea Ia încă alte 15 evenimente similare, azi opere trainice ale economiei românești. Numele maiștrilor Dumitru Mocanu și Florea Oprea, ale montorilor Ilie Dragomi-r. Dumitru Grigore, Constantin Boeru, țoaie, Pavel listei, cruțat narea tr-un Semnificativ ■montarea transformator de durat doar 20 de zile, mai puțin de jumătate față de cel a- iectat primului transformator. Și cea mai concludentă confirmare a muncii pline de abnegație a tuturor oamenilor Lotrului, pe care-i numim laolal- 1ă constructori de lumină, este însă conectarea la sistemul e- nergetic național al celui de al doilea grup — eveniment con-

Ștefan Ani- Nicolae Axinte, Dumitru se cer așezate în fruntea Sînt cei care nu și-au eforturile pentru termi- lucrărilor de montaj în- termen cît mai scurt, este faptul că celui de-al doilea 190 MV A a

BIBLIOTECA CONSULTAȚII
PENTRU INVĂȚĂMÎNTUL

POLITIC

Apărut sub egida Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, volumul ..Consultații pentru invățâ- mîntul politic U.T.C.44 înmănunchează o suită de studii dedicate unor aspecte fundamentale ale actualei etape de dezvoltare a patriei noastre. Venind in sprijinul îmbogățirii cunoștințelor poli- tico-ideologice ale tinerilor, lucrarea abordează citeva din problemele participării tineretului la programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Este semnificativ, în acest sens, faptul că temele selectate circumscriu principalele domenii de activitate ale diferitelor ca-
MIERCURI 14 NOIEMBRIE 1973

MONOLOG : Victoria (orele 9 ; 
11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVĂ : Lumina (orele 9; 
12: 15; 17.30; 20,30).

100 DE LEI: Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15 20,30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE; Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15); București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21); Modern (orele 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

BUNĂ SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL: Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45); Fes
tival (orele 8,45; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21); Excelsior (orele 9,15; 
11,15; 13.30: 16; 18,15: 20,30): Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15: 20,30).

ESOP: Doina forele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15).

LOVE STORY : Capitol (orele 
9; 11.15; 13.30: 16; 13,15; 20.45).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Floreasca (orele 15,30; 
18: 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR: 
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ: Tim
puri Noi (9—20.15 în continuare).

MAFIA ALBĂ: Gloria (orele 
11,15: 13.30; 16; 18.15: 20.30): To
mis (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18.15: 20.30).

DESPRE O ANUME FERICIRE. 
Ciulești (orele 15.30; 18: 20.15);
Flacăra (orele 15,30; 17.45- 20).

PARADISUL: Bucegi (orele
15,30; 18; 20,15): Volga (orele 9; 
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20,15).

ȘAPTE ZILE: Unirea (orele 18; 
18; 20).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR: Drumul
Sării (orele 15,30: 18; 20,15); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15).

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA de calculatoare electronice 

cu sediul în str, Ing. Georgd Constantinescu nr, 2, Sector 2, 
Platforma Industrială — Pipera ;

RECRUTEAZĂ URGENT
Tineri din municipiul București cu stagiul militar satisfăcut 

in vederea calificării la locul de muncă pentru meseria de 
LĂCĂTUȘI CONSTRUCȚII METALICE.

Durata cursurilor este de 8 (opt) luni și în aceasta pe
rioadă participanții vor fi salarizați cu 1 051 lei lunar.

Angajările se fac zilnic între orele 12—15 pînă la data de 
01 decembrie 1973, pe baza următoarelor acte :
- certificat naștere copie și original ;
- act de studii copie și original ;
- buletin de analiza singeiui și examen pulmonar efectuat 

cu cel mult 3 (trei) luni înaintea înscrierii ;
- cartea de munca (unde este cazul).
- repartizarea de la forțele de muncă.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON; 33 67 60 - 

interior 174.
MIJLOACE DE TRANSPORT: - autobuzele: 101 și 106; - 
tramvai : 16.

patriotic al construc- la Lotru exprimat în adresată tovarășului C.C. al Nicolaeacestui

semnat ieri. 13 noiembrie 197.3, cu 47 de zile mai devreme.Acest succes remarcabil constituie și răspunsul lor ferm la noile preocupări ale statului nostru în ce privește gospodărirea rațională a energiei electrice și combustibilului. Angajamentul torilor de telegrama P.C.R., Ceaușescu, cu prilejul important eveniment — este de a pune în funcțiune, cu 6 luni mai devreme, la întreaga ei capacitate, cea mai mare hidrocentrală de pe rîurile interne ale patriei.
VASILE RAVESCU

Printre beneficiarii noii unițăți pentru preșcolari din sectorul 8 al Capitalei.

U.T.C.tegorii socio-profesionale de tineri. Astfel, ideile teoretice dezbătute în articolele ..Făurirea societății socialiste multilateral dezvol-ț late44 și ..Partidul și tineretul. P.C.R. — conducător și îndrumător al tineretului. al organizației' sale revoluționare*4 își găsesc o amplă ' raportare la realitatea concretă, specifică muncii și vieții tineretului. în studiile care dezbat „Direcțiile dez- voltării industriei românești stabilite de Congresul al X- lea și Conferința Națională ale partidului”. „Perspectivele agriculturii românești in societatea socialistă multilateral dezvoltată. Locul, rolul și importanța agriculturii în făurirea ‘ unei economii moderne54, ..Dezvoltarea în- vățămîntului, științei și culturii. factor hotărîtor al'.progresului multilateral al patriei socialiste14.Actualitatea subiectelor, ținuta științifică remarcabilă în care sînt dezbătute, fundamentarea lor pe o bogată documentare și bibliografie fac ca lucrarea să se recomande ca un util instrument de lucru in vederea lărgirii orizfiTtului de cunoștințe al tinerilor, îmbogățirii conținutului dezbaterilor organizate în cadrul învățămintu- lui politico-ideologic la care sint chemați să participe. Propagandiștii, activiștii U.T.C.. toți tinerii, vor avea în acest volum un prețios îndrumar pentru activitatea de educare a tinerei generații.
T. G.

Marți, delegația Uniunii Tineretului din Iugoslavia (U.T.I.), condusă de Vladimir Maksimovici, președintele Conferinței U.T.I., a a- vut convorbiri Ia C.C. al U.T.C. în cadrul întâlnirii au fost prezentate activitatea și
Plecarea delegației F.M.T.D.,
condusă dc RoDcrto Viezzi,

președinteleIntre 11—13 noiembrie a.c. o delegație a Federației Mohdiale a Tineretului Democrat (F.M.T.D.) condusă de Roberto Viezzi, președintele F.M.T.D., a efectuat o vizită în țara noastră. S-au purtat convorbiri la C.C. al U.T.C. și Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Delegația F.M.T.D. a avut o întâlnire cu tovarășul Ion

• FEDERAȚIA internaționa
lă de scrimă a stabilit (pe 
baza rezultatelor înregistrate 
la principalele competiții in
ternaționale) clasamentele pe 
anul 1373. La floretă bărbați, 
pe primul loc se află J. 
Kamuti (Ungarid) — 36 punc
te,- urmat de -Christian Noel 
(Franța) — 34 puncte, Mihai 
Țiu (România) etc.

a SALA SPORTURILOR 
Floreasca va găzdui astă seară 
meciul retur de baschet din
tre echipele masculine Steaua 
și Helsinger Kisa Toverit 
(Finlanda) din cadrul 16-imi- lor de finală ale „Cupei cupe
lor". Tn primul meci, disputat 
la Helsinki, gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 
78—75 (41—34). întâlnirea v»
începe la ora 18.30 și are în

leschidere partida Dinamo — 
C.S.U, Galați, restantă in ca
drul campionatului republican

• LA TIMIȘOARA va avea 
loc joi și simbătă dubla întîl
nire internațională amicală de 
handbal dintre echipele mas
culine ale României și Ceho
slovaciei.

• DUMINICA VA AVFA 
LOC. pe un traseu din cartie
rul Balta Albă, cea de-a 13-a 
ediție a competiției de ciclo- 
cros pentru ..Cupa Olimpia” 
In program figurează întreceri 
la toate categoriile.

• DE TREI ZILE se află la 
Melbourne selecționata de 
tenis a Cehoslovaciei, care. în 
zilele de 16. 17 și 18 noiem
brie, va întâlni în cea de-a 
doua semifinală a „Cupei Da
vis", echipa Australiei. Echipa 
cehoslovacă are în compo
nență ne Jan Kodes, Jiri Hre- 
bec, Frantisek Pala și Vladi
mir Zednik. iar echipa Aus
traliei pe John Newcombe. 
Rod Laver. Ken Rosewall și 
Mal Anderson. 

WT.-.-J!

preocupările actuale ale U- niunii Tineretului Comunist.In aceeași zi, delegația a avut convorbiri Ia Consiliul Central al U.G.S.R. și Centru) de cercetări pentru problemeleVizita tineretului, delegației continuă.

rcdcrațiciTraian Ștefănescu, prim secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului. cu care prilej s-a realizat un schimb de păreri privind organizarea reuniunii Comitetului Executiv al F.M.T.D. ce va avea Ioc Ia București în perioada 17—20 decembrie a.c.Marți seara delegația a plecat spre Budapesta.

AGENDA SPORTULUI 
DE MASĂ

• MIHĂILEȘTI — Com
petiții populare de

oinăBaza sportivă din satul Buda. comuna Mihăilești (Ilfov), a găzduit două competiții populare de oină, rezervate echipelor școlare și de senityi. Primul concurs, intitulat „Criteriul tineretului44, a reunit la start formații din comunele Curcani, Schitu — localități cu o' frumoasă tradiție in jocul de oină — ca și din Mihăilești, Vedea, Călugăreni, Hotarele și de la Școala generală nr. 2 Giurgiu (ultimele patru fiind înființate de scurt, timp).In competiția seniorilor, dotată cu trofeul „Cupa Ilfov44, victoria a revenit echipei Victoria- Bila, condusă de prof. Ion Ciobanii. O evoluție meritorie a avut și tânăra echipă Recolta Hotarele, pregătită de prof. Mircea Ionescu, care s-a clasat pe locul 2. urmată de Tractorul- Călugăreni și Fulgerul-Fierbinți.
M. LERESCU

• BUFTEA — „Cupa 
recoltelor bogate"In sala de sport a Liceului energetic din Buftea s-a desfășurat tradiționala competiție de volei. „Cupa recoltelor bogate*4, deschisa echipelor feminine și masculine din județul Ilfov. Actuala ediție s-a bucurat de

NUNTA: Cotroceni (orele 15,30; 
13; 2049).

PE ARIPILE VTNTULUI: Gri- 
vița (orele 10: 14,30: 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE: Lira 
(orele 15.30; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY: Ferentari (orele 15.30; 18;
20.15) .

DEPARTE DE TIPERARY : 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE: în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15);
Munca (orele 15.30: 17,45; 20).

CONSPIRAȚIA: Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ: Da?ia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) .

O FLOARE $1 DOI GRĂDI
NARI: Buzești (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

STARE DE ASEDIU: Viitorul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

Opera Română: RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: LA 
CALUL BĂLAN — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiâle" 
(Sala Comedia): DONA DIANA — 
ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
CASA DE MODE — ora 20: Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru): AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON - ora 19.30. (Sala 
Studio): HOTELUL ASTENICILOR
— ora 20; Teatrul de Comedie: 
PREȘUL — ora 20; Teatrul Mic. 
PHILADELPHIA. EȘTI A MEA!
— ora 19,30: Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“: FII CUMINTE CRISTOFOR!
— ora 19.30; Teatrul „C. Tănase"
(Sala 'Savoy): LA SAVOY.
BOEMA — ora 19,30; Teatrul „Ion

CELUI DE AL XII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN JAPONIA„Dragi tovarăși,în numele comuniștilor și al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia, comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii japonezi un cald salut de prietenie frățească, internationalists.Chemat să dezbată probleme fundamentale ale dezvoltării țării pe calea progresului. Congresul dumneavoastră reprezintă un eveniment remarcabil în viața partidului, a clasei muncitoare și a maselor largi ale oamenilor muncii, în viața politică japoneză.Animați de un profund internaționalism, membrii P.C.R.. poporul român nutresc sentimente de înaltă prețuire față de activitatea revoluționară a Partidului Comunist din Japonia consacrată slujirii cu devotament a intereselor fundamentale ale poporului muncitor, ale națiunii japoneze, luptei pentru democrație și independență națională, împotriva reacțiunii și imperialismului, pentru triumful cauzei socialismului și păcii. In România socialistă este urmărită cu mult interes activitatea consecventă desfășurată de comuniștii japonezi pentru înfăptuirea unității de acțiune a tuturor forțelor democratice, progresiste. populare interesate în dezvoltarea pașnică, democratică și independentă a Japoniei.Detașament de seamă al mișcării revoluționare mondiale, Partidul Comunist din Japonia aduce o contribuție puternică la promovarea unității mișcării comuniste si muncitorești pe temelia principiilor marxism-Ieninismului și internaționalismului proletar, ale independentei, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, la coeziunea întregului front antiim- perialist, la cauza apărării libertății și neatârnării popoarelor, a păcii și colaborării internaționale.în condițiile actuale, cînd în viata politică mondială se afirmă un curs nou. de destindere și eolahorare. Partidul Comunist Român consideră că eforturile tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste, iubitoare de pace trebuie orientate în direcția întăririi unității întregului front antiimpei ialist, pentru mobilizarea activă a maselor populare, a tuturor popoarelor la lupta pentru pace, libertate și progres social. împotriva politicii imperialiste de agresiune, dictat și ingerințe în treburile interne ale altor state, pentru stingerea tuturor focarelor de război și încordare, pentru pace și pentru promovarea unor relații noi, democratice în viața internațională.Ne exprimăm si cu acest prileî satisfacția profundă pentru relațiile bune, principiale, de colaborare, prietenie și solidaritate Internaționaliștii, statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia. întâlnirile și convorbirile dintre conducerile partidelor noastre și. in primul rînd. dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kenji Mivamoto. desfășurate cu prilejul vizitei delegației P.C.J. în România, în cursul anului J971. au contribuit în mod substanțial la consolidarea și aprofundarea acestor relații. Sîntem convinși că aceste raporturi de conlucrare tovărășească se vor extinde și diversifica pe mai departe, slujind intereselor ambelor partid’’, dezvoltării raporturilor de cooperare multilaterală dintre România si Japonia, cauzei prieteniei dintre poporul român și poporul japonez, intereselor generale a’e unității mișcării comuniste si muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialisie.Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor japonezi succes deplin în înfăptuirea obiectivelor stabilite de congres. în activitatea re o desfășurați nentru viitorul luminos și prosperitatea poporului japonez, nentru cauza democrat?*! și socialismului, progresului, independentei naționale și păcii.Trăiască Partidul Comunist, din Japonia ’Trăiască prietenia dintre partidele si popoarele noastre !Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor anfiimperialiste
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

un frumos succes, oferind dispute intre formațiile din Buftea. Oltenița și Urziceni, care s-au clasat pe primele locuri. O comportare frumoasă a avut și tîhăra formație feminină Vîi- torul-Periș, înființată de aurind și care a ocupat locul secund în clasamentul final. Turneul feminin a fost cîștigat de Filatura Oltenița. La întrecerile e- chipelor masculine, pe primul loc s-a clasat Voința-Urziceni. urmată de Filatura Oltenița și Știința Buftea.
S. SPIREA

• TTRGOVIȘTE — 
1 000 de elevi la 

„Crosul de toamnă"Pe un traseu din împrejurimile stadionului din Tîrgoviște a avut ioc o atractivă întrecere de masă deschisă elevilor din liceele și școlile profesionale, care îndrăgesc cursele de fond. Peste^ 1 000 de concurecți au participat la tradiționala competiție, „Crosul de toamnă44, urmărită cu interes de numeroși spectatori. Programul a cuprins opt probe feminine și masculine, ce s-au desfășurat pe distanțe între 500 m. și 2 000 m. A fost un prilej de afirmare a tinerilor dotați, cu calități pentru această probă de rezistență și care urmează să . fie recomandați secțiilor de performanță. Iată și numele cîștigă- torilor : Doina Șerban, Elena

Creangă": DANSAȚI CU SALA
MANDRA — ora 9; Teatrul Țăn
dărică" (Sala Victoria): POVES
TEA TIMPULUI PIERDUT — c-ra 
17: (Sala Academia): UN BĂIAT 
ISTEȚ ȘT UN REGE NATĂFLEȚ
— ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română": CONCERT DE MUZI
CA POPULARA ROMANEASCĂ
— ora 19,30: Circul Globus: GALA 
ACROBAȚILOR — spectacol in
ternațional — ora 19,30.

adio
PROGRAMUL III

9.00 — Știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei. „Voința nea
mului" de Ion Danielescu; 10.00
— Meridian-cJub; 11.00 — știință
și tehnică; 11,10 — Profil pe por
tativ — Jean Pierre Rampal; 
11,30 —. Geografia folclorică. Pe 
plaiuri sucevene; 12,00 — Trans
misiuni directe din țară: 12.10 — 
Invitație în fonotecă; 12,55 —
Melodia zilei; 13,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață : 17,00 —
Știrile după-amiezii; 17,05 — Alo. 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor; 18,00 — Șapte 
zile, șapte arte. Apte plastice; 
18,10 — Dublu recital. Aura Urzi- 
ceanu și Stevie Wonder; 18.55 — 
Melodia zilei; 19,00 — In direct... 
Seară culturală oferită de revista 
„Săptăpiîna": 19,30 — Știri; 1935
— Casa de discuri „Eleetrecord"; 
20.00 — Jurnale celebre; 21,00 — 
Radio-super-top — muzică ușoară 
de peste hotare: 22,00 — Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22,30 — Melodia zilei; 22.35
— Vedete ale muzicii ușoare;
23.15 — Poetica. Mara Nicoară; 
23,20 — Studioul muzicii contem
porane; 23,55—24,00 — Ultimele
știri.

Andrei (Școala nr. 8), Florica Boțan (Liceul industrial), Ro- dica Petrescu (Liceul economic), T. Stelian (Școala nr. 3), Iot» Stan (Școala nr. 3), Nicolae Nicolae (Liceul nr. 3).
M. AVANU

• PIATRA NEAMȚ — 
Succese ale atleților de

la „Ceahlăul"Tn acest sezon, tinerii atleți de la Ceahlăul-Piatra Neamț au desfășurat o frumoasă și interesantă activitate care s-a soldat cu rezultate remarcabile. Menționăm, mai ales, evoluția fendiștilor care s-au impus la finalele campionatelor republicane de cros, desfășurate recent la Oradea. Bunăoară, tânărul atlet Vasile Geneș a reușit să treacă primul linia de sosire în cursa de juniori 3. pe distanța de 1-500 m., cucerind. astfel, titlul de campion republican. De asemenea, reprezentanții clubului sportiv ..Ceahlăul44 au ocupat locul 2 în clasamentul general pe echipe. Pe locuri fruntașe s-au clasat și junioarele Luminița Văideanu, Gabriela Nicoară și Gabriela Turlea.
D. FILIPESCU

• URZICENI — Con- 
cursuri in... premieraTn ultimele zile, tinerii din Urziceni și localitățile apropiate

PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală: 10,00 — Telex 

10,05 — Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului ; 10,25 — Publici
tate • 10,30 — Telecinemateca pen
tru. copii : „Preeria". Regia Sergiu 
Nicolaescu și Pierre Gaspard-Huit. 
Cu : Helimuth Lange, Pierre Ma- 
ssimi și Ion Dichiseanu. 12,10 — 
Telejurnal. 17,30 — Curs de limbă 
rusă. Lecția 66. 18,00 — Telex. 
18.05 — Tragerea Pronoexpre».
18.15 — Steaua polară. Zootehni-
cienii. 18,35 — Album coral. As- 
pecte de la concertul coral sus
ținut în cadrul festivalului „Sar- 
mis ’73”. 18,45 — Anchetă interna
țională. Impactul social ‘al indus
trializării. 19,10 — Publicitate. 19.20 
— 1001 de seri : „Zîna de cernea
lă". 19,30 — Telejurnal. 20,00 —
Cîntecul săptămînii. 20.05 — Avan
premieră. 20,10 — Publicitate. 20.15 
Telecinemateca. Ciclul „Regizori 
contemporani" — Orson Welles. 
„Orgoliul familiei Amberson”. Cu : 
Agnes Moorehead. Joseph Cotten.
21.15 — Gala maeștrilor : Ion Da
cian. 22,20 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Avanpremieră. 20,05 —

O viață pentru o idee : Victor 
Babeș (II). 20,35 — Formații vo- 
cal-instrumentale; „Capitol" și 
„Magic". 21,00 — Acțiunea P 3 — 
reportai de Victor Teodoru și Dan 
Gheorghiu. 21,15 — Pagini muzi
cale din „Albumul duminical". 
21,30 — Telex. 21,35 — Armonii in
time. 22.00 — Chihlimbarul — do
cumentar TV. de Mircea Lerian 
și Horia Vasiloni. 22,15 — Arta 
plastică. Prin muzee și expoziții.

TELEGRAMĂTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Domnului Dr. MISĂEL PASTRANA BORRERO, președintele Republicii Columbia, următoarea telegramă :Am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre, cu ocazia împlinirii virstei de 50 de ani. călduroase urări de sănătate și fericire personală, de succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, consacrată progresului și prosperității poporului columbian prieten.îmi exprim din nou convingerea că. recenta vizită pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară, va face ca relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre țările noastre să cunoască o continuă dezvoltare. în interesul popoarelor român și columbian, al păcii și înțelegerii internaționale.

Primire la C.C. al P.C.R.Marți dimineața, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Exec?utiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit delegația Comitetului provincial ITavana al P.C. din Cuba, condusă de.tovarășul Mario Dominguez Izquierdo, membru al Biroului provincial Havana al P.C.C., ,care a făcut o vizită In țara noastră, la invitația Comitetului municipal București al P.C.R.
• LA 13 NOIEMBRIE A.C.. Corneliu Mănescu. reprezentant al președintelui Consiliului de Stat, a plecat în Republica A- rabă Egipt, Republica Sudan și Regatul Maroc.La plecare, la aeroportul internațional Otopeni, reprezentantul președintelui Consiliului de Stat a fost condus de Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost de față Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe E- gipt. Maati Jorio, ambasadorul Regatului Maroc, și El Rasheed Khidir, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Sudan.• LA 13 NOIEMBRIE A.C.. Mircea Malița, reprszentant al președintelui Consiliului de Stat, a plecat în Republica A- rabâ Siriană și Republica Irak.La plecare, la aeroportul internațional Otopeni, reprezentantul președintelui Consiliului de Stat a fost condus de Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost de față Ahmed Hussein Al Samarai, ambasadorul Repu-

(Manasia. Alexeni, Jilavele, Moldoveni etc.) au avut rezervate o serie de concursuri interesante la probele de atletism, avînd prilejul să înregistreze unele rezultate tehnice de seamă. Mai întâi amintim de competiția de masă „Cupa de cristal*4, aflată la prima ediție și care a reunit la start peste 800 de elevi din 16 școli generale. Aceasta se desfășoară în două etape și cuprinde probe de a- lergări (viteză), sărituri și a- runeări. întrecerile din etapa I au fost dominate de reprezentanții școlilor generale nr. 1 și 2 Urziceni, din comunele Dridu, Girbovi și Alexeni.De un frumos succes e s-a bucurat și ediția inaugurală a cursei de fond. „Crosul școlilor de meserii4*, la care au luat startul 150 de concurenti. Proba rezervată elevilor din anul I a fost cîștigată de Ionel Vasile, urmat în clasament de Victor Dinu și Adrian Serghei. Elevul Ilie Zamfir (anul II) a terminat învingător in cursa de 1 500 m.
S. IONESCU

Excursii de revelion I

W DISPOZIȚIE! ANTREN! 
AMBIANTĂ PITOREASCĂ!

Toate acestea vâ așteaptă in excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :

• VALEA OLTULUI (Coiimănesti, Govora, Cozia)
• LA CABANELE DE PE V. PRAHOVEI și V. IALOMIȚEI.
• IN ORAȘELE : IASI, P. NEAMȚ, TG. NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ.
• PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA, EFORIE NORD.
• IN STAȚIUNILE : TUSNAD, SOVATA, BORSEC, SLANIC MOL
DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații și înscrieri la Filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100 și Bd. Republicii nr. 68, - tel. 14 08 00 și 15 74 11.

REVELION 74 
364 DE NOPȚI iNTR-UNA SINGURĂ!
NOAPTEA BUNEI DISPOZIȚII, A ANTRENULUI. A 

UNEI AMBIANȚE PLĂCUTE Șl BINEÎNȚELES A... SUR
PRIZELOR, POATE FI PETRECUTA IN UNA DIN UNITĂ
ȚILE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI :

Athenee Palace, Ambasador. București, Nord, Lido, Bucur, 
Union, Victoria. Cina, Turn, Debarcader. Pădurea Băneasa, 
Parcul privighetorilor. Ia barurile Continental și Melody, 
sau la Complexul Snagov-sat.Informații și înscrieri la Direcția restaurantelor de mai sus.

La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a participat Nicolae Matei, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. ★în după amiaza aceleiași zile, delegația cubaneză a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie.
blicii Irak, și Muhser Sayadi, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Siriene.• MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE al Republicii Socialiste România, George Ma- covescu, a plecat, marți după- amiază. intr-o vizită oficială în Republica Democrată Germană, la invitația ministrului afacerilor externe al acestei țări, Otto Winzer.La plecare, pe aeroportul O- topeni, erau prezenți Vasile Glîga și Cornel Pacoste, ad- juncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.A fost de față. Joachim Loschner. însărcinat cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București. ★în aceeași zi. ministrul afacerilor externe al Republicii Soon liste România a sosit l» Berlin.Oaspetele român a fost lntim- pinat de Otto Winzer. Herbert Krolikowski. adjunct al ministrului afacerilor externe, Hang Voss, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Democrată Germană. Vasile Vlad, și membri ai Ambasadei.• MARȚI DUPA-AMIAZA a sosit în Capitală o delegație de lucrători in domeniul turismului din Republica Populară Chineză, condusă de Cen-Ci- pin, responsabil al direcției administrative de turism din China. care va face o vizită de prietenie in țara noastră.I>a sosire, pe aeroportul Otopeni, .oaspeții au fost întâmpinați de Ilie Voicu, prim adjunct al ministrului turismului, de alți reprezentanți ai conducerii ministerului.Au fost de față, Lu Ți-șin, consilier al ambasadei R. P. Chineze la București, alți membri ai ambasadei.• DELEGAȚIA ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU44, condusă de tovarășul Leontf Răutu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de conducere și rector al Academiei, care, la invitația Centrului tte studii și cercetări marxiste ți a Institutului ..Maurice Thorez*4, de pe lingă C.C. al Partidului Comunist Francez, a făcut o vizită in Franța, s-a înapoiat, marți după-amiază, în Capitală.• MUZEUL DE ARTĂ AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, in colaborare cu Muzeul de Artă aplicată din Belgrad. a organizat în Capitală o interesantă expoziție : „Broderia artistică la sirbi* — secolele. XIV—XIX*4, expoziție care se înscrie in rîndul manifestărilor consacrate apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia.



de peste hotare■

Lucrările Conferinței pentru
securitate și cooperare

Propuneri ale delegației române privind forme 
și mijloace corespunzătoare menite să sprijine 
eforturile țărilor în curs de dezvoltare ale con

tinentuluiLucrările din ultimele zile ale organelor economice din cadrul Conferinței general europene pentru securitate și cooperare au pus în evidență interesul și preocupările țărilor participante de a identifica forme și metode susceptibile să contribuie la intensificarea schimburilor comerciale, la lărgirea și consolidarea cooperării industriale, la dezvoltarea raporturilor de cooperare tehnico-științifică.Pronunțîndu-se în cadrul comisiei pentru cooperare dustrială, pentru lărgirea laborării în acest domeniucale menită să consolideze și să permanentizeze raporturile Economice dintre statele participante, delegația noastră s-a declarat pentru identificarea ’ unor forme și mijloace corespunzătoare menite să sprijine eforturile de dezvoltare economică și progres social pe care le depun țările în curs de dezvoltare ale

sub- in- co- ca o

continentului. Delegația R. F. Germania a împărtășit acest punct de vedere și a menționat că recomandările Conferinței vor trebui să reflecte preocupările și problemele specifice ale țărilor în curs de dezvoltare.In subcomisia pentru știință și tehnică au fost examinate și facilitățile ce trebuie acordate țărilor în curs de dezvoltare din Europa în privința accesului la noile cuceriri ale științei și tehnicii.Delegațiile Iugoslaviei, Spaniei, Greciei. Turciei și Portugaliei au sprijinit propunerile concrete formulate în acest sens vind date tare, voltării lor economice și reducerii decalajului existent din acest punct de vedere între a- ceste țări și cele cu o industrie puternic dezvoltată.

• ÎN PERIOADA 7-13 NOIEMBRIE o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Bălan, prim 
secretar al Comitetului județean al P.C.R. Brăila, a făcut, la invitația C.C. al P.M.U.P., o vizită pentru schimb de experiență în R. P. Polonă.în încheierea vizitei delegația a fost primită de tovarășul Franciszek Szlachcic, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.In timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, desfășurată intr-o atmosferă cordială, sinceră, tovarășul Fr. Szlachcic a rugat pe conducătorul delegației române să transmită din partea tovarășului Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., a conducerii de partid și de stat a R. P. Polone, un mesaj de salut și cele mai bune urări de succese tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, precum și dorința de dezvoltare continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre.

Declarația M.A.E. al Republicii
Vietnamului de SudPurtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al Republicii Vietnamului de Sud a dat marți publicității o declarație, în care a condamnat administrația saigoneză pentru raidurile aeriene întreprinse la 12 noiembrie asupra zonelor Thien Nghon și Xa Mat, din provincia Tay Ninh. Declarația menționează că, în cursul acestei noi acțiuni de violare a prevederilor Acordului de la Paris asupra Vietnamului și a comunicatului comun din 13 iunie 1973, zonele Thien Nghon și Xa Mat, situate în adîncimea teritoriului controlat de Guvernul Revoluționar Provizoriu, au fost atacate de peste 50 de avioane saigoneze, care au aruncat a-

proximativ 600 de bombe, au lansat rachete și au mitraliat diferite obiective. Aviația sai- goneză a atacat, de asemenea, o zonă din vecinătatea aeroportului de la Thien Nghon, folosit de Comisia militară mixtă in o- ' perațiuriile de returnare a personalului militar și civil deținut de diferite părți. Atacurile aviației saigoneze au provocat moartea și rănirea unui mare număr de persoane civile precum și importante distrugeri materiale — arată declarația, care cere părții saigoneze să înceteze neintîrziat acțiunile împotriva zonelor eliberate și să se conformeze acordurilor încheiate cu privire la Vietnam.

sprijinit formulate în de delegația română, pri- facilitățile ce trebuie acor- țărilor în curs de dezvol- în vederea accelerării dez- de urgență
în Angliaîntr-o ședință spe-

MOZAMBIC. Aspect de la unul din cursurile de alfabetizare organizate in zonele eliberate 
din provincia Tete.

ORIENTUL APROPIAT
* O nouă întîlnire între ofițeri egipteni și israe
lieni • Punct de control al O.N.U. la Km. 101

„Operafiunea terasare"

Profit și abracadabra

RADU BUDEANU
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ex- ex-

Domnișoara Lenormand l-a enervat așa de tare pe Napo
leon incit l-a determinat să introducă in celebrul său Cod un 
articol (405) care stabilea amenzi usturătoare și ani de puș
cărie pentru cine practica vrăjitoria. Domnișoara Lenormand 
care o amețea cu grațioase* vrăji pe Josephine, soția împăra
tului, și-a dat de mult obștescul sfîrșit în chipul cel mai firesc. 
In privința Codului, acesta a rămas și acum cartea de căpătii 
a juriștilor francezi (și nu numai a lor). Numai cu vrăjitoria 
lucrurile s-au complicat. Meseria a prins chiag iar piața ei s-a 
extins văzînd cu ochii. Căile misterelor infernale sînt bătă
torite de o clientelă credulă și onestă care, numai în Franța, 
depune în pușculițele celor cu... har nu mai puțin de 
150 000 000 franci anual. Peste 4 000 de „vizionari" și „vizio
nare" produc fiori amarnici. în rîndul amatorilor de a con
suma, contra unei taxe care variază între 50 și 700 de franci 
pe oră, momentele imprevizibile ale viitorului personal.

Dichisul vrăjitoresc nu s-a schimbat în ultimele secole. Pro
fesioniștii, respectîndu-și confortul și libertatea de acțiune, au 
obținut, e drept, licență de grafologi, pentru a primi 'în liniște 
și la sediul firmei clientela. Pentru munca prestată impun o 
taxă care variază iar statul îi impozează pe' venit. Arzînd mi
rodenii și mișcînd din clopoței, glasțiind anapoda sau. privind 
fix la un glob de cristal, vrăjitorii contemporani apelează, cu 
un notabil simț al tradiției, la aceleași clasice ustensile care 
au făcut — să recunoaștem — vogă de-a lungul istoriei. Dar, 
dacă în esență, meseria nu își poate trăda pielea, în schimb 
legile pieței și, implicit, ale concurenței impun unele subtile 
reconsiderări. Este în primul rînd vorba de o selectare a pro
ducției. Ghicitorii în palmă sau în cafea sînt menținuți de 
sindicatul-fantomă al vrăjitorilor la periferie. La periferia ve
niturilor ca și a pieței. „Sfătuitorii', adică aceia care trag 
pertinente și buimăcitoare concluzii din povestea vieții clien- 
ților reprezintă, să spunem, pătura mijlocie. Dar nici domniile 
lor nu au voie să-și salte taxa consultațiilor peste 100 de 
franci pe oră. Doar cei care aud glasul sferelor și șoaptelor 
stranii ale de mult muriților, doar vizionarii străfulgerați de 
presentimente ce nu înșeală, doar aceștia costă de la 200 la 
700 de franci pe oră.

Realistă, poliția franceză nu a inițiat pînă acum o vînă- 
toare de proporții în rîndul miilor 'de slujitori ai misterelor 
pentru că domniile lor nu afectează integritatea corporală a 
nimănui, iar onorariile primite sînt liber consimțite și cu en
tuziasm furnizate de o clientelă care cuprinde de la bieții 
anonimi pînă la vedetele internaționale. Realiști, factorii de răs
pundere care se ocupă cu perceperea impozitelor nu pot re
nunța, prin presiuni ușor de mînuit, la obținerea unor venituri 
din partea „producătorilor" cu pricina înscriși toți la fisc drept 
grafologi și celebri prin docilitate (conform unui recent son
daj, pe categorii de profesiuni, grafologii sînt singurii care 
își plătesc la timp și integral impozitele). Realiști, vrăjitorii 
fixează în funcție de bîjbîiala oferită și alura financiară și 
mintală a clienților sume întru-.totul convenabile. S-ar părea 
că nimeni nu are de ce să se nemulțumească. Profesiunea 
proliferează și devine, fie și mascat, respectabilă. NEW YORK 
HERALD TRIBUNE publicînd în urmă cu cîțiva ani previ
ziunile unei „doamne a meseriei", Frederika, foarte en vogue 
la Paris în cartierele residențiale, a deschis pentru costisitorii 
grafologi contactul cu presa. Rubricile de... specialitate se 
tind, se citesc, ziarele se vînd și mai și, iar dividendele 
perților se dilată.

Nevoia de vrăjitorie e mare. Vrăjitoarele și vrăjitorii au 
venit, în concepția unora, indispensabili. Ca medicii buni.

de- 
De 

curînd, CalipsO, o grafoloaga stranie de tot, dispărînd de la 
sediul... firmei din plin centrul Patisului a alarmat într-o ase
menea măsură clientela incit numeroși speriați s-au adresat 
poliției. Poliția a operat cu sîrg și eficiență, a găsit-o pe 
Coasta de Azur și a anunțat doritorii. Aceștia s-au deplasat 
la mare iar vrăjitoarea în vacanță a acordat, in mod excep
țional, consultații excepționale de 1000 de franci ora. Cit 
cîștigă un inginer, cu studii realiste, într-o lună.

întrunit ---- _ T-----cială, guvernul britanic a hotă- rît să proclame starea genți în Anglia, pentru veni o acțiune grevistă 260 000 de mineri și a 18 000 lucrători din electricității, în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea nivelului de trai. In baza deciziei adoptate, puterea executivă va avea, între altele, dreptul de a reglementa distribuirea combustibilului și energiei, de a controla prețurile produselor alimentare, de a re- strînge circulația vehiculelor și a serviciilor publice, de a limita iluminatul public și reclamele luminoase, de a rechiziționa stocurile de cărbune e- xistente sau chiar de a autoriza Consiliul pentru producerea de electricitate să întrerupă furnizarea de energie electrică. Hotărîrea guvernului privind introducerea stării de urgență urmează să fie examinată în Camera Comunelor, după ce va asculta o expunere a ministrului de interne, Robert. Carr.Presa britanică semnalează faptul că decizia de instituire a stării de urgență vine intr-un moment în care Banca Angliei, ținind seama de deficitul record al balanței comerciale britanice din luna octombrie, a ridicat dobînzile la împrumuturi la 13 la sută. Totodată, Banca Angliei a cerut băncilor comerciale să adopte, împreună cuea, o măsură de sporire a depozitelor monetare cu 2 lasută. în acest mod, „depozitele speciale" sporite vor cantitățile de bani ce împrumutate de marile comerciale clientelei lor.sura va spori cantitățile de bani „înghețate" în depozite cu 575 milioane lire sterline, ridicind plafonul total al sumelor reținute in „depozitele speciale* 1,725 miliarde lire sterline.

de ur- a pre- a celor celor ramura

reduce pot fi bănci Mă-
la

Pentru a ajunge în sudul Albaniei. in orașul Saranda, poți străbate două itinera- rii : unul ■— intersec- tind tara prin interior și altul care se avîn- tă spre miazăzi prin dantelăria reliefului de Ia coasta Mării Ionice.Un drum — primul — te lipsește de priveliștile încîntătoare ale peisajului din a- propierea țărmului, compensîndu-te. însă, cu sălbăticia imaginilor muntoase. Această cale, rar parcursă de camioane sau turisme din cauza dificultăților sale naturale, iți oferă șansa să cunoști pămîntul albanez. luînd contact mai direct cu asprimea munților din jur. Cealaltă arteră, ca într-o salbă cioatele așezări pite acolo unde rea si pămîntul tesut milenara îmbrățișare. se așterne pe sute de kilometri, voind parcă să sublinieze prezenta omului. Pe drumul din interior aveam să întîl- nesc arareori sate sau orașe. Pe cel dinspre mare — dimpotrivă...La dus munții înalti. bogat împăduriți. cu conifere si foioase, cu turme de oi si capre. îmi aminteau de semetia Car- patilor răsăriteni. Am poposit în satele cu aspect arhitectural deosebit, cu oameni primitori. I-am ascultat vorbindu-mi înnoirile din lor. Din toate cele ce îmi spuneau un anume fapt revenea cel mai des : copiii noștri sînt Ia scoli. în uzine, pe șantiere. Ia muncă patriotică. Să-i asculți pe ciobanii din Alpii * albanezi vorbind. cu mîndria pro-

prie, despre fiii și fiicele lor. care i-au părăsit găsindu-si alte meniri, este fără îndoială sebit catii.La escale Vlora, aveam
un lucru deo- prin semnifi-cu Iaîntoarcere. mai dese, spre exemplu, să revăd o parte a tinerilor pro-

de acțiuni de muncă patriotică. Alături de construirea noilor magistrale feroviare, de participarea la opera de încheiere a electrificării rurale, de amplul efort postbelic al alfabetizării, punerea în circuitul economic a unor noi suprafețe agricole, se
însemnări din R. P. Albania

unind

veniti din districtele muntoase si stabiliți în noile centre industriale. La fabrica de ciment sau la cea de conserve de pește. Ia combinatul chimic sau pe șantierele de construcții. tinerii erau prezenti avînd ponderea cea mai însemnată în totalul colectivelor de muncă respective. Reținusem încă din convorbirile purtate la Tirana portul substantialtineretului Ia o seriea- al

înscrie ca un fapt ce consemna hotărîrea si entuziasmul tinerei generații din Albania de a participa cu forțele sale la înfăptuirea sarcinilor puse de partid în fața organizației de tineret. Pe drumul de întoarcere, de Ia Saranda. spre Tirana. am intilnit mii de tineri participant Ia „operațiunea terasare".La cîțiva kilometri de Saranda. mii

elevi, studenți, muncitori. cooperatori a- gricoli, asediau redutele calcaroase. Pantele pe care vegetația era aproape inexistentă se terasau. construind ne ele adevărate alei cu măslini și portocali. Aici, la Saranda, numărul puie- ților plantați de 40 000. La mai spre nord, doar două luni, pe a- semenea terenuri în- sumînd 1 200 hectare, au apărut întinse plantații de smochini, măslini, portocali, lă- mîi. Cîteva zile mai tîrziu de pe terasa Casei de cultură a tineretului din Durres gazdele îmi arătau o largă întindere de pămînt smulsă vitregiilor naturii. Pe cele 5 000 de semănase Maliq, la metri de truda oamenilor, păruseră - mlaștinile. Acum pe aceste roditoare pămînturi se află o fermă de stat. Asemenea eforturi sînt evidente la scara întregii tari. în anii care au trecut de la instaurarea puterii populare, in Albania au fost recuperate și ameliorate 220 000 de hectare, suprafață chivalînd cu 80 Ia sută din totalul nămîn- tului cultivat 1938.Străbătînd rile Albaniei porane secvențe în care munții sălbatici se retrag în fata ofensivei pădurilor de portocali și lămîi. a lanurilor de cereale. Este rezultatul unei munci eroice, ne care tineretul albanez își pune cu mîndrie semnătura de onoare.

trecea Vlora, in

hectare grîu.cîtiva 1 Korea, ! seLa kilo- prin dis-

e-în anuldrumu- _ contem- înregistrezi

„Skylab": o nouă fisură
la racheta de lansareDupă descoperirea unei a doua serii de fisuri în asamblul rachetei „Saturn 1 b“, de data aceasta lâ elementele care formează osatura treptei superioare, oficialitățile N.A.S.A. se declară sceptice in legătură cu lansarea ultimului echipaj din cadrul • misiunii la noua dată fixată — vineri 16 noiembrie, ora 14,01 G.M.T. Cele 24 de ore obținute prin noua aminare vor fi consacrate examinării cu minuțiozitate a întregii rachete, care are înălțimea unei clădiri de 22 etaje, pentru a se afla dacă nu cumva există și alte deficiențe structurale capabile să pună în pericol viața astro- nauților. în cazul în care verificările se vor solda cu noi. surprize, racheta purtătoare va trebui readusă în hala de asamblare. ceea ce va însemna o întârziere de aproape o lună în începerea misiunii. Spre deosebire de avariile constatate săptămîna trecută, care afec-

tau cele opt aripi stabilizatoare, noile fisuri vor putea fi înlăturate rapid, prin aplicarea u- nui înveliș suplimentar de dur- aluminiu.O hotărîre definitivă privind data lansării va fi luată de directorul programului „Sky- lab", William Schneider după controlul la care este supusa în prezent racheta. Este puțin probabil, se apreciază însă, ca lansarea să aibă loc vineri. Următoarele date la care este posibilă lansarea sînt : 20 și 21 noiembrie.Ca și in cazul fisurilor survenite la baza - 1. ” - zatoare, noile defecțiuni se datorează _experții N.A.S.A., efectului combinat al coroziunii metalului și presiunii generate de umplerea rezervoarelor cu 40 tone carburant. Racheta purtătoare a fost construită de firma „Chrysler" și asamblată în anii 1965—1966.

aripilor stabili-după cum precizează

• PESTE 20 000 DE STU- DENȚI din Phenian au luat parte la o adunare de protest împotriva represiunilor antistudențești din Coreea de sud. Printre participanții la adunare s-au ■ aflat Hong Gi Mun, președintele Comitetului pentru reunificarea pașnică a patriei, Ho Jung Suk, directorul Secretariatului C.C. al Frontului Patriei, Li long Bok', președintele C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor Socialist.Luînd cuvîntul la adunare, Li long Bok a relevat semnificația luptei pentru democrație și pentru reunificarea pașnică a patriei desfășurate în etapa actuală de populația și studenții animați de idealuri patriotice din jumătatea de sud a Coreei. Exprimînd solidaritatea studenților nord-coreeni cu a- ceastă luptă, vorbitorul denunțat represiunile tale din Coreea de sud, ce- rînd țiuni
PE SCURT* PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT

Negocierile de la Viena• IN CAPITALA AUSTRIEI continuă negocierile privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa Centrală, Ia care participă reprezentanți a 19 state, intre care și România, în ședința plenară de marți au luat cuvîntul șefii delegațiilor Poloniei, Bulgariei, R.F. Germania și Statelor Unite ale A- mcricii, care au adus numeroase detalii privind poziția țărilor lor în legătură cu problematica aflată in atenția reuniunii.

bre — transmite agenția Pren- sa Latina. Scopul acestei organizații constă în stimularea cooperării tehnice intre cele zece țări membre.
Convorbirile L Brejnev' 
I. B. Tito

o ASOCIAȚIA latino-a- MERICANA a căilor ferate a hotărit, îp timpul recentei reuniuni de la Bogota,. admiterea Cubei printre țările mem-

• LA KIEV au continuat, marți, convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a- flat în vizită în U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S.

tul construirii de tancuri, petroliere . cu . un deplasament de 1 milion tone, de două ori mai mult decît cele mai mari nave de' acest tip construite pe șantierele japoneze. Calculele au arătat că, din punctul de vedere tehnic, proiectul poate fi realizat pe deplin, urmînd ca respectivele nave să intre construcție după 19-76. în

• CONSILIUL CONSULTATIV al Ministerului nipon al Transportului a aprobat proiec-

• AGENȚIA T.A.S.S. relatează că zborul stațiilor automate interplanetare sovietice „Marte- 4“,! „Marte-5“,. „Marte-6‘‘ și „Marte-7“, lansate în Uniunea Sovietică în lunile iulie-august, continuă. Cele patru stații se află în prezent la o distanță de aproximativ 50 milioane km de Pămînt. Potrivit programului, în timpul zborului continuă cercetările științifice privitoare

la caracteristicile fizice ale spațiului interplanetar. Printre altele, sînt măsurate caracteristicile plasmei solare și ale razelor cosmice.In timpul zborului a fost corectată traiectoria tuturor celor patru stații. îri compartimentele destinate aparatelor științifice se mențin presiuni și temperaturi normale.Centrul de coordonare și calcul, precum și institutele de specialitate ale Academiei de științe a U.R.S.S. prelucrează informațiile care se obțin de la bordul stațiilor automate „Marte".
Vizita lui H. Kissinger 
la Pekin• CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ci Pîn-fei, ministrul chinez al afacerilor externe, și Ciao Kuan-hua, adjunct al mi-

SUEZ 13 (Agerpres). — La'kilometrul 101, pe șoseaua Suez- Cairo, a avut loc luni o nouă întîlnire între ofițeri superiori egipteni și israelieni, anunță a- gențiile internaționale de presă. Din partea Republicii Arabe Egipt la convorbiri a participat generalul maior Mohammed Abdel Ghandi el Jammasi, șef al operațiunilor și adjunct al comandamentului forțelor terestre egiptene, iar din partea Israelului — generalul Aharon Yariv, adjunct al șefului Sta- . tului Major al armatei israelîe- ne și consilier militar al premierului Golda Meir.Un purtător de cuvint al Națiunilor Unite a menționat că în cadrul convorbirilor, care au durat trei ore, au fost examinate o serie de probleme privind punerea în aplicare a recentului acord de consolidare a încetării focului. Purtătorul de cuvint a anunțat că o nouă întîlnire între șefii adjuncți stat major respectivi aprogramată pentru miercuri, ora 12,00 ora locală.

CAIRO 13 (Agerpres). — în conformitate cu prevederile recentului acord de consolidare a încetării focului, semnat de reprezentanții Egiptului și Israelului, la kilometrul 101, pe șoseaua Cairo-Suez, a fost stabilit luni un prim punct de control al O.N.U., a anunțat la Cairo, un purtător de cuvint, în cadrul unei conferințe de presă.Totodată, purtătorul de cuvint a precizat că un al doilea punct de control al O.N.U. este pe cale de a fi stabilit în apropierea orașului Suez, anunță agențiile de presă.• CEA DE-A 22-A Conferință internațională a Crucii Roșii a adoptat o rezoluție în cai^- invită părțile angajate în conflictul din Orientul Apropiat să coopereze cu Comitetul, Internațional al Crucii Roșii „in îndeplinirea misiunii umanitare vizînd furnizarea de informații referitoare la persoanele decedate sau dispărute, inclusiv cele aparținind unor țări neparticipante la conflictul armat".
Sesiunea Adunării

GeneraleCoțnitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate, creat în 1968 pentru a examina rapoartele asupra stadiului aplicării hotăririlor O.N.U. privind măsurile de boicotare a Rhodesiei, s-a întrunit pentru prima dată în ședință deschisă, la legației Sudanului.Comitetul, format membrii Consiliului tate, a fost convocat în scopul marcării preocupării continue a acestui organism față de necesitatea aplicării integrale și de către toate statele membre sancțiunilor obligatorii de Consiliu, precum și a reitera opinia O.N.U. imperativul transmiterii către poporul Zimbabwe, ... _____dreptului majorității populației din teritoriu de a guverna.Președinta Comitetului sancțiuni, Jeanne Martin Cisse (Guineea) a declarat că, deși au trecut 8 ani de la declara-

cererea de-din toți de Securi-
a votate pentru privind puterii în baza

de

încetarea acestor ac- antidemocratice.

IOAN TIMOFTE

R.P. POLONA. - La uzinele „H. Cegielslci" din Poznan.

nistrului de externe, au avut, marți, o nouă rundă de convorbiri cu Henry Kissinger, secretarul de stat al Statelor Unite, consilier prezidențial pentru problemele securității naționale, — informează agenția China Nouă.
fost aprobat, în a treia și ulti-' ma lectură, de Camera Comunelor. Pentru a deveni lege, documentul trebuie adoptat și de Camera Lorzilor.

Tratativele S.A.L.T.• LA 13 NOIEMBRIE, Ia Geneva a avut loc o nouă întîl- nire între delegațiile sovietică și americană, în cadrul tratativelor bilaterale referitoare la stra- agen-tjvelor bilaterale referita reducerea armamentelor tegice (S.A.L.T.), anunță ția T.A.S.S.• PROIECTUL DE autorizînd construirea de către Marea Britanie și Franța a tunelului sub Canalul Mînecii aLEGE

Acțiuni ale* patrioților 
cambodgieni• PENTRU A DOUA OARA consecutiv în decurs de 48 de ore, patrioții khmeri au atacat, marți, orașul Prey Veng, situat Ia 43 kilometri est de capitală.în cursul zilei de luni, forțele patriotice și-au extins controlul pe șoseaua nr. 4, care face legătura între Pnom Penh și portul Kompong Som. Trupele lonnoliste au suferit pierderi și în urma unui atac lansat de patrioți asupra unor poziții

a 0. N. U.rea unilaterală a independenței Rhodesiei de către regimul rasist al lui Ian Smith, poporul Zimbabwe se mai află încă sub jugul colonial, fapt datorat în mare măsură acelor state occidentale care, prin violarea ho- tăririlor O.N.U., continuă să întrețină relații comerciale cu acest regim.Președintele sesiunii în curs a Adunării Generale, Leopoldo Benites, a subliniat imperativul respectării stricte a hotăririlor O.N.U., dacă se dorește într-ade- văr crearea condițiilor necesare pentru preluarea puterii în Rhodesia de către reprezentanții autentici ai poporului.Ambasadorul Peter Janko- witsch (Austria), președintele Consiliului de Securitate pe luna în curs, arăta că în problema Rhodesiei, Consiliul de Securitate a adoptat 12 rezoluții, dar rezultatele sînt încă nesatisfăcătoare, fapt care impune găsirea unor noi căi și mijloace pentru transpunerea lor în practică, de către toate statele membre.

inamice situate la 16 km nord- est de Pnom Penh.' • LA LAGOS au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului Militar Suprem al Nigeriei, Yakubu Gowon, și Pal, Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial -***** - - - pal R. P. Ungare, care face vizită oficială în Nigeria.
Viitoare reuniune a 
F.M.I. 20• COMITETUL CELOR al Fondului Monetar Internațional se va întruni la Roma, în zilele de 17 și 18 ianuarie anul viitor, .-a"-_un plan de propuneri privind reforma sistemului monetar internațional, s-a anunțat la sediul F.M.I. de la Washington.

pentru a pregăti
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Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a adoptat, cu 91 de voturi pentru, 6 contra și 24 abțineri, un pru - iect de rezoluție la punctul „Imitr>rtanța îndeplinirii universale, a dreptului popoarelor la autodeterminare și acordarea rapidă a independenței țărilor și popoarelor coloniale, pentru garantarea efectivă și respectarea drepturilor omului".Documentul, supus adoptării de 40 de state, reafirmă drep- • tul inalienabil al tuturor popoarelor aflate sub dominația colonială și străină la autodeterminare, libertate și independență. Revoluția condamnă toate guvernele care nu recunosc dreptul popoarelor la autodeterminare și, în special, drepturile popoarelor din Africa australă. De asemenea, sînt reafirmate legitimitatea luptei de eliberare a popoarelor aflate sub opresiunea străină și dreptul de a folosi toate mijloacele de care dispun, inclusiv lupți armată, pentru realizarea aspirațiilor lor de libertate.In continuarea lucrărilor sale, CoiMtetul a abordat punctul intitulat „Principiile cooperării internaționale în depistarea, a- restarea, extrădarea și pedepsirea persoanelor vinovate de crime de război, și crime împotriva umanității".Proiectul de rezoluție supus Ia acest punct de către Comisia pentru drepturile omului și însușit de Consiliul Economic și Social al O.N.IJ. (ECOSOC) a fost adoptat cu 75 de voturi pentru, 1 contra și 30 de abțineri. Rezoluția proclamă, in numele Națiunilor Unite, 8 principii referitoare la cooperarea bi și multilaterală pentru încetarea și prevenirea crimelor de război și a crimelor impo- triva umanității, cooperarea pentru extrădarea persoanelor acuzate de asemenea crime și negarea dreptului de azil indivizilor care au comis asemenea acte.
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