
SALA DE LECR.

Proletari din toate țările uniți-vă !
ANUL XXIX, i în Editura politică a apărut: <

SERIA II,

Nr. 7634

6 PAGINI

30 BANI

MIERCURI

5 DECEMBRIE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 1973

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu vin ta re la plenara comună

a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale

a României

28 NOIEMBRIE 1973

Vizita oficială a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Statele Unite ale Americii

Organizațiile județene 
Brașov și Vilcea ale

la acțiunile
de muncă patriotică

Sosirea 
la Casa
Albă

Ziua de marți, 4 decembrie, 
se înscrie, fără îndoială, ca un 
moment remarcabil în evoluția 
raporturilor româno-americane. 
Aceasta marchează începutul 
vizitei oficiale pe care președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România o în
treprinde in Statele Unite ale 
Americii, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui Richard Nixon și 

soției sale, Patricia Nixon.
După vizita din 1969 în Româ

nia a șefului statului american 
— prima efectuată de un pre
ședinte al S.U.A. într-o țară so
cialistă — și după vizita condu
cătorului statului nostru, un an 
mai tîrziu, * 
este, așadar, 
eînd cei doi 
nesc.

Acționînd 
apiritul cerințelor 
pașnice, pentru dezvoltarea re
lațiilor sale cu statele de pe 
toate continentele lumii, . fără 
deosebire . de orinduire --setîșlă, 
România se manifestă — așa 
după cum atestă și actuala vi
zită — ca un promotor ferm și 
neobosit al dialogului la nive
lul cel mai Înalt, al contactelor 
nemijlocite și al schimburilor de 
păreri care slujesc unei mai 
bune înțelegeri și lărgirii cola
borării și păcii, pe baza respec
tării principiilor independenței 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neamestecului 
în treburile interne și se răs- 
frîng, în același timp, în mod 
pozitiv asupra cursului nou spre 
destindere și cooperare în viața 
internațională, asupra îmbună
tățirii climatului politic gene
ral.

în lumina acestor coordonate 
fundamentale, noua rundă de 
convorbiri dintre 
Nicolae Ceaușescu și ______
Nixon, ca și întrevederile care 
vor avea loc cu alta personali
tăți ale vieții politice, econo- 
imce și sociale din S.U.A., sînt 
mtenit-e să deschidă noi orizon
turi extinderii, pe mai departe, 
a relațiilor de colaborare pe tă- 
rimul economiei, al științei., teh
nicii și culturii dintre România 
și S.U.A., reprezentând, totodată, 
contribuții de certă însemnătate 
la cauza păcii și securității pe 
arena mondialiă.

Capitala Statelor Unite, fru
mosul oraș Washington — a că
rui piatră de temelie a fost pusă 
în mod simbolic exact cu trei 
secole după descoperirea Ame
ricii de către Cristofor Columb 
— s-a pregătit să facă o primire 
deosebită oaspeților, cu cele mai 
înalte onoruri de stat. întreaga 
zonă denumită „Triunghiul", 
unde sînt situate impozantul e- 
dificiu al Casei Albe, cea mal 
mare parte a ministerelor și alte 
Instituții federale, este pavoaza
tă cu drapele de stat ale Româ
niei și S.U.A. în marele parc al 
Casei Albe — unde se desfășoa
ră ceremonia oficială — au ve
nit în întîmpinarea președinte
lui Consiliului de Stat un mare 
număr de locuitori ai capitalei, 
care poartă stegulețe ale celor 
două țări. Camerele de luat ve
deri, gata de a surprinde toate

(Continuare in pag. a 111-a)

în Statele Unite, 
pentru a treia oară 
președinți se intîl-

cu consecvență în
coexistenței

președinții 
Richard

Cuvîntul președintelui

Convorbiri între președintele

președintele Richard Nixon
Marți. 4 decembrie, la Casa 

Albă au avut loc convorbiri 
oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Statelor Unite ale Ame
ricii, Richard Nixon.

Au fost abordate probleme 
privind relațiile româno-ame- 
ricane, precum și probleme 
internaționale de intere® eo- 
miun.

Au asistat George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor 
externe al României, și Henry 
Kissinger, secretar al Depar
tamentului de Stat al State
lor Unite.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, în spiritul ra- 

?1porturilor dintre România 
Statele Unite.

Dejun în onoarea
Cuvîntul președintelui

RICHARD NIXON
Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu, 
Distinși oaspeți,
Domnule președinte, eu eirca 

trei ani în urmă am avut 
onoarea de a fi primul președin
te american care a vizitat țara 
Dumneavoastră. Am avut o 
egală onoare de a primi aici la 
Washington pe Dumneavoastră, 
primul președinte al României 
care a vizitat capitala națiunii 
noastre.

In acești trei ani care au tre
cut, am fost martorii unor 
foarte mari îmbunătățiri în rela
țiile dintre țările noastre, îmbu
nătățiri indicate de volumul 
schimburilor comerciale efintre 
țările noastre, de volumul 
schimburilor din alte domenii 
considerate*  de noi de o deosebi
tă importanță in relațiile eco
nomice și politice. De asemenea, 
este important faptul că, 
trei ani, am constatat o 
schimbare în lumea în 
trăim, schimbare despre
Dumneavoastră și cu mine am 
discutat pentru prima dată în 
anul 1967, cînd am vizitat 
capitala țării Dumneavoastră, 
București, ca cetățean particu
lar. încă atunci, noi am discutat 
despre necesitatea edificării unei 
punți între Est și Vest. Și în cei 
trei ani au avut loc o serie de 
alte evenimente, ca vizita în 
R. P. Chineză, vizita în U.R.S.S. 
și dezvoltarea unor relații noi 
între Statele Unite și națiunile 
statelor socialiste ale lumii, cit 
și dezvoltarea unor noi relații 
între România și națiunile sta
telor nesocialiste ale lumii.

Privind lumea de astăzi, vom 
recunoaște cum s-au dezvoltat

aceste relații, cum două țări 
atît de depărtate din punct 
de vedere geografic — una 
dintre ele mult mai mare 
decît alta în ce privește numă
rul locuitorilor, însă amîndouă 
avînd o istorie glorioasă — cum 
două țări cu filosofii diferite de 
guvernare au, lotuși, obiective 
comune în domeniul politicii ex
terne, acelea de a căuta să men
țină relații bune cu toate sta- 

, tele, indiferent de ideile lor 
losofice, de a duce o politică 
respectare a independenței 
suveranității fiecărei națiuni

in cei 
mare 
care 
care

fi
de 
Și 
a

lumii, mare sau mică, și o poli
tică care să recunoască, întot
deauna, faptul că numai în con
dițiile în care o națiune se bu
cură de independență, indepen
dență care să nu fie Încălcată 
sau amenințată de alte națiuni, 
va putea exista pace, o pace 
durabilă în lume. Acesta este o- 
biectivul națiunii noastre, acesta 
este obiectivul națiunii Dumnea
voastră, obiectiv despre care noi 
am discutat în mai multe ocazii 
In trecut și sînt sigur că vom 
mai discuta despre el în timpul 
celor două zile ale vizitei 
ciale a Dumneavoastră, pe 
gă alte proîr'eme bilaterale.

Dumneavoastră veți avea
sibilitatea să vizitați nu numai 
Washingtonul, ci și un număr 
de alte orașe din țara noastră și 
sintem siguri că veți fi întâm
pinați cu aceeași căldură și cor
dialitate cu care am fost noi 
primiți în România cînd am vi
zitat țara Dumneavoastră, pri
mire care a făcut o enormă im-- 
presie atît doamnei Nixon, cit și 
mie. (Aplauze).

ofi- 
lîn-

po-

NICOLAE CEAUȘESCU
Se poate spune că vizita pe 

care ați efectuat-o în România 
a constituit un început bun. că 
ea a marcat o dezvoltare pozi
tivă în relațiile cu țările socia
liste, marcată prin vizita făcută 
în Republica Populară Chineză, 
în Uniunea Sovietica. prin 
cursul de dezvoltare a colaboră
rii și cu alte 
ceea oe, fără 
constituie un 
tant în lumea 
asigurarea unei păci -.--j-t-_____

în politica sa, România por
nește de la faptul că, în solu
ționarea marilor probleme in
ternaționale, toate statele au de 
jucat un rol și trebuie să cola
boreze pe principiul deplinei 
egalități. Fără nici o îndoială 
că țările mari au răspundere și 
un roi mai important, dar viața 
demonstrează că soluționarea 
marilor probleme nu se poate 
face decît cu participarea activă 
a tuturor statelor, eu democra
tizarea vieții internaționale. Nu
mai pe această cale este posi
bilă făurirea unei Ium; mai 
bune, mai drepte — și noi sin
tem convinși că popoarele vor 
merge tot mai ferm în această 
direcție.

Sînt bucuros să pot afirma 
că relațiile dintre România și 
Statele Unite se bazează tocmai 
pe aceste principii, că, in anii 
care au trecut, ele s-au confir
mat în viață. Sînt convins că 
vizita pe care o facem acum in 
Statele Unite, convorbirile eu 
dumneavoastră vor pune o bază 
și mai trainică colaborării din
tre țările noastre, conlucrării în 
direcția unei lumi mai bune și 
ma i drepte.

Cu aceste gînduri, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, po
porului american, sentimentele 
de prietenie ale întregului po
por român, să urez poporului a- 
merican multă prosperitate și 
pace I (Aplauze)

de Stat al Republicii
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INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
agenției „Associated Press“

Uteciștii din județ rapor
tează cu entuziasm că anga
jamentele luate în cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică 
pe anul 1973 au fost îndepli
nite in ziua de 27 noiembrie. 
Astfel, s-au colectat 42 300 
tone deșeuri metalice, 226 
tone deșeuri de hîrtie, 166 800 
bucăți ambalaje de sticlă. în 
cadrul acțiunilor întreprinse 
în silvicultură au fost plan
tați pomi pe 134 hectare fată 
de 85 hectare din plan și 
au fost strinse peste 12 tone 
plante medicinale.

In agricultură, pentru com
baterea eroziunii solului, au 
fost executate lucrări pe 260 
hectare. Au fost întreținute 
7 800 hectare și au fost plan
tați 30 317 pomi fructiferi și 
ornamentali față de 15 000 
plan. Tinerii și-au adus 
contribuția și la efectuarea 
unor lucrări de investiții: ex
tinderea spațiilor școlare, a 
cluburilor de tineret de la 
sate, construirea și amenaja
rea a 23 de baze sportive și 
de agrement, amenajarea și 
întreținerea a 900 hectare de 
spații verzi și parcuri, față 
de 250 hectare planificate. în 
campania agricolă de toamnă 
43 000 de tineri — elevi, stu- 
denți și muncitori — au par
ticipat la recoltarea cartofi
lor, sfeclei de zahăr, legume
lor și fructelor. Valoarea lu
crărilor efectuate prin mun
că voluntar-patriotică a ce
lor 85 000 de utecisti din ju
deț se ridică astfel la 60 mi
lioane lei. Din această va
loare, Ia lucrări finanțate s-a 
realizat 1 600 000 lei. Tinerii 
clin județul Brașov sînt ho- 
tărîti ca pînă la sfîrșitul anu
lui să obțină la lucrările fi
nanțate depășiri cu încă o 
sută mii lei.

DUMITRU CALANCEA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.

Domnule președinte, 
Doamnă Nixon, 
Doamnelor și domnilor, 
Este o deosebită plăcere pen

tru mine, pentru soția mea și 
colaboratorii mei că ne aflăm 
din nou in Statele Unite, că ne 
reîntâlnim, domnule Președinte, 
cuntinuind dialogul început in 
1967 și care s-a dovedit fruc
tuos pentru relațiile dintre po
poarele noastre, pentru cauza 
colaborării și păcii în lume.

Intr-adevăr, după vizita pe 
care ați el’ectuat-o în mod ofi
cial, ca primul președinte al 
Statelor Unite care a vizitat 
România — împreună cu doam
na Nixon — in 1969, relațiile 
dintre țările noastre au cunos
cut un progres continuu. Am 
realizat o dezvoltare simțitoare 
a colaborării economice și, tot
odată, s-au extins relațiile în 
domeniile științei, culturii, al 
schimbului de oameni în dife
rite domenii de activitate ; po
poarele noastre au început să 
se cunoască mai bine, să con
lucreze in interesul propășirii 
colaborării și păcii în lume. De 
asemenea, vizita j>e care eu 
însumi am făcut-o, în 1970, în 
Statele Unite, convorbirile care 
le-am avut cu dumneavoastră, 
cu alte personalități politice, e- 
conomice, cu oameni de afaceri 
din Statele Unite, au impulsio
nat mult colaborarea dintre ță
rile noastre.

Intr-adevăr, din 1967, șl apoi 
de la prima dumneavoastră vi
zită oficială în România, din 
1969. au trecut un număr de ani. 
In lume s-au produs multe 
schimbări, ce continuă să se ac
centueze și care merg în direc
ția unei mai bune conlucrări 
între națiuni, a afirmării dreptu
lui fiecărei națiuni la inde
pendență, la dezvoltarea ecoiLO- 
mico-socială liberă, a respectă
rii dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viața așa cum o 
dorește, fără nici un amesteo 
din afară.

Socialiste România
țări socialiste, 
nici o îndoială, 
moment impor- 

de astăzi: pentru 
trainice.

Secretarul de stat Henry 
Kissinger a oferit, la sediul 
Departamentului de Stat al 
S.U.A., un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte Manea Mănescu,. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin 
Mitea și Vasile Pungan, con
silieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la 
Washington, iar din partea ame
ricană Frederick Dent, ministrul 
comerțului, William Fulbright, 
președintele Comitetului senato
rial pentru relații externe,

Kenneth Rush, subsecretar 
stat, Walter Stoessel, asistent 
secretarului de stat pentru pro
blemele europene, Helmuth 
Sonnenfeld, asistent pentru pro
blemele europene al consilieru
lui prezidențial pentru securita
te națională, Robert Martens, în
sărcinat cu afaceri a.i. al S.U.A. 
la București.

Dejunul a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

★
In holul Departamentului de 

Stat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpinat de 
secretarul de stat al S.U.A,, 
care i-a prezentat un amplu 
panou cu fotografii de la so
sirea șefului statului român la 
Casa Albă. Pe panou era scris 
în limba română : „Bine ați ve
nit, domnule președinte

de 
al

Cei peste 46 000 de uteciști 
vîlceni raportează îndeplini
rea angajamentului la acțiu
nile de muncă patriotică pe 
anyl 1973 cu 30 de zile mai 
devreme.

Mobilizați de Chemarea a- 
dresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, Ia adunarea 
brigadierilor, tinerii de pe 
Lotru, din cetățile chimiei 
vîlcene, din fabrici si ogoare, 
cei care învață pe băncile 
școlii au fost prezențe active 
în tot ce s-a realizat în anul 
1973 în județul Vîicea.

Astfel, au fost predate o- 
țelăriilor patriei 7 mii tone 
fier vechi, au fost colectate 
300 tone deșeuri de hîrtie și 
160 000 bucăți ambalaje de 
sticlă. Patrimoniul forestier 
al județului nostru s-a îm
bogățit cu 1 200 hectare, su
prafață împădurită. Prin con
tribuția tinerilor s-au recol
tat de asemenea 100 000 
kg fructe de pădure, valoa
rea totală a lucrărilor din 
silvicultură ridieîndu-se la 
un milion Iei.

Totodată, eforturile depuse 
de organele și organizațiile 
U.T.C. s-au materializat în 
participarea la efectuarea 
unor lucrări de combatere a 
eroziunii solului, irigații, de
secări, regularizări și talu- 
zări de rîuri.

In perioada de toamnă 
peste 22 000 de elevi au fost 
alături de țăranii cooperatori 
Ia strîngerea recoltei, reali- 
zind lucrări în valoare de 
peste 3 500 000 Jei.

Antrenați în întrecerea „Ti
neretul — factor activ în rea
lizarea cincinalului înainte 
de termen" tinerii vîlceni au 
contribuit la darea în func
țiune a Uzinei nr. 3 și a ce
lui de-al dolea grup energetic 
de pe Lotru, a Electrolizei 
nr. 3 și Instalației de produși 
clorurali de la Centrala In
dustrială de produse anorga
nice Rm. Vîicea.

Realizarea angajamentului 
înainte de termen ne permi
te ca pînă la sfîrșitul anului 
să realizăm lucrări de mun
că patriotică în valoare de 
peste 100 000 lei.

VASILE SUCIU, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Vîicea al U.T.C.

r
ACEȘTI

>>«

UCENICI
Am trecut, acum cîteva zile, să-l văd, la 

el în atelier. Privindu-I cum spală, curăță și 
șterge piesele motorului, mi s-a părut nu nu
mai preocupat, dar și cam încruntat. O fi 
supărat ? De ce? Care pot fi „supărările" 
unui ucenic ?

— Ce nu-ți place?
- Dumitale ți-ar plăcea să-țl strivești pi

cioarele?! Și a început să-mi spună „neca
zul" cu cărucioarele de transportat piese. La 
ei în hală lucrează cam cinci suje de oameni. 
Se duc și se aduc motoare, piese. Cinci sute 
și trei cărucioare. Băieții - sînt vreo două
zeci de ucenici — nu le mal apucă și atunci 
cară fiecare cum poate. Ieri, unul mai firav, 
a scăpat o piesă grea din mîini 
la spital cu piciorul strivit. A 
umeri : „parcă puțin îi pasă 
cuiva de tine". Nu, nu știe cine 
este secretarul organizației U.T.C. 
Nu l-a văzut, nu i-a spus ni
meni. De trei luni de cînd e 
aici, în hala asta mare, el este 
își aduce aminte, cînd are timp.

- Totuși, de ce nu ridici problema afurisi
telor de cărucioare?

- Unde și cui ? A rldicat-o maistrul o dată 
dar un funcționar superior, care a înțeles 
bine principiul autogospodăririi, i-a răspuns 
scurt și cuprinzător: „de ce nu le faceți ?" 
„Păi cu ce, de unde, că astea nu se fac din 
aer". „Nu știu, găsiți singuri soluția!" — a 
indicat acela. Și de atunci maistrul ne re
petă indicația lui. Mai rămîne să-i punem 
roți. Indicație cu patru roți - cărucior I 
Bună, nu?" Nu-i bună, fiindcă iată ce i-a 
dat prin cap ucenicului meu. El a judecat 
așa : „Văd eu că nu vă interesează, nici pe 
maistru, nici pe funcționar, „chestia cu că
rucioarele" nici chiar cînd omul își strivește

și acum stă 
ridicat din

pictorul. Fiecare pentru el. Cu interesele Iul. 
Cu economiile lui. Cu picioarele lui. Oare 
cum aș putea să le arăt, în așa fel ca să 
simtă, ce am învățat de la ei ?" Și ideea 
n-a întîrziat să vină. De cîtva timp, după a- 
miezile, lucrează la un magazin de mobilă, 
ajută la încărcat, descărcat, omul care cum
pără un dulap are nevoie de o mînă mus
culoasă și o spinare zdravănă, iar pe ucenic 
nu-l sperie greutățile. „Știi, a continuat gin- 
ditor, maistrul nostru și funcționarul acela 
cu indicația căreia eu vreau să-i pun roți, 
s-au mutat la bloc. Au apartamente. Noi. 
Dar au mobilă veche. Trebuie s-o schimbe, . 
să ia una nouă. Eu le-am recomandat ma
gazinul unde 
aștept să-i

C. STÂNESCU

uteclst cînd

lucrez după amiezile. Abia 
am la mînă, să mă prefac că-i 
ajut cu spinarea mea tînâră și 
zdravănă să-și care acasă du
lapurile, dormezele, bibliotecile, 
fotoliile".

- Ei, și ?
- Păi, cum, nu pricepi?! El cu căruciorul, 

eu cu dulapul I Ei cu indicația pe roți, eu 
cu dormeza pe care am s-o fac să le cadă 
peste picioare chiar atunci cînd, nu-i așa, îi 
ajut s-o ducă acasă. Ba am să zic și „par
don, mi-a scăpat" I Nu sîrit ei în mîna mea?!"

Ucenicul decisese, așadar, să-și îndoaie 
spinarea sub acest dulap greu în așteptarea 

unice cînd,. scuturînd ușor dintr-un 
va putea să-l lase să cadă peste pi- 
proprieterului' cu apartament nou. Fi- 
planul pue'il este doar acela care

clipei 
umăr, 
cierul 
rește, 
s-a putut naște în capul unui băiat simplu 
și fără experiență. Deocamdată forța răzbu
nării este mai mult imaginară, pentru că 
ucenicul e tînăr, n-are decît abia 16 ani. 
Dar mai tîrziu?
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• IN MIMELE 10 LUNI ALE ANULUI, CONSUMURILE SPE
CIFICE DE ENERGIE ELECTRICA Șl COMBUSTIBIL AU FOST 
MICȘORATE CU 5 413 000 KWH Șl RESPECTIV 1539 T COM- 
BUSTIBIL CONVENȚIONAL. • FINA LA SFIRȘITUL ANULUI SE 
VOR MAI ECONOMISI INC*  451 400 KWH • CONFORM 
MASURILOR ELABORATE PINA ACUM, IN ANUL 1974 SE VOR 
ECONOMISI 5 930 000 KWH Șl 3 880 800 T COMBUSTIBIL CON
VENȚIONAL.

întreprinderea de mașini grele 
eate cel mai mare consumator 
de energie electrică din Capi
tală. Este firesc, deci, ca și eco
nomiile realizate să fie dintre cele 
mai mari.

Pentru a putea valorifica în- 
tr-o măsură cit mai mare posibi
litățile noastre de economisire a 
energiei electrice și combustibili
lor, ani trecut de la început la 
modificarea unor utilaje, la îm
bunătățirea tehnologiilor de ela
borare a oțelurilor la cuptoarele 
electrice, ne spune tovarășul 
Cornelia Mahornic, inginerul șef 
al întreprinderii. Vom da doar 
cîteva exemple. în primul rînd, 
vă rog să notați că toate arză
toarele de la cuptoarele de în
călzire vor fi schimbate sau în- 
bunătățite încă în acest an. Da
torită perfecționărilor aduse teh
nologiei de elaborare a oțelurilor 
în cuptoarele electrice de 50 t, 
s-a redus mult timpul necesar 
pentru obținerea unei șarje. Cu 
aceeași energie, deci, obținem 
oțel mai mult. Pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie se va realiza ast
fel un spor de producție de 
2 000 tone oțel. Datorită unei 
alte măsuri —■ introducerea in- 
suflarii cu oxigen la elaborarea 
oțelurilor înalt aliate vom pro
duce în plus 606 tone de otel 
anual. Ne preocupă de asemenea 
recupera, ea căldurii gazelor de 
ardere de la cuptoare. Nu peste 
mult timp toate cuptoarele noas
tre vor fi echipate cu recupera
toare de căldură pentru gazele 
de ardere. Studiile elaborate de 
I.C.P.E.T. în acest sens au fost

Arăturile în
etapa decisivă

„Dacă înainte îndreptai cuiul 
pe bolovanul răsturnat de plug 
— așa de tare era pămîntul ! — 
în condițiile zăpezii activitatea 
mecanizatorilor cunoaște o etapă 
mai grea, dar și decisivă".

Cuvintele aparțin tovarășului 
Dumitru Buzna, inginer șef al 
cooperativei agricole din Osiea 
de Sus, județul Olt. Se ară —- 
ne spune dînsul — cu cîte două 
tractoare în cuplu, iar viteza zil
nică pe agregat nu depășește 3 
ha. Greu, dar se perseverează, 
cooperatorii și mecanizatorii de
pun eforturi deosebite pentru 
grăbirea arăturilor pe ultimele 
suprafețe. Cînd amintim, în a- 
ceastă concentrare de efort, și 
numele cooperatorilor, ne gîn- 
din» la faptul că și ei sînt ală
turi de mecanizatori, că se în
grijesc pentru a asigura oame
nilor de la volan o masă caldă, 
la prînz, în cîmp. Tocmai de a- 
ceea, ține să sublinieze ingine
rul, mecanizatori ca Ilie Voinea, 
Dumitru Buga, Eugen Epuie, 
Ion Lepădata fac zilnic dovada 
unei trude conștiente și nece- 
șare.

Rezultatele bune obținute în 
această unitate se datoresc, 
însă, și unei chibzuite organi
zări, depistării și folosirii orică
ror resurse. Astfel, pentru acce
lerarea ritmului, pentru folosirea 
fiecărei ore bune de lucru, sînt 
instruiți și folosiți mecanicii de 
la irigații, care iau locul, din 
mers, mecanizatorilor obosiți.

O situație similară există .și 
la unitatea alăturată, C.A.P. 
Greci, unde se urmărește în pei- 
manență mișcarea tractoarelor, 
concentrarea lor, cu eficiență, 
pe cîte o tarla mare.

Mai sînt însă și locuri unde 
încă se mai lucrează la elibe
rarea câmpului de coceni. La 
Coteana, de pildă, unitate răma
să mai în urmă, 25 de atelaje, 
opt autocamioane și tractoare 
cu șei string cocenii.

în alt punct al județului, la 
cooperativa agricolă Curtișoara, 
inginerul șef Ilie Andreescu ne 
vorbea cu aceleași cuvinte, de 
frumoasă apreciere, la adresa 
mecanizatorilor. „Mulți sînt ti
neri și mulți foarte tineri — ni 
Se spune — dar cercetîndu-i cu 
atenție la muncă înțelegi lim
pede maturitatea ce-i caracteri
zează. Constantin Ghenea, Du
mitru Turcu, Gheorghe Paras- 
chiv au urcat numai de doi ani 
pe tractor, dar cu nădejde și si-

CUM GOSPODĂREȘTE 
ENERGIA CEL MAI 

MARE CONSUMATOR 
AL CAPITALEI

înaintate deja la I.P.C.M. pentru 
a întocmi proiectele de execuție 
ale acestor recuperatoare.

— Oamenii înțeleg importanța 
măsurilor luate la nivelul secții
lor sau al întreprinderii și acțio
nează, peste lot, pentru înfăp
tuirea lor, ne spune ing. Marius 
Lozici, șeful atelierului de ex
ploatări energetice. In urma dez
baterilor, a discuțiilor avute cu 
oamenii - din secții pe această 
tema au apărut numeroase pro
puneri concrete, inițiative indi
viduale sau colective pentru gos
podărirea rațională a energiei 
electrice și combustibililor. Mun
citorii de la atelierul de bobinaj, 
bunăoară, unde se lucrează în-

guranță*.  Așa se face că aici a- 
răturile sînt pe terminate. Din 
956 ha., peste 80 la sută au 
fost arate. Procentul este edifi
cator și în ceea ce privește si
tuația la nivelul întregului ju
deț, iar acesta este un fapt foar
te bun, avînd în vedere că nu
mărul hectarelor planificate a 
fi arate în această perioadă este 
destul de mare : 158 600. Se
iau, în continuare, măsuri pen
tru crearea frontului de lucru 
prin impulsionarea eliberării ul
timelor terenuri de coceni, orga
nizarea de schimburi prelungi
te, alcătuirea — și urmărirea ri
guroasă — a graficelor de îna
intare pe zone S.M.A., secții și 
mașini.

Se cuvine subliniat, în finalul 
acestor rînduri, preocuparea 
deosebită pentru economisirea 
carburanților și lubrifianților. 
La S.M.A. Stoicănești, Vișina, 
Drăgănești, Rusănești, Ștefan cel 
Mare, la nivelul fiecărei secții 
din județ, mecanizatorii au fo^t 
instruiți temeinic cu măsurile 
ce se impun pentru eliminarea 
oricărei risipe, printr-o întreți
nere bună a tractoarelor și ma
șinilor din dotare. în multe 
locuri, tractoarele înnoptează 
în cîmp, alimentarea făcîndu-se 
în brazdă.

în județul Olt sînt condiții 
pentru ca actuala campanie de 
arături să se încheie cu succes, 
asigurîndu-se astfel baze temei
nice recoltelor viitoare.

I. ANDRF.IȚA

sezonul
de iarna

Tineret
in

I.M.G. BUCUREȘTI
tr-un singur schimb au prezen
tat o cereie scrisă, semnată de 
vreo 20 de inși, prin care solicită 
să lucreze nu de la 7 la 15 ci de 
la 8 la 16 „pentru a nu mai 
aprinde becurile de la 7 la 8“.

Echipele de control constituite 
ad-hoc mai constată, totuși, des
tul de multe nereguli în gospo
dărirea energiei.

La secția mecano-sudură s-au 
găsit cuptoare de preîncălzire 
arzînd fără să fie încărcate la 
capacitatea nominală. La atelie
rul de întreținere din hala de 
pregătire a fierului vechi, pînă 
acum o săptămînă, se mai folosea 
pentru încălzire reșoul. Sînt 
„amănunte" care arată că nu 
peste tot a fost înlăturată în 
întregime obișnuința unora de a 
risipi cu indiferență energia elec
trică și combustibilul.

— Importantă, acum, este 
crearea unei opinii de masă în 
favoarea economisirii energiei 
electrice și combustibililor, ne 
spune Romulus Georgescu, secre

k Mm
. 1st

I ----
încă o nouă întreprindere in
tră în circuitul producătoare
lor de mobilă — Fabrica din 

Nehoiu, județul Buzău.

Gospodarul își construiește 
„iarna car și vara sanie", zi
cala valabilă în aceste zile și 

pentru mecanizatori. 

tarul comitetului U.T.C. în fond, 
timpul de elaborare a unei șarje, 
eficiența consumului de gaze la 
cuptoarele de încălzire și trata
mente termice depinde de con
știința celor care le deservesc. 
Și nu trebuie să uitam că cei 
mai mulți dintre ei sînt tineri. De 
aceea, primul punct înscris pe 
ordinea de zi a adunărilor gene

rale U.T.C, a devenit problema 
economiilor de energie și com
bustibil. Pentru. început în fie
care organizație și pe schimburi 
a luat ființă cîte o brigadă for
mata din 3 uteciști care veghea
ză să nu ardă luminile în mod 
inutil, și anunță organele compe
tente ori de cîte ori observă vreo 
neregulă în domeniul gospodări
rii energiei electrice și combus
tibililor. In același timp am adre
sat un apel inginerilor și tehni
cienilor tineri din întreprindere 
să vină cu inovații și raționali
zări generatoare de economii. 
Cîteva sînt, deja, în lucru.

IUSTIN MORARU

Biroul
deTurism
pentru

Cresc rindurile
Uniunii Tineretului

Comunist
PITEȘTI

Mai mult de 250 de elevi din 
școlile generale ale municipiu
lui Pitești au trăit duminică e- 
moția primirii în rîndurile or
ganizației revoluționare de ti
neret — U.T.C. înmînarea car
netelor de membru al U.T.C. s-a 
făcur Intr-un cadru festiv.

Pensionarul loan Mincu, unul 
dintre cei care a luat parte ac
tivă la înființarea Uniunii Ti
neretului Comunist în 1922 a 
vorbit celor prezenți de condi
țiile grele in care își desfășurau 
activitatea uteciștii înainte de 
23 August 1944. Salutul pionie
rilor a fost adus de eleva Car
men Stepan, iar în numele noi
lor primiți in organizația U.T C. 
a vorbit elevul Dănel Cruceană. 
Secretarul Comitetului U.T.C.

Pentru a veni în 
sprijinul elevilor cla
selor a Vlll-a 
care-și pun între
barea : „Ce profe
siune îmi aleg 
Comitetul U.T.C. e- 
levi de la Școala 
nr. 1 din Hunedoa
ra, cu sprijinul Co
mitetului municipal 
al U.T.C., avînd în 
vedere multiplele 
profesiuni oferite 
de Combinatul side
rurgic, a considerat

HUNEDOARA

că este necesară o 
vizită a acestora pe 
platforma O.S. M. 
II. Cu această oca
zie maistrul Ștefan 
Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste 
și maistrul Victor 
Petro eseu, secretar 
al comitetului de 
partid pe secție au 
devenit adevărați 
sfătuitori pentru o- 
rientarea profesio
nală a tinerilor oas
peți. Intr-o at-

Integrindu-i»e, prin preocupă
rile sale. în complexul de forme 
ale U.T.C. ce-și propun să con
tribuie la educarea tineretului 
și la folosirea timpului său liber 
într-un mod cit mai atractiv, 
Agenția București a B.T.T. orga
nizează diverse acțiuni turistice 
în sezonul de iarnă 1973—1974. 
Astfel, în vacanța de iarnă a e- 
levilor și studenților în perioada 
23—29 decembrie 1973. vor bene
ficia de locuri prin B.T.T. un nu
măr de 17.60 studenți și elevi, 
jar în perioada 3—9 ianuarie 1974 
un număr de 1 300 de elevi. La 
dispoziția lor vor fi numeroase 
cabane și vile printre care Pia
tra Arsă, Peștera, Padina, Cota 
1500, Babele. Poiana Izvoarelor, 
Diham, Gîrbova, Poiana Secui
lor, Predeal, Timiș, Izvorul Mu
reșului, Pîriul Rece, Motel Voi
na și altele. Un interes deose
bit au manifestat organizațiile 
U.T.C. de la Liceul nr. 21, Li
ceul economic 2, Liceul C. A. 
Rosetti, Liceul Mihai Viteazu, 
Școala generală 54. Școala gene
rală 193. Școala de Comerț Ex
terior ; de asemenea, organizații 
U.T.C. de la numeroase fa
cultăți bucureștene.

în programul acestor tabere 
gint înscrise excursii și drume
ții pentru cunoașterea zonelor 
montane, practicarea schiului, 
concursuri de săniuțe. De ase
menea vor fi inițiate seri cultu- 
ral-distractive, care cuprind : 
concursuri pe teme de recunoaș
terea traseelor parcurse, de In- 
demînare, jocuri de cabane, 
dans etc.

Agenția noastră organizează 
de asemenea excursii prilejuite 
de petrecerea revelionului 1974. 
Aproape 2 000 tineri, în princi
pal salariați și studenți ai facul- 

de la întreprinderea de auto
turisme Pitești, Uță Nicolae, le-a 
vorbit elevilor despre necesita
tea de a se pregăti — învățînd 
bine — să devină buni munci
tori, tehnicieni sau specialiști. 
Tovarășul Victor Popescu, prim- 
secretar al comitetului munici
pal al U.T.C., a prezentat În
datoririle și drepturile ce revin 
membrilor U.T.C.

Festivitatea s-a încheiat cu 
prezentarea unui reușit montaj 
muzical-literar intitluat „Mîndru 
sînt de tine țara mea", pregătit 
de elevi de la Școala generală 
nr. 4, precum $i a unui recital 
de poezie închinată partidului și 
patriei.

I. VOICU

mosferă sărbăto
rească, s-a consti
tuit cercul „Priete
nii oțelarului" care 
va fi condus de lă
cătușul loan Mica, 
secretarul Comite
tului U.T.C. de la 
O.S.M. 11. Tineri
lor elevi primiți în 
aceeași zi în U.T.C. 
li s-au înmînat car*  
netele roșii de 
membri ai acestei 
organizații (IOAN 
VLAD).

'O

tăților bucureștene s-au înscris 
la aceste excursii. Puncte de 
organizare sînt cabanele din 
Platoul Bucegi, Munții Baiului, 
Motel Voina ; de asemenea în 
vile, la Predeal, Timiș, Pîriul 
Rece, Călimănești, Pucioasa, 
Mamaia — Hotel Parc.

Menționez colectivele de ti
neri din organizațiile U.T.C. de 
la Uzina 23 August (42 de tineri 
la Pucioasa) Electromagnetica 
(30 — la Scropoasa și 40 la Pu
cioasa). Institutul Proiect Bucu
rești (30 la Poiana Secuilor). 
Cooperativa artă și precizie (26 
la Susai). Institutul politehnic 
(43 la Mălăiești), I.F.A. (30 la 
Gîrbova), care vor petrece în 
colectiv revelionul. In acest an 
s-a creat posibilitatea înscrierii 
și a tinerilor, individual.

în acest program ne-am pro
pus : cunoașterea zonelor turis
tice și a celor mai importante 
obiective ale acestora ; excursii 
și drumeții pentru cunoașterea 
împrejurimilor acestor locuri ; 
practicarea sporturilor de iarnă ; 
organizarea petrecerii revelio
nului cu programe cultural- 
distractive (realizate în princi
pal de ghizi, organizatorii de 
excursii cu concursul altor ti
neri). în seara zilei de 1 ianua
rie se vor organiza .(MXi distrac
tive purtînd diferite^ denumiri, 
de la caz la caz, după’ imagina
ția tinerilor participant!. Prin
cipal este faptul că tinerii ex
cursioniști sint chiar ei organi
zatorii acestor activități. Ghizii 
și personalul de la cabane și 
stațiuni sprijină realizarea pro
gramului stabilit.

în sezonul de iarnă mai or
ganizăm numeroase acțiuni la 
sfîrșit de săptămînă dintre ’"bare

Hotărîrea a fost luată nu de
mult. Comitetul U.T.C. de la 
Trustul Industrial de Automati
zări București a votat în ședin
ță plenară schimbarea din func
ția de secretar a lui Mic An
drei. Intre argumente erau enun
țate ca decisive unele greșeli în 
activitatea sa de secretar: a 
muncit sectar, nu a știut să-și 
mobilizeze comitetul, a făcut to
tul de unul singur. Și cum tină- 
rul se apropia de vîrsta de 30 de 
ani, argumentele atîrnau greu 
în balanță, înclinînd-o în favoa
rea schimbării. Pe celălalt talger, 
timpul viito: plutea impondera
bil, lipsit de greutatea acelor fap
te care să poată deveni cîndva 
contraargumente.

Cunoșteam insă și rîvna și pa
siunea cu care acest secretar își 
îndeplinea sarcinile, capacitatea 
sa de muncă, spiritul de iniția
tivă și de aceea am rămas sur
prinși de hotărîrea comitetului 
U.T.C. Cu atât mai mult cu cit 
chiar tovarășul Zaliarian Ervan, 
secretarul organizației de partid, 
ti elogiase activitatea: „N-a o- 
biectat niciodată că-i este greu. 
A încercat să-și îndeplinească 
toate sarcinile fără să țină cont 
de timp. A muncit cu multa pa-

sxune", Tovarășul Coriolan Ră- 
duică, prim secretar al sectoru
lui I U.T.C. ne-a vorbit la fel de 
frumos despre Mic Andrei: 
„Este un electrician foarte bun, 
cu experiență în activitatea or
ganizației U.T.C. A acceptat 
funcția de secretar cu toate că 
salariul i se diminua astfel sim
țitor. A depus mult suflet și da
torită corectitudinii sale, organi
zația pe care o conducea, a de
venit în scurt timp fruntașă pe 
sector, lată un exemplu în care 
corectitudinea se îmbină cu pa
siunea : cu ocazia Carnavalului 
de 1 Mai și 23 August. Mic îm
preună cu un grup de uteciști, 
au efectuat toată instalația elec
trică din parcul Herăstrău. La 
ora 4 dimineața. Mic se afla cu 
echipa la lucru*.  „Mic Andrei 
are vocație pentru munca de ac
tivist — ne-au spus și membrii 
comitetului U.T.C. din întreprin
dere. Știe să vorbească cu oa
menii, sa se facă ascultat și ur
mai de cei 300 de uteciști pe 
care-i număra organizația".

Afirmații și opinii surprinză
toare dacă le comparăm cu ho
tărîrea luata. Dar ceea ce noi 
nu înțelesesem încă, Mic Andrei 
a înțeles de mai înainte. Și-a 
spus părerea, numai pe jumă
tate, pentru că în cealaltă ju
mătate era condensat adevăratul 
sens al întâmplării. Mic Andrei 
înțelegea că la urma urinei ceea 
ce constituia adevăratul sens al 
întâmplării rupsese de fapt echi
librul, înclinînd balanța în fa
voarea schimbării. Un singur lu-

amlntim : excuriii cu trenul Ia 
cabanele de pe Valea Prahovei, 
Valea Ialomiței, precum și la 
vile în stațiunile Sinaia, Buș
teni, Predeal. Călimănești ; ex
cursii tematice pentru vizitarea 
obiectivelor turistice pe trasee 
cum sînt : București-Brașov- . 
Bran-Cîmpulung Muscel-Pitești- 
Rimnicu Vîlcea-Cozia-Drobeta- 
Turnu Severin-Sibiu și altele ; 
excursii pentru sărbătorirea ti
nerilor majori, excursii cu par
ticiparea tinerilor de la „pregă
tirea pentru apărarea patriei". 
Cu acest prilej se organizează 
unele concursuri- și aplicații în 
zone moqțane intitulate „Grupa 
în acțiune", precum și excursii 
pentru organizarea concursului 
„Săniuța de argint", faza pe 
sectoare și Capitală. Săptămî- 
nal, la astfel de acțiuni parti
cipă între 3 000—5 000 de tineri.

Creșterea frecvenței acțiuni
lor turistice se explică în prin
cipal printr-o mai bună orga
nizare a muncii organelor și 
organizațiilor U.T.C. privind 
folosirea turismului ca una din 
metodele principale de educare 
și formare a tinerilor. Numeroa
se comitete U.T.C. au înscrise 
în programele lor sarcini pre
cise pentru cercurile de turism. 
De asemenea, mai amintesc faci
litățile acordate precum și sti
mularea tinerilor fruntași cu 
oote părți din prețurile excur
siilor. La oare se adaugă, evi
dent, țlorința crescinda a tine
rilor de a cunoaște cit mai mult 
despre frumusețile patriei, a 
locurilor și monumentelor isto
rice, de artă și cultură etc.

CONSTANTIN PANĂ 
vfoe-președinte al Agenției 

București a B.T.T. 

cru îi apărea confuz. Nu price
pea cum se poate ca munca, pa
siunea, dăruirea, într-un cuvînf, 
realizările comune lui și organi
zației al cărei secretar fusese și 
care acum se mîndrea cu nume
le de fruntașă pe sector, au pu
tut fi învăluite de acele „argu
mente" și mutate atît de nefi
resc de pe un talger pe celălalt.

Iată ce era de fapt condensat 
în cealaltă jumătate despre care 
Mic Andrei n-a putut vorbi sau 
s-a gîndit că e mai bine să tacă : 
„De la data cînd soțul meu a 
fost ales în funcția de secretar 
al organizației U.T.C., a început, 
sub pretextul ședințelor, să vie 
tîrziu acasă. Venea obosit și se 
culca. Nu-I mai interesau trebu
rile noastre gospodărești. Nu mai 
avea timp să se ocupe nici de 
copil, să-1 ia de la cămin. Cînd 
îl întrebam de unde vine, răs
pundea invariabil : am avut 
treabă. Sigur, poate tonul cu ca- 
re-1 întrebam nu era cel mai po
trivit, dar eram și eu iritată. în 
luna octombrie și-a luat lucru
rile și a plecat. Ca sa nu-1 mai 
întreb de ce vine tîrziu și de 
unde vine", am citat din scri
soarea trimisă redacției de soția 
lui Mic Andrei, ea însăși o mun

citoare apreciată în colectivul 
în care lucrează pentru seriozi
tatea și corectitudinea ei.

•k
In ședința plenară a comitetu

lui s-a hotărît eliberarea lui Mic 
Andrei din funcția de secretar 
U.T.C.: „a muncit sectar, n-a 
știut să-și mobilizeze comitetul, 
a făcut totul de unul singur1. 
Despre adevăratul motiv nu s-a 
spus însă mei un cuvint. Pe a- 
cesta l-a formulat tovarășul Za
harian Ervan, într-o discuție cu 
noi: „Soția Iui Mic Andrei s-a 
plîns că din pricina muncii ob
ștești își neglijează familia. A 
subliniat chiar că această muncă 
îi distrage căminul. Situația de
osebit de gravă ne-a decis să-1 
schimbăm pe Mic din funcție ur
mărind astfel închegarea fami
liei".

Procedeul ni se pare ome
nesc. Dacă pentru o organizație 
formată din 300 de uteciști se 
poate găsi un secretar la fel de 
bun ca Mic, pentru familia sa 
numai el poate fi soț și tată. Ne 
nedumerește însă faptul că a- 
ceastă hotărîre n-a fost făcută 
cunoscută sub motivele ei ade
vărate, că nu s-a invocat în pri
mul rînd starea de lucruri reală. 
Atunci cu siguranță nici Mic An
drei, nici ceilalți n-ar fi privit 
cu amărăciune spre talgerul pe 
care nefiresc suspenda un viitor 
imponderabil. Pentru că lipsuri
le semnalate în activitatea sa de 
secretar, existente desigur și ele, 
nu ni se par totuși cele mai im
portante și în nici un caz deci
sive. Dimpotrivă,' chiar opiniile 
oamenilor despre el contrazic, 
total, cum am văzut, o aseme
nea imagine. Iar faptul că Mic 
Andrei a rămas în continuare 
membru în biroul de partid al 
trustului confirmă încă o dată 
meritele sale. Procedeul a fost 
chiar de natură să-l demoralize
ze și mai mult întt-un moment 
în care-ar fi avut nevoie de în
țelegere și sprijin. Înțelegerea și 
sprijinul le-au urmărit desigur- și- 
colectivul din jurul lui dar nu ni 
se pare că a făcut-o prin mijlo
cul cel mai potrivit. Hotărîrea 
luată l-a scutit desigur de unele 
sarcini. Scopul acestei soluții a 
fost și el cit se poate de frumos: 
închegarea familiei. Deci, Mic 
Andrei se va întoarce acasă. Dar 
se va întoarce oare Mic Andrei 
acasă P Ne îngăduim un scurt 
epilog, cu speranța că va rămî- 
ne sub semnul provizoratului. 
Soția lui Mic Andrei ezită. De 
ce p „Pentru că știu că soțul meu 
nu se va schimba".

Deocamdată epilogul este unul 
pe care nu-l dorește nimeni : 
un dublu divorț, unul nepronun
țat între soți și celălalt, pronun
țat. de acum intre organizația 
U.T.C. șt secretarul său. Nu 
știm, nu putem preced# cum vor 
evolua lucrurile mai departe. Am 
vrea însă cel puțin un lucru să 
facem : să aducem pe această 
cale mulțumirile noastre lui Mic 
Andrei, pentru activitatea depu
să în fruntea unei organizații 
U.T.C. O facem cu o oarecare 
întârziere dar cu dorința sinceră 
de a repune lucrurile în adevă
rata lor lumină.

VERA ENDRE.IEVSCHI 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

TORINO NEGRU: Patria (orele 
11.30; 14; 16,30; 1»; 21,15); Lu

ceafărul (orele S; 11,15; 13.30; ÎS; 
18.30; 20.45); Festival (orele 8;
11.15, 13.30; 16, 18.30; 21).

MISIUNEA SECRETĂ A MA
IORULUI COOK : Sala Palatului 
(orele 17.15 ; 20,15) ; Scala (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18.30; 21); Bucu
rești (orele 8.45: 11; 13,30; 16;
18.30; 21); Favorit (orele S.15; 11.30; 
13.45: 16; 18.15; 20.30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE ; Lu
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20 45).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Capitol (orele 9.30 ; 11,45 ;
14 ; 16 15 ; 18.30 : 20,45).

DOI PE UN BALANSOAR : Cen
tral (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
18.15 ; 20.30) ; Cotrocenl (orele
15.30 : 18 ; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : Doina (orele 9 ; 12 ; 
14).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina
(orele 10,45 ; 16).

OMUL DIN LA MANCHA : Ex
celsior (orele 9.30 ; 12 ; 15,30 ;
13 : 20.30) ; Gloria (orele 9 ; 
11.45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

TN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE : Arta (orele 15.30 ; 18 ;
20.15) : Dacia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 i 18.15 : 20.30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE: Vic
toria (orele 8.45; 11; 13,15; 15.45; 
18,15; 20,45); Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30; 15 45; 18; 20,15).

VIFORNIȚA : Grivlța (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30),

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ;
Buzești (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16; 18,15; 20.30); Modern (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 16.15 ; 20.30).

ANCHETA POȘTAȘILOR ; Bu- 
eegi (orele 15,45 ; 18 ; 20.15),

BUNA SEARA. DOAMNĂ 
CAMPBELL : Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20.30) ; Flacira
(orele 9 15 ; 11,30 : 13.45 ; 16 ; 
18 15 ; 20.30) ; Volga (orele 9 ; 
11,15; 13.30; 13,45 : 18.15 : 20,30).

MONOLOG : Drumul Sirii (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI 1 
Timpuri Noi (orele 10—19 în con
tinuare).

100 DE LEI : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20.15).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Lira (orele 15.30 ; 18 ;
20.15).

MAFIA ALBĂ : înfrățirea (orele
15.30 : 18 ; 20.15)

OMUL DE DINCOLO : Pacea 
(orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Cringașl (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

ANDREI RUBLIOV : Viitorul
(orele 15 30 : 19).

VAGABONDUL : Flamura (orele 
9 : 12,30 ; 16 : 19,15).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVĂ : Munca (orele 16 ; 
18 . 20).

ROND DE NOAPTE : Progresul 
(orele 16 : 18 : 20).

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA ; Unirea (orele 15,30 ; 18 ;
30.18).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR l 
Vitan (orele 16 ; 19).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Moșilor (orele 15.30 ; 18 : 20).

NICOVALA SAU CIOCANUL l 
Cosmos (orele 15.30 ; 19).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR ; Popular 
(orele 17,30 ; 20).

CU CĂRȚILE PE FATĂ î Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 ; 20).

Opera Români: DON QUIJOTE 
ora 19.30; Teatrul de Operetă: MY 
FAIR LADY — ora 19.30; Teatrul 
Național ,.I. L. Caragiale1* (Sala 
Comedia): PRIZONIERUL DIN
MANHATTAN — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgureanu): CASA DE MODE

— ora 20; (Sala Studio); NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
,.W“ — ora 20; Teatrul C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 20: (Sala Studio): 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
20; Teatrul de Comedie: INTERE
SUL GENERAL — ora 20; Teatrul 
Mic; STÎLPII SOCIETĂȚII — ora 
19 30: Teatrul Giulești: SCUFIȚA 
ROȘIE — ora 10; RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUT — ora 19.30; Tea
trul ,.Ion Vasilescu**:  SICILIANA
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă- ; NOTA ZERO LA PURTARE
— ora 8; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): TRĂSNlTUL MEU 
DRAG — ora 19.30; (Sala Victoria); 
VINO SĂ NE VEZI DISEARĂ — 
ora 19,30: Studioul de teatru al 
I.A.T.C. : MOCKIN-POTT — ora 
20; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria): PITTER PAN — ora H; 

(Sala Academia): PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 17 (premieră); 
Ansamblul Rapsodia Română: 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
19.30: Circul .,Globus": GALA A- 
CROBAȚILOR (spectacol interna
țional) — ora 19.30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri ; 9.05 Incognito — 
9.56 Melodia zilei. „Noi, mine
rii" de loan Chirescu ; 10,00 Me
ridian club ; 11,00 Știință gi teh
nică; 11,10 Profil pe portativ; vio
lonistul Varujan Cozighian; 11,30 
Ctntăretl din Valea Almăjului; 
12,00 Transmisiuni directe din țară; 
13.19 Invitație In fonoteeă ; 12.55

Melodia zilei : 13.00 închiderea •- 
misiunii de dimineață ; 17,00 știri
le după-amiezii ; 17,05 Alo. Radio l 
— muzică ușoară la cererea ascul
tătorilor ; 10.00 Șapte zile, șapte 
arte. Arte plastice; 18.10 Dublu 
recital : Dida Drăgan și Michel 
Polnareft ; 18.55 Melodia zilei ; 
19,00 în direct... de la Biblioteca 
Academiei R.S. România ; 19.30
Știri ; 19.35 Casa de discuri „Tur
nabout" : 20.00 Figuri de seamă 
din Istoria culturii românești „Di- 
mitrie Paclurea" ; 21.00 Radio-su- 
per-top. Muzică ușoară de peste 
hotare : 22.0» Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport ; 22.30 Me
lodia zilei ; 22.35 Vedete ale muzi
cii ușoare ; 23.15 Poetica, Daniela 
Crăsnaru : 23,20 Studioul muzicii 
contemporane ; 33,55—24.00 Ultime
le știri.

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală : 10.00 — Te
lex ; 10.05 — Municipalitatea răs
punde bueureșteanuiui ; 10.25 —
Film pentru copii șl tineret : ,.A- 
lexandr Nevski". Regia : Serghel

Eisenstein. Cu : Nikolai Cerkasov. 
Nikolai Ohlopkov ; Î2,l0 — Tele
jurnal ; 17,30 — Curs de limbă 
rusă. I-ecția 69- Prezintă conf. univ. 
dr. Victor Vascenco ; 18,00 — Te
lex ; 18.05 — Tragerea Pronoex- 
pres ; 18,15 — Steaua polară ;
18.35 — Muzică populară. Cîntece 
oltenești interpretate de 'Gheor
ghe Roșoga ; 18,45 — Terra ’73 — 
Știința și problemele lumii con
temporane ; 19.20 — 1001 de seri. 
Fabule de ,,La Fontaine'*  : ..Acvila 
și bufnița" ; 19,30 — Telejurnal ; 
20,00 — Cîntecul săptămînii ; 20.05 
— Teleobiectiv ; 26.20 — Publicita
te ; >0.25 — Telecinemateca. Ci
clul ,.G6rard Philipe". „Mănăsti
re*  din Parma*'  — partea a Il-a. 
Regia : Christian Jaque ; 21,40 —
Arii celebre In interpretarea soliș
tilor Operei din Iași ; 22.00 — 24 
de ,6 re.

PROGRAMUL H

20,06 — O viață pentru o Idee : 
Ion Ionescu de la Brad ; 20,30 — 
Recital de balet : Norbert Thiel ; 
21,00 — Omul de lingă tine — .Se
cretarul de partid" ; 21 20 — Te
lex ; 21.15 — Selecțiuni din ..Albu
mul duminical*'  ; 21,50 — Din liri
ca universală : ..Poemele luminii**  ; 
32,05 — Armonii intime. Ultimele 
patru lieduri de R. Strauss.
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Vizita oficială a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea la Casa Albă
(Urmare din pag. 1)

momentele primirii, bateriile de 
microfoane, mulțimea magneto- 
foanelor portative și tot restul 
panopliei modeme a mijloace
lor de comunicare în masă, pre
zența masivă a corespondenților 
și trimișilor speciali, operatori
lor de imagine și sunet, fotore
porterilor, reprezentînd princi
palele organe de presă și postu
rile de radio și televiziune din 
S.U.A., jurnale de actualități ci
nematografice, publicații de 
mare tiraj de peste hotare, a- 
gențiile internaționale de presă, 
reflectă grăitor interesul deose
bit stîrnit în rîndul opiniei pu
blice din S.U.A., ca și de pe alte 
meridiane, de această vizită, 
conturirid atmosfera specifică e- 
venimentelor politice de mare 
anvergură.

Transmisia în direct de către 
televiziunea română a primirii 
de la Casa Albă a permis și mi
lioanelor de telespectatori din 
țara noastră să ia cunoștință, 
chiar în momentul desfășurării 
lor, de secvențele pline de so
lemnitate cu care a debutat vi
zita oficială a șefului statului 
român.

Ora 10,25 (ora locală). Elicop
terul special, cu care au călăto
rit de la Camp David președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, aterizea
ză. Oaspeții sînt invitați de 
V rion Smoak, șeful protocolu
lui Casei Albe, să ia loc într-o

Ceai oferit de doamna Patricia Nixon
în Salonul albastru al Casei 

Albe, a avut loc, marți, un ceai 
oferit în cinstea tovarășei Elena 
Ceaușescu de doamna Patricia 
Nixon.

Dejun in cinstea tovarășei [lena Ceaușescu
In cinstea tovarășei Elena 

Ceaușescu, Elvira Burger, soția 
președintelui Curții Supreme a 
S.U.A., a oferit, marți, un dejun.

Au luat parte soțiile minis
trului de finanțe, ministrului co
merțului și ministrului trans
porturilor din S.U.A., soțiile u- 

limuzină, care se îndreaptă spre 
Casa Albă. Se străbat aleile 
parcului, străjuite de ofi
țeri în uniformă de gală, 
care poartă în bandulieră 
steagurile României și S.U.A. 
Trompeții dau onorul. Nu
meroșii cetățeni aflați de-a 
lungul aleilor parcurse fac o 
caldă și spontană manifestare 
de simpatie oaspeților, își ex
primă prin aplauzele lor senti
mentele de prietenie față de 
poporul României, stima și con
siderația față de conducătorul el.

Limuzina se oprește la intra
rea din sud a Casei Albe, bogat 
ornamentată, cu un balcon larg, 
spre care urcă o scară maies
tuoasă. Aci, cu cîteva momente 
înainte, au sosit președintele 
Richard Nixon și doamna Pa
tricia Nixon. La coborîrea din 
limuzină a oaspeților, președin
tele S.U.A. salută cu căldură pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
urîndu-i bun venit. Președintele 
Consiliului de Stat își exprimă 
satisfacția de a-1 întîlni din nou 
pe președintele american. La 
rîndul ei, doamna Patricia 
Nixon salută cu cordialitate pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

în continuarea ceremoniei, 
președintele Richard Nixon îl 
conduce pe președintele Nicolae 
Ceaușescu spre podiumul de o- 
noare, drapat în catifea roșie. 
Aci se află înalte oficialități fe
derale și locale, care au venit

Au participat membrii suitei 
oficiale ■ române, precum și so
țiile înaltelor oficialități.. ame
ricane prezente la ceremonia so
sirii la Washington a șefului 

nor membri ai Curții Supreme, 
soțiile unor membri ai Senatu
lui și Camerei Reprezentanților, 
alte exponente ale vieții politi
ce, sociale și culturale din Wa
shington.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a 

să îl salute pe conducătorul sta
tului român : Henry Kissinger, 
secretar de stat, general Paul 
Abrams, șeful statelor majore 
reunite, Walter Stoessel, asis
tent al secretarului de stat pen
tru probleme europene, Walter 
Washington, primarul capitalei 
americane, John Nevius, pre
ședintele Consiliului Municipal 
al districtului Columbia, alte 
persoane oficiale. Lingă po
dium se află, de asemenea, 
persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe președintele Consi
liului de Stat în vizita sa : Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea și Vasile Pun- 
gan, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, Roman Mol
dovan, președinte al Camerei de 
Comerț și Industrie.

Sînt de față Cornel Bogdan, 
ambasadorul român la Washin
gton, și Robert Martens, însăr
cinat cu afaceri a.i. al S.U.A. la 
București.

Garda de onoare, alcătuită din 
detașamente ale diferitelor ge
nuri de arme, prezintă onorpl. 
Răsună acordurile solemne ale 
imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Statelor 
Unite, în timp ce se trag 21 de 
salva de artilerie, iar un grup 
de militari, aiiniați în spatele 

statului român.
în timpul ceaiului, tovarășa 

Elena Ceaușescu și doamna 
Patricia Nixon s-au întreținut 
cordial.

întreținut cordial cu persoanele 
participante la dejun.

La plecare, gazdele au salutat 
cu căldură pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimînd mulțumiri 
pentru participarea la dejun și 
adresîndu-i cele mai bune'dirări 
de sănătate și fericire. - 

gărzii, înclină, în semn de sa
lut, steagul federal și drapelele 
celor 50 de state, precum și ale 
teritoriilor asociate ale S.U.A.

Comandantul gărzii prezintă 
conducătorului statului român 
raportul : „Excelență, garda de 
onoare este gata formată “.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele S.U.A. trec 
apoi în revistă garda de onoa
re. In dreptul drapelelor pur
tate de membrii gărzii, cei doi 
președinți se opresc și salută, 
Inclinînd capul

Președintele român este con
dus din nou spre podium de 
președintele american, de unde 
se primește defilarea fanfarei 
militare, al cărei membri sînt 
îmbrăcați în ținută de paradă ; 
tunici roșii, pantaloni albaștri 
cu vipușcă, caschetă șl mănuși 
albe.

Președintele Nixon ie apropie 
de microfoane, unde rostește un 
cuvînt de bun venit.

Răspunde președintele NicoLae 
Ceaușescu.

Alocuțiunile celor doi preșe
dinți sînt subliniate cu puterni
ce aplauze. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ri
chard Nixon își string cu căl
dură mlinile.

Aplauzele izbucnesc din nou 
cu însuflețire cînd șeful statu
lui român și tovarășa Elena 
Ceaușescu șînt conduși de pre
ședintele S.U.A. și doamna Ni
xon spre scara exterioară a bal
conului. De aici, oaspeți și 
gazde răspund cu cordialitate 
manifestărilor de prietenie și 
aplauzelor.

Sînt momente care ilustrează 
prețuirea pe care o manifestă, 
unul față de altul, popoarele 
român și american, convingerea 
reciproc împărtășită că dialogul 
la nivelul factorilor de cea mai 
înaltă răspundere ai celor două 
state este de natură să impul
sioneze dezvoltarea relațiilor pe 
plan bilateral, să contribuie la 
promovarea păcii, destinderii și 
colaborării internaționale.

în salonul albastru al Casei 
Albe, după ce are loc prezen
tarea persoanelor oficiale româ
ne, președinții Richard Nixon și 
Niodlae Ceaușescu se. întrețin 
cîteva minute. Apoi, cei doi Șefi 
de Stat se îndreaptă spre cabi
netul de lucru al președintelui 
Statelor Unite, unde își încep 
convorbirii© oficiale.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ROMULUS CAPLESCU

Fotografii:
ANGHEL PASAT fi 
ION DUMITRU

Întîlnire 
de lucru

Marți, 4 decembrie, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a avut o întîlnire 
de lucru cu prof. Herbert Stein, 
președintele Consiliului consi
lierilor economici ai președin
telui Richard Nixon.

Au fost abordate stadiul re
lațiilor economice dintre cele 
două țări și posibilitățile lor de 
extindere, atît în ce privește 
schimbul de mărfuri, cît și co
operarea industrială și tehnico- 
știlnțifică.

„Președintele României 
este un promotor proeminent

și creator al conceptului 
de stat national"

ziarele americane,

I posturile de radio fi televi
ziune, agențiile de presă au 
publicat știri, articole și co-

Imentarii privitoare la vizita în 
Statele Unite a președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „THE BALTIMORE 
ȘUN“ publică un editorial în 
care subliniază, între altele, 
că vizita de stat din această 
săptămână a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Statele 
Unite „va reaminti america
nilor că lumea în care trăim 
nu este o lume a două, trei 
sau cinci mari puteri, ci a 150 
de națiuni, mari și mici, bo
gate și sărace, fiecare apă- 
rindu-și suveranitatea sa și 
îngrijindu-se de bunăstarea sa 
economică. între liderii lumii 
moderne, președintele Româ
niei este un promotor proe
minent și creator al concep
tului de stat național".

Referindu-se la necesitatea 
lichidării discriminărilor din 
relațiile comerciale bilaterale 
româno-americane, prin așe
zarea lor pe bazele clauzei 
națiunii celei mai favorizate, 
ziarul subliniază că „climatul 
politico-economic al relațiilor 
dintre cele două țări justifică 
cu prisosință instaurarea în 
relațiile comerciale dintre ele 
a unui tratament comercial de 
deplină egalitate".

Agențiile UNITED PRESS

INTERNATIONAL, RE U- 
TER și ASSOCIATED PRESS 
au publicat știrea sosirii înal- 
ților oaspeți români pe terito
riul Statelor Unite, subliniind, 
în același timp, obiectivele 
esențiale ale vizitei oficiale 
întreprinse de conducătorul 
statului român.

Ziarul „DAILY NEWS", 
anunțând vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Statele 
Unite, publică ample para
grafe din interviul acordat, 
recent, de tovarășul Nicolae

Revista presei americane
Ceaușescu agenției Associated 
Press, privind direcțiile esen
țiale ale politicii economice 
externe a României, eforturile 
depuse de țara noastră pen
tru extinderea oolaborării in
ternaționale și așezarea rela
țiilor dintre state pe baza 
principiilor dreptului interna
țional.

Cotidianul marii finanțe 
americane „WALL STREET 
JOURNAL" publică un arti
col consacrat vizitei conducă
torului poporului român în 
Statele Unite, programului a- 
cesteia, subliniind, în special, 
evoluția relațiilor economice 
și comerciale dintre cele două 
state.

Ziarul „WASHINGTON 

POST" înserează un amplu 
articol privitor la eforturile 
poporului român pentru edi
ficarea bunăstării sale mate
riale, la relațiile economice și 
comerciale dintre România si 
Statele Unite și perspectivele 
de extindere a acestora, în 
avantajul ambelor țări și po
poare.

In cursul zilei, posturile de 
radio și televiziune americane 
au transmis, în repetate rîn- 
duri, relatări asupra sosirii 
președintelui Consiliului de

Stat la Washington, ca și 
asupra începerii convorbirilor 
cu președintele Richard 
Nixon.

•ir
In ajunul vizitei președin

telui Consiliului de Stat al 
României, la Departamentul 
de Stat a avut loc o confe
rință de presă, cu care prilej 
John Armitage, adjunct al 
asistentului secretarului de 
stat pentru problemele euro
pene, a făcut o trecere în re
vistă a relațiilor româno-ame
ricane, subliniind ca momente 
de mare importanță în evo
luția acestora vizita, între
prinsă în 1969, în România, 
de președintele Richard 
Nixon' și vizita în S.U.A.

a președintelui 
Ceaușescu în 1970.

Referindu-se la politica ex
ternă a României, vorbitorul 
a reliefat importanța deose
bită pe oare o acordă țara 
noastră principiilor legalității 
internaționale și celorlalte 
principii din Carta O.N.U. cu 
privire la independența fi 
suveranitatea națională, nea
mestecul in treburile interne, 
egalitatea in drepturi a na
țiunilor, ca și rolul deosebit 
pe care îl acordă România 
Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa. ■

Adjunctul asistentului secre- I 
tarului de stat a pus în evi- I 
dență, in același timp, pro- . 
movarea consecventă de către I 
România a metodei dialogului I 
la nivelul cel mai înalt, citind, ■ 
în acest sens, vizitele între- I 
prinse în ultimul an de iova- I 
rășul Nicolae Ceaușescu în- ■ 
tr-un șir de țări din Europa | 
occidentală, Africa, America 
Latină, semnarea, cu acest ■ 
prilej, a unor comunicate fl I 
declarații comune, în care sînt I 
reliefate principiile amintite. ■ 

Oprindu-se asupra vizitei în I 
Statele Unite, vorbitorul a I 
subliniat importanța ei poli- ■ 
tică, arătînd, totodată, c ă în I 
discuțiile care vor avea loc I 
se va pune un accent deosebit ■ 
asupra problemelor economice I 
fi comerciale. *

C. ALEXANDROAIE

Prin ce și cum participă ti
nerii la viața obștească și cul
turală a satului ?

întrebare firească pe care o 
punem întotdeauna cînd subiec
tele articolelor noastre sînt din 
mediul rural, indiferent de do
meniul de activitate pe care .îl 
abordăm. Ca peste tot, și în ca
zul comunei Cerna, județul 

1 Tulcea, răspunsul se constituie 
din activitatea zilnică a tineri
lor — aici, peste 1 500 —, din 
prezența lor la viața obștească.

Activitatea la locul de muncă, 
în Cerna există trei cooperative 
agricole de producție cu o su
prafață totală de 5 151 hectare 
și un S.M.A. Numărul locuitori
lor este de 5 372, fiecăruia din 
ei revenindu-i, în mod formal, 
aproape un hectar pe care tre
buie să-l gospodărească. în anul 

* 1972 valoarea unei norme con
venționale a fost, pe cele trei 
C.A.P.-uri, de 25 lei. O secetă 
prelungită a modificat serios 
balanța de plăți, singurul motiv, 
de altfel, pentru care s-a obți
nut doar atît. Anul acesta, con
form unor calcule preliminare, 
echivalentul bănesc al unei nor
me va fi de aproximativ 40 lei. 
Cît din realizările ce permit a- 
ceastă valoare a normei se da- 

’ forează tinerilor ?
„Mult, răspunde cu prompti

tudine unul din interlocutorii 
noștri, secretarul comitetului 
comunal de partid, tovară
șul Bujoreanu Andrei. La 

: noi în comună tinerii produc
v - _________

REPORTAJUL NOSTRU
peste jumătate, dacă nu mal 
mult, din tot ce se obține".

O primă confirmare o repre
zintă producția sporită de grîu 
obținută în vara aceasta — prin 
calitatea arăturilor toamnei tre
cute, a însămînțărilor, a recol
tatului. Legat de aceasta, este 
cazul să amintim numele meca
nizatorilor Cernat Petru, Ba do
rin Nicolae, Sicrieru Paraschiv, 
trei din uteciștii care au dat 
lucrări de „cea mai înaltă com
petență profesională", au fost 
fruntași și în campania de re
coltare a porumbului, statut pe 
care și-1 păstrează și-n prezent. 
Reparațiile din iarnă, cînd trac
toarele și combinele au fost ve
rificate piesă cu piesă pentru 
a putea face față volumului 
mare de lucrări — nu s-au „în- 
timplat" nici un fel de defecțiuni 
din această cauză, deși în trecut 
zece luni din acest an —, repa
rațiile poartă și semnătura in
ginerului mecanic Bratu Virgil, 
ai cărui ochi înroșiți dovedesc 
o dată în plus — dacă mai era 
nevoie — prezența permanentă 
a acestui tînăr acolo unde este 
nevoie. Rar mi-a fost dat să în- 
tîlnesc un om care să nu răs
pundă la nici o întrebare în ce-1 
privește. Și așa cum am avut 
prilejul să constat, nici prin 
cap nu-i trece că ar putea mun
ci altfel : „Munca e myncă și 
nimic mai mult ; înțeleg să fie 
vorba cînd abdicăm de la obli
gațiile profesiei ; in rest de ce 
să vorbim ?"

Inginerul Bratu nu este de 
acord cu noi să scriem despre 
tinerii mecanizatori : „Mai în- 
tîi să terminăm anul, să vedem 
cu cît am depășit angajamentul. 
Eu dacă citesc despre un S.M.A,. 
trebuie să aflu de ceva cu to
tul deosebit. Altfel, ce rost are?"

Invitație la Cerna
• PARTICIPAREA LA VIAȚA OBȘTEASCĂ — O OBLIGAȚIE CETĂȚENEASCĂ ELEMENTARĂ
• ACTIVITATE CULTURALĂ DESFĂȘURATA FĂRĂ PAUZE • UN DIALOG FRUCTUOS INTRE

ORGANIZATORI Șl PUBLIC

Mai puțin „drastic", dar la 
fel de exigenți, se arată a fi 
tinerii cooperatori Nedelcu Ion, 
Mîță C. Ion. Popamaci Ioana, 
Mocanu Ioana : „Trăim în co
mună, avem familii, cei mai 
mulți dintre noi, avem copii, 
prin urmare avem nevoie de 
alimente, de bani cu care să ne 
facem case, să ne îmbrăcăm. Și 
mai avem și mîndria noastră 
de a fi primii, primii printre 
comunele din jur. Și toate le 
putem obține dacă muncim pă- 
mîntul cum trebuie, zi de zi, 
ceas de ceas, că și ceasul con

tează în agricultură. La anul 
vrem să ajungem la 45 de lei la 
normă".

în altă ordine de idei aflăm 
că nu s-a întocmit o statistică 
centralizată a zilelor absentate 
de tineri de la muncă. Consta
tarea noastră nedumerește. 
„Poate fi vorba de absențe cînd 
comuna arată așa cum arată, 
mai ales prin muncă voluntar 
patriotică ?“

Cum arată comuna. Străzi, nu 
ulițe, asfaltate sau pietruite, 

flancate de tufe de trandafir. 
-Tot în 1973 au fost reparați 
10 000 mp, oonstruiți cu piatră 
măruntă 2 000 mp și întreținuți 
7 000 mp străzi ; au fost con
struite două stații de așteptare 
pentru călători — la Cerna se 
întîlnesc 36 curse —, stadionul 
este acum amenajat în între
gime. S-au construit două școli, 
unde mina de lucru necalificată 
nu a costat nici un ban ; clubul 
tineretului este aproape gata — 
„va intra în funcțiune primă
vara viitoare" și toate aceste a- 
menajări și construcții s-au fâ- 

cut prin muncă patriotică șl 
așa cum precizează tovarășul 
Stoicu Ion, primarul comunei, 
pină nu de mult activist al or
ganizației de tineret : „acestea 
au fost obiectivele pe 1973, că 
noi avem de gînd să devenim 
oraș, da’ un oraș care să păs
treze frumusețea de acum, mai 
ales verdeață și flori multe". Și 
tot după orele de serviciu, ti
nerii care nu lucrează/în C.A.P.- 
uri au curățat de pietre întrea
ga suprafață cultivată cu grîu

— peste 2 000 hectare. Toți ti
nerii ? întrebăm. „Toți cei care 
în ziua respectivă se află în co
mună și, se-nțelege, și-au ter
minat treaba la serviciul lor. Șl 
să știți că nici la acest capitol 
nu avem o statistică centrali
zată", mă face „atent" direc
toarea căminului cultural, tînă- 
ra Chinda Maria, care încă nu 
a împlinit douăzeci și cinci de 
ani.

Totuși cîteva nume se impun, 
în special prin cantitatea de 
muncă, efectuată în aceeași u- 
ni-tate de timp, comparativ cu 

tovarășii lor : Luca Vișan („mîi- 
nile nu sînt făcute pentru a le 
ține în buzunare"), Nicula Nico
lae („dacă ies la treabă oameni 
în vîrstă, se mai pune întreba
rea ?“), Bratosin Gheorghe 
(„peste doi ani Cerna va de
veni un punct ,de atracție pen
tru turiști"), Pîrvu Marian, Mi
cuț Georgeta, Xantos Damian, 
Olteanu Dumitru, Cioloche Ion...

Gînduri exprimate în urmă 
cu doi ani, cu un an, acum cer- 

tlficînd atașamentul față de tot 
ce înseamnă viața comunei, des
tinul ei.

Așa cum reiese din cele inse
rate pînă acum, activităție ob
ștești ale tinerilor sînt activități 
de fiecare zi, permanența o- 
biectivelor propuse și realizate 
constituind nu un angajament 
peste „normă" ci o obligație ce
tățenească elementară. în 1938 
în comună erau patru învăță
tori. Astăzi sînt 64 de cadre 
cu studii medii și 56 cu studii 
superioare, patru școli, un dis
pensar uman, un cămin cultu

ral, peste jumătate din locuito
rii comunei au absolvit școala 
generală, îji anul școlar 1972— 
1973 Sînt înscriși 884 elevi.

Transcriem, încă o cifră : în- 
tr-un an, căminul cultural este 
deschis peste 300-de.zile. In fie- 

' care zi este „de serviciu" un 
cadril didactic. Asta din punct 
de vedere strict organizatoric. 
Gîndită pe grupe și cicluri te
matice : social-politică, agrară, 
științifică, cultural-artistică, a- 
vînd un consiliu de conducere 
format din reprezentanți din 
fiecare domeniu de activitate și 
avînd un colectiv de lectori 
permanent, activitatea căminu
lui se desfășoară în concordanță 
cu cerințele și nivelul de cunoș
tințe al locuitorilor comunei. 
Căminul este deschis în fiecare 
zi între orele 17—21 ; diverse 
jocuri, televizorul, biblioteca 
stau la dispoziția celor care-1 
frecventează, acestea fiind „ocu
pațiile" cărora tinerii le dedică 
o parte din timpul cit sînt pre- 
zenți aici. Săptămînal au loc, 
de regulă și niciodată mai puțin, 
trei manifestări cultural-artis- 
tico-educative pregătite și sus
ținute prin rotație, de alți 
„membri permanenți ai institu
ției" — cum se exprima educa
toarea Topal Viorica, în felul 
acesta fiind antrenați, de-a lun
gul unui an, aproape toți tine
rii din comună. Informări perio
dice privind probleme de poli
tică internă și internațională a 
partidului, popularizarea reali
zărilor înfăptuite pe plan local, 
educarea oamenilor în spiritul 
cunoașterii adevărului științific 
despre lume și societate, intîlniri 
eu activiști de partid și de stat, 

jurnale vorbite, conferințe, dez
bateri și concursuri cu cititorii 
pe teme din diferite domenii, 
simpozioane, seri literare, — 
toate acestea configurează pro
filul unei instituții de cultură 
a cărei menire se împlinește 
metodic, fără salturi spectacu
loase dar și fără „pauze", cum 
avem prilejul să constatăm, u- 
neori, în alte locuri.

Nu vom înșira aici temele 
dezbătute ; de menționat doar 
că, pregătirea lor se face de că
tre sau sub supravegherea unui 
colectiv de specialiști, că se are 
în vedere bagajul de cunoștințe 
al participanților și că, fapt de
osebit, după fiecare manifestare 
între organizatori și public are 
loc un dialog de natură să elu
cideze ceea ce a rămas neclar.

în ce privește formațiile ar
tistice de amatori, deși s-ar pă
rea exagerată, pretenția celor 
din Cerna este ca fiecare din 
cele patru sate,, cîte o compun, 
să aibă echipa sa de teatru, 
dansuri, brigadă, soliști, se jus
tifică prin masiva participare 
a oamenilor la viața spirituală 
a comunei. Chiar dacă rezulta
tele deocamdată nu sînt pe mă
sura cerințelor, intenția cît și 
faptele de pînă acum sînt 
demne de toată stima.

Capitolul final al acestui ar
ticol ar fi trebuit să se ocupe 
de viața de organizație a tine
rilor uteciști din comună. Dar, 
tot ce am relatat pînă acum 
face parte integrantă din pre
ocupările uteciștilor, din planu
rile lor de muncă.

NICOLAE ADAM
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Acad. EUGEN PORA explică 
unor elevi clujeni—și prin ei 
tuturor elevilor — cum poate 

fi străbătut

Drumul
‘X DEZBATEREA LUNII DECEMBRIE

N-AVEM TIMP PENTRU
ACTIVITĂȚI U. T. C. ?

structivă. De aceea, susțineam, 
in prima parte a scrisorii mele, 
că avem nevoie numai de pu
țin efort pentru a realiza ceea 
ce am propus în programul de 
activități (și bineînțeles, de a 
propune).

Am vrut să supun această 
temă discuției tocmai pentru ca 
elevi din toată țara să-și ex
prime punctul de vedere in 
ceea ce privește timpul acordat 
activităților cultural-educative 
și să facă cunoscute activități 
în acest sens 
inițiativa lor. ... ... ___
schimb de opinii va fi util. Vom 
reuși să cunoaștem din experi
ența altor uteciști și în acest 
fel vom munci mai bine în or
ganizația noastră.

organizate din 
Sper că acest

spre 
cercetare, 
spre 
creație

Aceasta pentru că se spune 
foarte des (din păcate) : „nu 
avem timp de simpozioane, ex
cursii etc. ; avem foarte mult 
de învățat, nu ne mai putem 
ocupa de activitățile trecute în 
programul de activități !“. Să 
fie oare chiar așa ?

E drept, cerințele actuale ale 
învățămîntului sînt foarte mari, 
dar oare nu cere societatea 
noastră un om multilateral pre
gătit ? Din moment ce deții a- 
nurnite funcții în cadrul orga
nizației U.T.C. trebuie să dai 
dovada întregii tale capacități 
puse în slujba formării tale ca 
om. dar și în slujba celor din 
jurul tău.

De ce atunci clnd se întoc
mesc programele de activități 
se propun așa multe și intere
sante acțiuni iar mai tîrziu nu 
se realizează decît o parte din 
ele ? Cînd va veni vremea cînd 
toate punctele programului de 
activități să fie respectate ?

De ce să nu recunoaștem că. 
deși avem timpul limitat, ne 
simțim bine cînd. după 6 ore 
de cursuri, ne întîlnim să facem 
o audiție muzicală, o drumeție, 
o seară de poezie ?! De ce să-i 
spunem comodității ..lipsă de 
timp Activitatea U.T.C. de
notă capacitatea și inițiativa 
tuturor membrilor U.T.C. din
afară atribuțiilor de elev.

Aș vrea să supun această te
mă colegilor mei din toată tara, 
spre discuție. M-ar bucura să 
fiu contrazisă, să mi se răspun
dă că se inițiaf*  acțiuni fru
moase. interesaSRe și originale 
în toate organizațiile. în acest 
sens, am să împărtășesc în pri
mul rînd dv. și, dacă se va pu
tea, colegilor din țară, o latură 
a activității U.T.C. a clasei me
le, munca cultural-artistică.

Cu toate că sîntem realiști, 
clasă specială, de chimie, am 
organizat în cursul anului tre
cut o serie de montaje lite
rare și simpozioane-omagii ca
re ne-au adus multe laude. Am 
vrut să continuăm tradiția și 
anul acesta. De aceea. în după- a_ 
miaza zilei de vineri. 9 noiem
brie 1973. am organizat o seară 
de matematică distractivă in- 
titulată : „Cînd intervine Arhi- 
mede Biroul U.T.C. și gru
pul de elevi însărcinat cu pre
gătirea acestei -seri au depus 
eforturi spre a depăși valoarea 
acțiunilor trecute. Deși legată 
mai mult de știință, seara dis
tractivă a reușit să fie atrac
tivă. interesantă si chiar amu
zantă ! Și matematica te poate 
destinde !

Dar liniște ! Lpiminile s-au 
stins ! La masa lui, Ațrhimede 
(unul din colegi), la flacăra li
nei luminări, face calcule pri
vind coroana regelui Hieron. 
Aparatele care-1 înconjoară fac 
dovada preocupărilor marelui 
matematician pentru fizică și 
chimie. Munca lui este privită 
de asistență cu atenție. Prin 
încercări. Arhlmede reușește să 
dezlege enigma ce învăluia plu
tirea corpurilor. La „Evrika", 
expresia atît de celebră, lumi
nile se aprind și se rupe at
mosfera poetică creată în ju
rul personajului atît de înde
părtat de noi, ca timp, și totuși 
atît de aproape prin descoperi
rile sale științifice.

Anecdotele și amintirile des
pre marele om de știință au a- 
due în fața asistenței momente 
inedite din viața sa. Au urmat 
apoi o serie de demonstrații a 
unor probleme matematice dis
tractive. susținute sub formă 
de dialog. Micile scenete, avînd 
la bază calcule matematice, au 
avut darul de a Înveseli pe cei 
prezenți.

în finalul acestei seri de ma
tematică distractivă am încer
cat să realizăm o apropiere in
tre matematică și poezie. încer
carea noastră s-a materializat 
într-o poezie, o declarație a u- 
nui tînăr matematician către o

fată. în care termenii matema
tici se împletesc armonios cu 
cei pur poetici. La sfirșitul a- 
cestei minunate seri, ne sim
țeam cu toții relaxați după o 
săptămînă de școală și chiar în
cepuserăm să iubim și mai mult 
matematica.

Am considerat aprecierile in- 
vitaților noștri ca un îndemn 
pentru activitatea viitoare.

Iată deci că. fără prea mult 
timp răpit pregătirii noastre 
profesionale, am reușit să rea
lizăm o acțiune frumoasă și in-

GABRIELA SIMA, 
secretar al biroului U.T-C., 
anul III C, Liceul „Zinca 

Golescu**,  Pitești
N.R. Colega voastră din Pi

tești v-a pus întrebarea din tit
lu. Ce aveți să-i răspundeți ?

CONCURSUL NOSTRU Cea mai
bună clasă a anului
școlar 1973-1974

Intre timp, poșta ne-a mai adus scrisori pe adresa concursului. 
Verificînd data de expediere, am constatat că ele au fost trimise 
chiar in ultima zi de înscriere — 20 noiembrie — încît e corect 
să-i anunțăm drept concurenți. Deci, completăm lista cu :

• anul III A, Liceul „Mihai Viteazul" din Turda, clasă spe
cială de matematică, care speră „în reușita la acest prestigios 
concurs inițiat pe plan național*  • anii IB și IC, clase spe
ciale, cu limbă de predare franceză, anul III, secția clasică, Li- . . - — - anului I,

celor 11(5 
II C-real, 
înscrie la 
pedagogic

ceul „Mihail Emineseu" Cluj • organizația U.T.C. a 
Liceu] de cultură generală Găiaia completează lista 
clase concurente din județul Timiș • colectivul anului 
Liceul nr. 15, Cluj, cu efectivul de 30 de uteciști se 
concurs • tot din .Cluj, anul III B învățătoare, Liceul _ _ _
„Gh. Lazăr", precizează : „Clasa noastră, inscriindu-se pînă acum 
printre clasele fruntașe din școală, consideră că este pregătită să 
intre în acest concurs. Elevele sînt hotărîte să muncească mai 
mult și mai bine, să acorde o atenție deosebită îndeplinirii sar
cinilor școlare și extrașcolare, în ideea că un asemenea con
curs este formativ prin însăși bătălia pentru trofeu, deoarece 
cei antrenați în competiție trebuie să se autodepășească • li se 
alătură anul II C, Liceul „Gh. Barițiu", anul II C, Liceul de infor
matică, anul II F, Grupul școlar comercial, anii II C, III C — de 
fizică, anul I B, clasa sportivă, Liceul nr. 11 • clasa a VIII-a A, 
de la Școala generală nr. 3, Slobozia, județul Ialomița, se anga
jează să îndeplinească toate condițiile impuse de concurs • se 
mărește numărul concurenților din Craiova cu : anii II C — pre
paratori produse lapte. Grupul școlar industrie alimentară, IIP, 
cofetari, II LI I L3, Grupul școlar comercial, colectivul de eleve 
al clasei 204, electricieni constructori de aparate electrice, Grupul 
școlar „Electroputere**,  anii I D, II F, IJI D, IV D, Lieeul „Frații 
Buzești**  • elevilor din clasa a VIII-a A, Școala generală nr. 1 
Călărași, le comunicăm înscrierea • colectivul anului III G, Liceul 
Militar „Ștefan eel Mare" Cîmpulung Moldovenesc, a hotărît să 
răspundă „prezent" la concurs, dorind să iasă printre învingători 
• de la Liceul din Hotarele cutează să intre în competiție anul 
III R • anul II D secția prelucrări la cald, L.I.C.M. Reșița a luat 
aceeași decizie : de a reprezenta lieeul • Vom închina rezultatele 
noastre din concurs sărbătoririi a 30 de ani de la Eliberare — 
subliniază elevii anului I A, Liceul nr. 1 Dorohoi • anul IV C, 
secția contabilitate și merceologie agricolă, Liceul agricol Șim- 
leui Silvaniei, se înscrie la concurs, urînd celorlalte clase care au 
luat startul un colegial „succes" • îngrijorarea anului IV A în
vățătoare, Liceul pedagogic din Bacău, este nejustificată : se află 
și acesta înscris la concurs • de asemenea, elevii clasei a VIII-a 
A de la Lieeul Prundu Bîrgăului.

P.S. Urmăriți numerele ziarului nostru care va publica și în 
alte zile relatări din concurs și o parte a acestuia, care va răs
punde unor probleme ridicate

• Anul IV. special de matematică. Liceul „Mihal Viteazul" din 
Capitală participă la concurs. Biroul U.T.C., format din Mihai Bla- 
ga. secretar. Doina Găinara și Anghel Constantinescu discută pro
bleme ale clasei : plnă la ora actuală situația este bună, spre foarte 
bună.

de concurenți.

Spirit
DE ECHIPĂ

• Ei, membrii biroului ne-au propus și fruntașii care pot să fie 
afișați la simbolicul panou de onoare al concursului : Adrian Oc- 
neanu, care nu-și desmînte titlul de clștigător al premiului II la 
Olimpiada internațională de matematică, 1973, Moscova ; Radu 
Marinescu, premiantul I ele anul trecut al clasei, animator al ac
tivității culturale ; Alexandru Manger, fruntaș Ia învățătură și 
membru al comitetului U.T.C. pe școală.

Tema pe care am fost solicitat ®ă o dezvolt 
se referă la felul cum pot face tinerii cercetare. 
Mă bucur mult că o astfel de preocupare fră- 
mîntă tineretul. Este semn că el trăiește cu ade
vărat în realitatea contemporană și dorește să 
rezolve probleme care nu sînt cuprinse în căr
țile de școală.

Ce înseamnă cercetarea? Cred că este desco
perirea de lucruri, de fenomene sau de soluții 
noi, încă necunoscute. Cercetarea rămîne sin
gura modalitate a cunoașterii individuale sau 
colective. Căci se poate vorbi de o cercetare 
pentru individ, concretizată în întregul proces 
de educație și învățămînt. și de o oercetare pen
tru colectivitate, concretizată în, tot ceea ce 
aduce ceva nou omenirii, pe care în general o 
numim cercetare științifică.

Toată viața căutăm să cunoaștem lucruri noi. 
Copilul pipăie cu mîna obiectele. învață să le 
folosească, învață să le cunoască și după formă, 
după culoare, miros etc. Toate organele lui de 
simț sînt folosite să descopere singur lumea în 
care va trăi. învățămîntul și educația îl ajută 
să găsească drumurile acestei cercetări indivi
duale și, pe baza celor descoperite de el, să se 
încadreze în societate. Fără îndoială că atunci 
cînd te-ai ars la degete atingînd o sobă încinsă, 
ai descoperit un lucru pe care nu-1 știai și pe 
oare acum nu-1 mai uiți.

Este firesc însă ca tineretul de azi să fie dor
nic să treacă de la cercetarea individuală la cer
cetarea pentru colectivitate — la cercetarea 
științifică — să devină descoperitor de lucruri 
și fenomene noi. utile întregii societăți. însuși 
spiritul vieții în care el trăiește este colectiv. 
Această dorință și tendință este în conformitate 
cu aspirațiile înseși ale tineretului spre nou, 
adevăr, cinste, bine, frumos, omenie etc. ; el tre
buind să fie înțeles și ajutat să se realizeze. 
Este unul din rolurile ce ne revin nouă, celor 
cu experiență.

Acum 50 de ani, cercetarea era un atribut 
aproape exclusiv al oamenilor ajunși Ia o anu
mită vîrstă și situație, iar noi, tinerii, serveam 
doar ca „mină de lucru'*.  „Brațele profesorului 
sînt asistenții", — ne spunea fostul meu profe
sor de mineralogie. Nu era bine ca noi să avem 
și „cap", căci puteam ajunge în oonfllcte prin
cipiale sau de existență cu cel care ne condu
ceau. Dar. chiar în această situație — lucrînd 
„cu brațele" și nefiind nicî măcar amintiți în 
calitate de colaboratori atunci cînd se publica o 
lucrare — am ucenicit și am învățat să facem 
cercetare.

Căci cercetarea științifică se învață, ca orice 
lucru pe care încă nu îl știm. Să știi ce să cer
cetezi, cere, mai înainte de toate, să cunoști ce 
s-a cercetat și să sfcăpînești tehnica de cercetare. 
Altfel riști să mai „descoperi o dată America 
Iar ca să știi ce s-a cercetat, trebuie să fi lu
crat în acel domeniu timp mai îndelungat, să 
cunoști bibliografia mondială a subiectului (pe 
cît e posibil) — deci să cunoști limbile interna
ționale (chiar dacă numai citite) — și să fii 
stăpîn pe tehnicile de lucru Or, toate acestea 
un tînăr care dorește să intre în cercetarea 
științifică nu le poate cunoaște.

Urmează deci, logic, că tînărul trebuie să în
vețe toate acestea de la o persoană care le cu
noaște, să facă o ucenicie în activitatea de cer
cetare. așa cum am făeut-o. dealtfel, toți cei 
care astăzi sintem considerați oameni de știință.

Eu — și ca mine multi profesori la noi, majo
ritatea de fapt — nu-1 consider pe tînărul care 
începe cercetarea simplă mîna pentru lucru. 
Dau bucuros din ceea ce știu și am acumulat, 
unui tînăr pe care îl consider că are „cap pen
tru cercetare". în acest sens, mi-am învățat și 
colaboratorii. Azi. oricare din tinerii care au 
lucra*  în calitate de coautori ai unor lucrări pu
blicate, au ajuns cercetători excelenți și bine 
cujjewuți în lume, dună ce au pornit de la sta- 
tu-X de colaboratori la unele lucrări științifice, 
de-^hizindu-și drumul în lumea științifică.

Toate acestea se referă la cercetarea studenți
lor în universități. Sesiunile științifice ale 
cercurilor științifice pe specialități, care se țin 
anual in țara noastră, dovedesc cît de valoroasă 
este și cît de mare preț se pune pe această u- 
cenicie, organizată și dirijată, pe lîngă cadre di
dactice. Multe din rezultatele acestui fel de cer
cetări, aduc lucrurj. noi, extrem de valoroase 
atît pentru aspectele teoretice, cit și pentru cele 
practice ale științei.

Dar cercetarea, într-o anumită formă, se poa
te face și de către tinerii din licee, chiar, din 
școlile generale, din clasele ultime. în majori
tatea școlilor noastre se găsesc profesori buni 
care îndrumă cercuri de fizică, matematică, chi
mie, geografie, biologie, literatură, artă etc. 
Cred că aproape toți elevii claselor superioare 
fac parte dintr-un astfel de cerc, după aptitudi
nile și dorințele lor firești. Cercurile acestea 
sînt cu deosebire chemate să dezvolte spiritul 
de cercetare prin observații, experimentare, ve
rificare în practică și realizarea unor instalații, 
utilaje, aparate etc., cu care elevii să poată de
monstra lor înșiși adevărul unor legi exprimate 
„ex. catedra-m" sau scrise în cărți.

Totul este ca cercurile să lucreze, să-i soli
cite pe elevi în laboratoare și ateliere, acolo 
unde se face muncă practică cu rezultate veri
ficabile. Această activitate poate fi numită cer
cetare, întrucit elevul realizează aici, la nivelul 
vîrwtei și bagajului său de cunoștințe, investi
gații științifice, descoperă. Cine poate contesta 
că produsele electronice ale Liceului din Alba 
Iulia, sau instalația laboratorului audiovizual din 
comuna Recea, județul Brașov, ori confecțio
narea roților pentru cartingurile din toată țara 
în atelierul școlii din Zalău — și exemple ar 
mai putea fi date — nu sânt rezultatul unor cer
cetări ? La aceste lucrări au participat elevii, 
alături de profesorii și maiștrii lor. Pină la 
urmă, elevii au devenit cercetători și azi ei pun 
noi probleme profesorilor sau maiștrilor. Astfel 
de preocupări au pornit de la o nevoie locală 
și s-au realizat prin cercetare, fiindcă cercetare 
se numesc creațiile care presupun căutarea și 
adaptarea mijloacelor existente prin ' inovație. 
Adolescenții care au participat la realizarea a- 
cestora cunosc teoretic și practic, pot demonstra 
tot ceea ce au făcut.

La început, s-ar putea ca tînărul, adolescen
tul să vină spre cercetare și dintr-un anumit 
spirit de aventură, dominant la acești ani. 
Nu-i nimic rău, întrucit cercetarea — la 
această vîrstă — reprezintă o fascinantă aven
tură în necunoscut, in nou. Dar trebuie reținute, 
de către adolescenți, datele esențiale ale proble
mei și anume că „eroul" aventurii — cercetăto
rul — nu poate fi decît un creator. Căci crea
ția, indiferent de natura ei — științifică, tehni
că. artistică — cere o minte în permanență fră- 
mîntată, o judecată vie, o cîntărire pro și con
tra întotdeauna obiectivă, o ipoteză de lucru 
fundamentată pe date cunoscute. Trebuie învă
țat foarte timpuriu unde pot fi găsite datele 
concrete de care este nevoie pentru formularea 
ipotezei de lucru, să știi să folosești informația 
cuprinsă în cărți, tratate, dicționare, benzi de 
magnetofon, enciclopedii, unde se poate învăța 
o metodă modernă de lucru, unde există un a- 
parat de care ai nevoie pentru experiența pe 
care o faci.

Experiența arată că nevoia de cercetare și de 
creație este un atribut al tinereții. Ea nu este 
încă generalizată în toate școlile cu toate că 
există peste tot tineri cu dorința de a face cer
cetare și profesori care să-i îndrume. Cred că 
și de elevi depinde posibilitatea de a face tim? 
puriu cercetare : ei pot chiar impune orienta*  
rea activității lor școlare spre cercetare, spro 
creație. Căci mi ine, valoarea omului se va socoti 
după capacitatea lui de a da soluții noi pentru 
situații noi, chiar dacă nu lucrează în cerce
tare. nu poartă titlul de cercetător, puterea de 
creație fiind instrumentul care-1 face ne om să 
trăiască în actualitate, dar pentru miine.

Despre ce mi-au vorbit Cornelia Negraru, Mândița Ghl- 
țulescu, Marilena Simionescu, Mariana Panait, Angelo Mihai 
Tudose din anul II B și Luminița Aioanei, Nieolae Hîrțan, 
Marilena Mardare, Li viu Rizuc, Gabriela Eftimie din 
III C, Liceul nr. 1 Pașcani.

anul

CORESPONDENȚI
Mulțumim consiliilor elevi

lor din cadrul comitetelor 
județene ale U.T.C. pentru 
modul in care s-au preocupai 
de formarea subredacțiilor 
„Paginii elevul»»". Am pri
mii scrisorile care ne pre
zintă nominal componența 
suhredaețiilor — și unele 
propuneri tematice la adresa 
ziarului — din partea comite
telor județene ale U.T.C., a 
consiliilor elevilor Bistrița 
Năsăud, Caraș Severin, Me
hedinți, Teleorman. Olt, 
Bacău, Alba, Vrancea, comi
tetului municipal al U.T.C. 
Suceava. Subredacția paginii 
din județul Timiș, după, cum 
bine s-a putui constata, a 
trecut operativ să-și îndepli
nească atribuțiile trimițin- 
du-ne spre publicare o pa
gină. Așteptăm și inițiativele 
celorlalte subredacți».

Redactorul paginii

LUCREȚIA LUSTIG

Deșpre o competiție mal veche. 
Nu întâmplător, aspirînd la ti
tlul propus de concurs, colecti
vele celor două clase au înțeleg 
că este un prilej de a continua 
întrecerea la învățătură, disci
plină, activitatea de, organizație, 
culturală și sportivă care de mai 
mult timp le animă și le situ
ează pe unele din locurile frun
tașe ale școlii. De la data în
scrierii oficiale, cele două clase 
și-au îmbunătățit frecvența, ne- 
mai înregistrîndu-se niei o ab
sență nemotivată ; notele sub 5 
s-au redus pină la 25 la sută 
din numărul celor existente 
pînă la începerea concursului 
la anul III C. îmbunătățiri în 
acest sens se observă și la anul 
II B, dificultățile create de pre
gătirea unor eleve venite în a- 
ceastă toamnă de ia o altă școa- 

1 lă fiind încă numeroase; aju
torarea lor a devenit însă o 
cauză a întregii clase. Pentru e- 

, liminarea abaterilor de la dis- 
j ciplină, biro-ul U.T.C. al anului 
JI B a desemnat tocmai pe cei 
vizați de un comportament ne
corespunzător în clasă, la prac
tică și la alte acțiuni să fie ei 
înșiși răspunzători d& organiza
rea și desfășurarea unor activi
tăți. Consecințele pozitive s-au 
și arătat. „Fiecare elev, cîte o 

, sarcină" — este și deviza anu
lui III C, cîțiva elevi cu rezul
tate mai slabe avînd deocam
dată ca singură sarcină — învă-

’ țătura.
In cele două clase există 

cercuri pe materii (matematică, 
fizică, chimie, biologie), o vie 

: preocupare de a rezolva pro
bleme pentru revistele de ma- 

. tematică și chimie. Reținem că 
anul III’ C a dat doi elevi la 

' ultima ediție a Olimpiadei de

a iei, 
la o

biologie și literatură. Tot 
dintre lucrările prezentate 
recentă întîlnire a cercului de 
matematică, a întrunit cele mai 
bune aprecieri lucrarea „Siste
me de numerație și aplicații la 
calculatoare" prezentate de ele
vii Nieolae Hîrțan și Dan Mo- 
raru. Anul ILI C a organizat în 
această periopdă pentru elevii 
întregului liceu un simpozion 
comemorativ „Gheorghe Ți- 
țeica". Angajați la dotarea ca
binetului de matematică, elevii 
acestei clase lucrează un dispo
zitiv pentru înmulțirea matri- 
celor și un dispozitiv pentru 
însumare. La rînduj său, anul 
II B va deveni autorul unei sta
ții de amplificare. Pînă acum 
cele două clase au bune rezul
tate în organizarea și desfășu
rarea activităților de informare 
și dezbatere politică, și în pre
gătirea formațiilor artistice, a- 
nul III C — de pe poziția celui 
ce a cîștigat premiul I la con
cursul „Școala mea, mîndria 
mea". Fiecare a inițiat 
excursii turistice și 
mentare.

Despre alte proiecte . 
colaborare. Urmărind locul frun
taș, cele două clase vor iniția 
împreună o serie de manifes
tări, ceea ce conferă poziției 
lor de concurente un atribut de 
superioară înțelegere a ideii de 
competiție. Astfel, la sărbătoa
rea majoratului programul ar
tistic a căzut în sarcina celor 
două echipe ; pentru trimestrul 
H ele vor susține o sesiune de 
chimie a cărei tematică este 
inspirată de probleme specifice 
ale solului și apelor din zona 
Pașcani. De asemenea, tot prin- 
tr-o participare comună, in ca
binetul de istorie vor fi făcute

cite două 
de docu-

și despre

noi amenajări în sprijinul învă
țămîntului politie.

Există încă de pe acum cîteva 
puncte cîștigate credem de foar
te multe clase care au luat 
startul acestei întreceri, sigur — 
de cele la care ne-am referit 
mai sus : ambiția de a realiza 
totul printr-o participare și 
contribuție cu valoare de unani
mitate ; expresia exigenței cres
cute din partea fiecărui elev, 
dar și a fiecărui profesor pentru 
probarea reală a „punctelor de 
rezistență" ale pregătirii gene
rale și ale activității de organi
zație ; atragerea în sfera unei 
munci, competitive a tuturor 
claselor din școală, care nu au 
putut rămîne indiferente la su
gestia unei posibile handicapări ; 
a tuturor elevilor pentru a se 
situa, deși neoficial, în aceeași 
cursă, pentru a întreține o at
mosferă de întrecere. Și este 
important dacă angajarea și 
lupta colegilor lor din anii II 
B și III C a impulsionat aeeastă 
participare generală, întrucit 
există într-adevăF prevederi ale 
concursului care nu pot fi a- 
tinse decît într-un asemenea 
chip. De exemplu, în condițiile 
spațiului restrîns și ale profi
lării învățămîntului pe cabinete 
nevoia de a dota și înfrumu
seța propria clasă este o clauză 
care interesează întreaga școală.

Iată că deși la început, con
cursul își demonstrează marea 
sa calitate tocmai în capacita
tea de a implica, începînd cu o 
clasă — școala întreagă, pe toți 
acei ce se simt atașați de scopu
rile ei ; de a cultiva pe lingă 
ideea de ..cea mai bună clasă", 
„cel mai bun exemplu" — spi
ritul de echipă, alături de con
știința întrecerii — dorința de 
colaborare.

GEORGETA RUȚA

în iulie 1974 voi avea 20 de 
ani. A trecut deja un 15 septem
brie care n-a mai urmat firesc 
după șirul celor 12. Nu ți-aș 
scrie 
că 
mea 
ceea

Pe 
noastre uzează de aceleași cu
lori. Cu deosebirea că mama, 
după 20 de ani de căsnicie, „nu 
l-a mai acceptat pe tata ca pe o 
ființă indispensabilă pentru via
bilitatea familiei din punct de 
vedere material". Părinții m-au 
făcut să înțeleg la 10—11 ani 
niște lucruri pe care n-ar fi tre
buit să le aflu decît mult mai 
tîrziu. Le-am judecat atunci cu 
ochii copilului, le-am frămîntat 
mai apoi cu înțelegerea adoles
centului și acum, cînd revin a- 
supra lor, mă dor mai puțin. Pe 
ei nu i-am condamnat decît a- 
tunci, pe amîndoi deopotrivă, 
deși am rămas cu mama, și pe 
tata l-am iertat mai tîrziu, cu 
toate că l-am iubit întotdeauna 
mai mult.

Am fost o elevă bună, aș pu
tea spune chiar foarte bună. 
Cînd am fost elevă, mama a fost 
mereu mîndră de mine. Acum, 
după ce am învățat ce înseamnă 
pasiunea, nu știu dacă toate în
clinațiile mele au fost pasiuni, 
încă de la cinci ani am desco
perit matematica. A urmat de
senul tehnic. In clasa a Vil-a 
am descoperit poezia și impli
cit, frumusețea literaturii. în 
primul an de liceu, m-a fasci
nat (cuvîntul nu e poate prea 
potrivit) latina și am hotărit să 
studiez limbile romanice, eu toa
te că matematica și chimia erau 
obiectele la care participam la 
olimpiade. Deși e poate de pri
sos, menționez că n-am fost u- 
nul din elevii care stau mereu 
eu nasul in carte de dragul no
tei. Dar n-are importanță. Am 
primit aceleași sfaturi cînd 
mi-am arătat dorința să urmez

dacă n-aș avea sentimentul 
dezvăluindu-ți „povestea" 
ai putea să te ferești de 
ce eu n-am știut să trec, 
undeva tabloul familiilor

secția umanistă. Dar eu am fost 
întotdeauna încăpățînată (sau 
poate numai ambițioasă). înce
puse să-mi apară deja numele 
in unele publicații (în coada ci- 
torva strofe care-mi erau dragi) 
și asta-mi dădea mai mare în
credere în mine. Profesorii n-au 
protestat în legătură cu alegerea 
umanului, mă cunoșteau.

După ce făcusem un an ita
liana la Universitatea populară,1

zecilea reușit a avut media 8, 
iar eu 7.66.

La toate astea a trebuit să a- 
daug că după examen am ră
mas în București, la tata, care 
este recăsătorit. M-am încadrat 
la o fabrică, un fel de funcțio
nară, pe care colegii cu vechime 
nu se sfiese să o considere 
proastă (dacă ar fi făcut puțină 
psihologie !). La anul o să dau 
tot Ia pedagogie.

Ți-am spus că mama a fost 19 
ani mulțumită de mine. Dar a- 
cum ? Am încercat să o conving 
că în București o să-mi fie mai 
ușor să mă pregătesc decît in 
colțișorul acela al Moldovei, care 
oricum îmi este tare drag.

In ce te privește, am înțeles

SPRIJIN COLEGIAL 
ÎN SPULBERAREA

DILEMELOR
ADRESA LUI M. F.)

după ce jucasem în echipa de 
teatru a școlii, după ce eram 
peste tot unde se realiza ceva 
— de la o seară de dans pină 
la o reuniune științifică — după 
ce am ajuns pînă la faza pe țară 
a olimpiadei de română, am 
descoperit că numai psihologia 
poate satisface spiritul meu care 
nu-și permitea să fie introspec
tiv decît cînd era singur — adică 
în momentul cînd scriam ver
suri. Și m-am hotărît în ultimele 
două săptămîni de liceu. Am 
luat bacalaureatul cu 10 și m-am 
înscris la București, la Univer
sitate, secția pedagogie (psiho
logie-română). Am fost una din 
cei aproape 900 de candidați la 
cele (fix) 30 de locuri. AL tret-

avea un ideal... ar
la sine eu al mamei 

că

că dacă ai 
coincide de 
tale, fără să fiu de acord 
trebuie să ne clatine convinge
rile părinților. Răspunsul pe 
care-I aștepți nu știu de unde 
poate veni, unele din acest fel 
de rubrici intuiesc adesea esen
ța acestor impulsuri de a-ți aș
terne gîndurile pe hîrtie. Dacă 
n-ar fi prea mulți care dau sfa
turi fără să fie convinși că tre
buie acceptate, ți-aș spune să-ți 
acorzi o „întrevedere" eu pro
priii e-ți convingeri. Verificin- 
du-le. „măsoară de șapte ©ri și 
taie o dată" fără a face pa lize 
prea mari între măsurători, căci 
timpul trece. Și fiindcă așa cum 
prezinți situația, ai de unde a-

lege, nu lăsa pe alții să aleagă 
pentru tine, dar învață și din 
victoriile și înfrîngerile lor.

ELENA ȘTEFGI
Dragă redacție,

Scrisoarea alăturată este adre
sată acelei M. F. ale cărei rin- 
duri le-ați publicat la rubrica 
„Intre patru ochi". Aș fi vrut 
să răspund acestei tinere prin- 
tr-o singură frază aparținînd lui 
C. Pavese : „Unica bucurie pe 
lume este aceea de a începe 
ceva. E frumos să trăiești, pen
tru că a trăi înseamnă a începe 
mereu, în orice clipă". Dar a 
învins tendința de a mă justifica 
într-un fel, căci același Pavese 
afirmă că „Murea datorie a vie
ții este să se justifice". îi do
resc să înțeleagă acest lucru prin 
prisma primului citat. Și dacă 
scrisoarea mea va fi citită de ea, 
nu-mi rămîne decît să mulțu
mesc autorului acestei rubrici 
Dealtfel, țin să vâ aduc la cu
noștință, pentru că tot vă scriu, 
că apariția acestor noi rubrici 
in ziar este bine venită. Asta 
ați înțeles-o, probabil din mul
tele scrisori pe care se pare că 
le primiți.

N. R. Intr-adevăr, primim 
multe scrisori. Chiar pe adresa 
acestei rubrici. Unele le vom 
publica. Altele le-am expediat 
lui M. F„ căreia îi erau adresa
te. Celor care ne-au cerut, adre
sa ei. să-i scrie personal, le pre
cizăm că o vom întreba pe ea și 
dacă va fi de acord, le vom da 
adresa. In ori ce caz. e notabilă 
această frumoasă solidaritate de 
vîrstă, prin spiritul ei franc, des
chis prin dorința de a ajuta, de 
a da un sfat, dar mai ales de a 
se oferi ei în calitate de colegi 
de generație drept exemple — 
cu experiențe pozitive, cum li 
se spune, dar și cu eșecuri. Să 
vedem ce urmează. Cu atît mai 
mult cu cît problema depășește 
aspectul alegerii unui drum în 
viață după absolvirea școlii, din 
multele posibile, atingînd zone 
ale unor întrebări de la această 
vîrstă cum ar fi raporturile cu 
părinții, concepția privind reali
zarea și eșecul in viață.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, a trimis o telegramă tovarășului AARNE 
SAARINEN, președintele Partidului Comunist Finlandez, cu ur
mătorul con|inut :

Dragă tovarășe Saarinen,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, tn numele meu și al 
comuniștilor români, calde felicitări și sincere urări de sănătate, 
fericire personală și putere de muncă, de nof succese în activi
tatea dumneavoastră consacrată intereselor vitale ale clasei 
muncitoare și ale poporului finlandez, cauzei păcii, democrației 
și socialismului.

Sînt convins că raporturile bune de colaborare șl solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlan
dez se vor dezvolta continuu, în Interesul reciproc al celor două 
țări șl popoare prietene, al unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a întregului front antiimperialist.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Regelui Tailandei, BHU
MIBOL ADULYADEJ următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Tailandei, ziua de naștere a Maies
tății Voastre, doresc să vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România șl al meu personal, feli
citări șl urări de sănătate și fericire Maiestății Voastre, de pros
peritate și progres poporului tailandez.

Totodată, iml exprim încrederea că relațiile dintre țările noas
tre se vor dezvolta în viitor, spre binele popoarelor român și 
tailandez, al păcii și înțelegerii in lume.

Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Bangladesh

Stimați tovarăși, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român adresează participanților la cel de-al II-lea Congres al 
Partidului Comunist din Bangladesh un călduros și prietenesc 
salut, împreună cu urările noastre de succes în lupta ce o des- 
fășurați pentru unirea forțelor patriotice și democratice, națio
nale, pentru accelerarea transformărilor pe calea progresului 
economic și social, pentru promovarea intereselor fundamen
tale ale poporului dv. și consolidarea independenței naționale, 
pentru cauza păcii, înțelegerii șî colaborării între popoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, țări , și popoare vor cunoaște, în 
viitor, o dezvoltare ascendentă, în domeniile politic, economic, 
oultural șl tehnico-științific, în folosul reciproc, al unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al idealurilor li
bertății, independenței naționale, democrației, progresului și 
păcii in lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

La încheierea vizitei în R.P. 
Polonă, tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., a a- 
vut la 4 decembrie o nouă în
trevedere cu F. Szlachic, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes comun 
referitoare la dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă. A avut loc, 
de asemenea, un schimb util de 
păreri asupra principalelor pro
bleme internaționale. __

La întîlnire au participat R. 
Frelek, membru al Secretariatu

Cu planul pe primii trei am 
ai cincinalului îndeplinit

Colectivele de oameni al mun
cii, români și maghiari din in
dustria județului Harghita au 
îndeplinit în ziua de 4 decem
brie sarcinile inițiale la produc
ția globală prevăzută în olanul 
cincinal pentru anii 1971-1973. 
Avansul obținut de aproape o 
lună se concretizează în realiza
rea, pînă la sfirșitul anului, a 
unei producții suplimentare în 
valoare de 360 milioane lei.

Raportînd acest succes. Biroul 
Comitetului județean de partid 
Harghita a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU. în 
care scrie : Urmînd cu consec
vență principiul materializării 
concrete a producției valorice 
Buplițp'entare în produse fizice, 
raportam că pînă la sfirșitul a- 
nului vom realiza peste preve
derile planului primilor 3 ani ai 
cincinalului, peste 5 300 tone de 
fontă specială de Vlahița. 2 500 
tone utilaj tehnologic pentru in
dustria alimentară, mobilă în 
valoare de 30 milioane lei. 115 
mii mc cherestea de rășinoase, 
2 000 mc cherestea de fag și alte 
produse.

în telegramă se arată, de ase
menea, că productivitatea mun

lui C.C. al P.M.U.P., șeful 
Secției externe a C.C. al 
P.M.U.P.

★
în cursul aceleiași zile, tova

rășul Ștefan Andrei a sosit la 
București. La aeroportul Oto- 
peni a fost salutat de tovarășii 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș și 
Constantin Vasiliu, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față W. Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București.

cii în unitățile industriei repu
blicane din județ este în acest 
an cu 27,1 la sută superioară ce
lei realizate în 1970, că au cres
cut simțitor calitatea și compe
titivitatea produselor realizate 
atît pe piața internă cit și la 
export. Ca urmare, planul la li
vrări către export pe primii 3 
ani ai cincinalului a fost reali
zat cu un avans de peste 5 luni.

Vă raportăm, mult, stimate 
tovarășe secretar general, — 
scrie în încheiere telegrama — 
că în prezent, sub conducerea 
organizației județene de partid, 
toate forțele umane și materiale 
sînt mobilizate în vederea trans
punerii în viață, în mod exem
plar, a hotărîril Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român din 27—28 
noiembrie a.c. pentru pregătirea 
și realizarea în cele mai bune 
condițiuni a planului pe anul 
1974, anul unor mărețe eveni
mente în istoria partidului și 
statului nostru, a 30-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist șl cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. în întîmpinarea cărora 
ne vom aduce totala noastră 
contribuție.

CRONICA U.T.C.

Plecarea in U.R.S.S. a unei delegații a 
Uniunii Tineretului Comunist, condusă de 
primul secretar al C.C. al U.T.C., ministru 

pentru problemele tineretului
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, care, la invitația 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist, va face o vizită în 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul 
Internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salu
tată de secretari ai C.C. al 
U.T.C., reprezentanți ai Con
siliului U.A.S.C.R., activiști 
ai C.C. al U.T.C.

De asemenea, a fost pre
zent Vladimir Deviatkin, 
consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

★
Delegația Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului 
Comunist din România, con
dusă de Ion Traian Ștefă

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România și a Con
siliului Național al organiza
ției pionierilor (C.N.O.P.) 
compusă din tovarășii Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., Ion Sasu, membru al 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R., președintele Cen
trului universitar București, 
și Iuliu Ioan Fiirfi, vicepre
ședinte al C.N.O.P. care va 
efectua o vizită în unele țări 
din Africa.

La plecare, pe aeroportul 
București Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășii 
Pantelimon Găvănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.. Sil
vestru Patița, vicepreședinte 
al C.N.O.P., de activiști ai 
U.T.C., U.A.S.C.R. și 
C.N.O.P.

A fost de asemenea pre
zent Jawel Canisisuis Ku- 
fandada, președintele Uniunii 
Studenților Africani din 
România.
• în perioada 1—4 decem

brie a.c. o delegație a Uniu
nii Naționale a Studenților 
din Norvegia condusă de 
Erik Berg, vicepreședinte al 
Uniunii, a efectuat o vizită 
în țara noastră la invitația 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România. 
Oaspeții au vizitat institute 
de învățămînt superior,

COMUNICATUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
PENTRO ALEGEREA UNOR. DEPOTAȚI IN 

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
în ziua de 2 decembrie 1973 

au avut loc alegeri pentru locur 
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională devenita va
cante.

Comisia electorală centrală a 
verificat lucrările Comisiilor 
electorale de circumscripție și 
ale comisiilor de votare și a 
constatat că alegerile s-au des
fășurat în conformitate cu dis
pozițiile Legii nr. 28/1966 cu pri
vire la alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare.

Au fost aleși candidați! pro
puși de Frontul Unității Socia
liste : prof. dr. docent Octavian 
Fodor, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din Cluj, 

nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care, 
Ia invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din 
U.R.S.S., face o vizită ofici
ală în Uniunea Sovietică, a 
avut, marți, o întîlnire prie
tenească cu Evgheni Tia- 
jelnikov, prim secretar al 
C.C. al U.T.C.L., cu alți 
membri ai Secretariatului 
C.C. * *1  U.T.C.L.

Rubrică realizată de : 
DOMNIȚA VĂDUVA

bal, iar pe terenurile din jur 
alții jucau fotbal, handbal, te
nis de cîmp... „La noi, după 
cum vedeți, ne relata profeso
rul de servici, tovarășul Teodor 
Drăgan, se organizează activi
tăți de masă. Dar cu toate a- 
cesiea, am putea avea și mai 
multe. Pe lîngă aceste campio
nate de volei, handbal, fotbal 
și baschet și pe lîngă celelalte 
cîteva activități destinate spor
turilor specifice actualului se
zon, s-ar mai putea organiza, 
bunăoară, întreceri de șah, bas
chet și chiar fotbal dacă...*.

Dacă I.C.R.A.L.-ul din sector 
ar veni să recepționeze sala de 
sport a cărei construcție au 
terminat-o încă din primăvară 
și dacă conducerea școlii ar 
dispune eliberarea unui alt spa
țiu destinat activităților spor
tive blocat în prezent cu cîteva 
seînduri și bănci rupte, nefolo
sibile. „Spun că am putea mai 
mult pentru că șl noi siniem 
mulți, împreună cu elevii de
pășim cifra de 1 200".

Concluziile se desprind, de la 
sine.

ȘTEFAN ILIESCU

culin de handbal de la Tbi
lisi, echipa secundă a Româ
niei a învins cu scorul de 
18—15 (8—9) selecționata 
R.S.S. Gruzine. Alte rezul
tate: Leass—Iugoslavia 22—16 
(13—8); R.F. Germania — 
U.R.S.S. (tineret) 27—13 
(12-7).
• ASTĂZI, cu începere de 

la ora 13,30 se vor desfășura 
optimile de finală ale „Cupei 
României" ia fotbal. În Ca
pitală, pe stadioane diferite, 
vor avea loc două partide: 
Jiul Petroșani — Petrolul 
Ploiești (stadion Dinamo) si 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Argeș Pitești (stadionul Re
publicii). Celelalte jocuri: 
Tr. Severin: Sportul Studen
țesc — U.T.A.; Galați: S.C. 
Bacău — Steaua: Deva: 
C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara: Fetești: Șantie
rele Navale Oltenița — Delta 
Tulcea: Tg. Mureș: Minerul 
Baia Mare — A.S.A.; Mediaș : 
Universitatea Cluj — Oltul 
Sf. Gheorghe.

Echipele învingătoare se 
vor califica pentru sferturile 
de finală care sînt progra
mate în primăvară.

Cu acest prilej, s-a făcut 
nn schimb de experiență a- 
supra activității celor două 
organizații și s-au discutat 
posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor prietenești dintre 
U.T.C. și U.T.C.L. De aseme
nea, a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor proble
me ale mișcării internațio
nale de tineret și studen
țești. In ti Ini rea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

obiective social-culturale, is
torice și turistice din Ca
pitală, s-au întîlnit cu re
prezentanți ai Asociațiilor 
Studenților Comuniști și ca
dre didactice. De asemenea 
oaspeții au purtat discuții la 
Comitetul Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale ce
lor două organizații, precum 
și un larg schimb de opinii 
asupra unor probleme actuale 
ale mișcării studențești in
ternaționale.

Ieri, delegația a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Oslo. La aeroportul București 
Otopeni au fost prezenți to
varășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., activiști ai Co
mitetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R.

• Ieri a sosit în Capitală, 
venind de la Paris, o dele
gație a Mișcării Tineretului 
Comunist din Franța 
(M.J.C.F.) condusă de tovară
șul Jose Fort, secretar al 
M.J.C.F. care la invitația 
C.C. al U.T.C. va efectua o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști al 
C.C, al U.T.C.

în circumscripția electorală nr. 
5 Institutul Agronomic, județul 
Cluj, cu 99,51 la sută din votu
rile exprimate ; contraamiral 
Sebastian Ulmeanu, în circum
scripția electorală nr. 5 Manga
lia, județul Constanța cu 99,93 
la sută ; Gheorghe Stoica, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal al P.C.R., președiîKele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Rîmnicu Vil- 
cea, in circumscripția electorală 
nr. 5 Grădiștea, județul Vîlcea, 
cu 99,84 la sută.

Lucrările referitoare la aceste 
alegeri au foet înaintate/Biroului 
Marii Adunări Naționale, pentru 
a fi transmise Comisiei de vali
dare a Marii Adunări Naționale.

actualitatea

Simpozion pe tema 
circulației în condițiile 
folosirii mai judicioase 

a carburanților
în sala Casei de cultură a 

Sectorului 2, din str. Mihail E- 
minescu, astăzi la ora 18,00, va 
loc . sub auspiciile Automobil 
Clubului Român, un simpozion 
pe tema circulației în condițiile 
ce decurg din Decretul Consiliu
lui de Stat cu privire la măsu- 
rile de dezvoltare a bazei ener
getice și de folosire mai judi
cioasă a carburanților si ener
giei.

Vor prezenta expuneri prof, 
dr. docent Constantin Aramă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Start Intr-o nouă $ 
șl amplă competiție 
de masă cu caracter 

republican: 5
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Cunoscînd că una dintre principalele sarcini ce stau în fața 
fiecărei organizații U.T.C., a fiecărei asociații sportive, în 
această perioadă, o constituie mobilizarea și participarea între
gului tineret la întrecerile Cupei Tineretului, care oferă for
me simple, accesibile de mișcare în aer liber, sîmbătă și du
minică, însoțit de tovarășul Flaviu Filip, șeful secției sport a 
Comitetului municipal București al U.T.C. am vizitat cîteva li
cee și școli profesionale din Capitală. Vizita noastră a avut ca 
obiectiv constatarea modului în care se pregătesc și se orga
nizează acțiunile sportive de masă la sfîrșit de săptămînă, 
ce activități se desfășoară și cum este privită problema abor
dării sporturilor de iarnă mai ales, acum, cînd natura oferă 
toate premisele necesare.

UN LOC UNDE IARNA 
A FOST AȘTEPTATĂ CU 

NERĂBDARE
Primul nostru popas l-am fă

cut la Liceul „Gh. Șincai", una 
dintre școlile cunoscute, din 
Capitală, pentru prodigioasa sa 
activitate desfășurată pe linie 
de sport. în ziua vizitei, acti
vitățile sportive, aici, erau in 
plină desfășurare. Cîteva sute 
de tineri participau la diferite
le acțiuni competiționale orga
nizate la sfîrșit de săptămînă. 
„La noi iarna a fost așteptată 
cu nerăbdare — ne relata to
varășa Gabriela Munteanu, di
rectoarea adjunctă, responsabi
lă cu problemele de tineret. 
Spun acest lucru deoarece a- 
notimpul alb ne dă posibilitatea 
să ne lărgim sfera activităților 
noastre sportive desfășurate în 
școală. De pildă, pe lingă obiș
nuitele activități organizate 
pînă acum (campionate de vo
lei, fotbal, handbal și baschet) 
vom generaliza în continuare, 
și practicarea sporturilor în aer 
liber, specifice acestui sezon. 
Vom iniția o serie de concursuri 
de săniuță, patinaj și schi in 
cadrul etapei de masă a Cupei 
Tineretului și vom continua în
trecerile de fotbal, handbal șl 
baschet pe teren acoperit. Ca o 
noutate, ne pregătim să lansăm, 
cu titlul de mișcare de masă, 
întreceri de gimnastică mo
dernă".

PE ȘANTIER
LA... VOINICELUL

Continuînd raidul nostru, am 
poposit la una dintre cele mal 
modeme baze sportive pentru 
copii, și tineret ale Capitalei — 
Voinicelul, Deși închisă la ora 
vizitei, baza sportivă Voinicelul 
trăia animația febrilă caracte
ristică unui adevărat... șantier. 
Cîțiva oameni, în frunte cu
George Ionescu, administrato
rul, efectuau ultimele lucrări 
înaintea redării în folosință. 
„Baza Voinicelul — ne relata 

membru corespondent al Acade
miei R.S.R., vicepreședinte al 
Automobil Clubului Român, 
specialiști în tehnica și condu
cerea automobilului, Petre Cris- 
tea, Alexe Devasal, dr. Ema- 
hoil Manicatide, ing. Gheorghe 
Vasiliu și alții.

Sînt invitați să participe au- 
tomobiliști din Capitală, membri 
și nemembri ai A.C.R.

| IHfflATIVE ]

Din inițiativa organizației 
U.T.C. a secției filatură a în
treprinderii de stofe „Argeșana" 
din Pitești 280 de tineri au lu
crat duminică timp de 2 ore —- 
la reglarea și încărcarea cu ma
terie primă a utilajelor, astfel 
Incit luni, din primele minute 
de lucru mașinile să producă 
din plin.

CUPA TINERETULUI

PLUSURI ȘI MINUSURI 
DIN PRIMA ZI

Gheorghe Ionescu — a fost în
chisă o perioadă în vederea a- 
menajării spațiilor necesare 
practicării sporturilor de sezon 
în cadrul noii competiții de 
masă cu caracter republican, 
Cupa Tinerelului, declanșată în 
aceste zile. Lucrările pregăti
toare sînt pe sfîrșîte. Astfel, că 
marți (n.n. azi) școlarii, elevii, 
iubitori ai sporturilor de iarnă, 
pot veni Ia Voinicelul începind 
cu ora 9. Baza le oferă o su
prafață de patinaj în aer liber 
de peste 5 000 de metri pătrați, 
terenuri de fotbal, handbal și 
baschet amenajate în raport cu 
condițiile existente pentru con
cursuri de săniuță contra cro
nometru și concursuri de fond 
la schi. Paralel, în sălile de 
sport vor avea loc, în fiecare 
zi, pe lîngă activitățile organi
zate în aer liber și întreceri de 
șah, tenis de masă, tir etc".

DUMINICĂ O ZI A 
„HIBERNĂRII"?

La Școala profesională I.O.R. 
Iarna nu a adus aceea efer
vescență generată de inițiative 
și acțiuni atractive. Totul este 
cuprins de o liniște profundă. 
Spațiul din jurul școlii rămîne 
acoperit de. zăpadă, nu s-a luat 
nici o măsură în vederea ame
najării vreunul patinoar sau 
altceva de acest gen. Poate că 
elevii nu or fi în școală, ne-am 
spus noi. Dar, ne-am convins că 
elevii erau în școală atunci 
cînd. am vizitat căminele. Aici 
am întîlnit cîteva sute de tineri 
dintre care unii dormeau, alții 
priveau nepăsători. aproape 
plictisiți, pe fereastră la soare
le strălucitor al iernii, iar cî- 
țiva jucau șah în așteptarea 
prinsului. Despre „Cupa Tine
retului'’ nu auzise nimeni ? ! 
„La noi, de obicei, așa 
trece ziua" ne-a spus primul 
Interlocutor. Dacă au sau nu 
activități sportive duminica ? 
Nu, fiți fără nici o grijă, nu au 
avut niciodată, au confirmat-o 
mulți elevi chiar, mai ales a- 
ceia care nici nu știu unde se

□
In timpul executării operații

lor de întreținere, reglare și a- 
provizionare cu materii prime 
verificarea utilajelor s-a' făcut 
din mers, obținîndu-se o canti
tate de producție dublă față de 
cea care se pierdea la începutul 
fiecărei săptămîni pentru efec
tuarea acelorași operații.

I.V.

Moment utecist la 
ceremonialul căsătoriei

în municipiul Brăila, ceremo
nialului de oficiere a căsătoriei 
i s-a adăugat încă un moment. 
După ce ofițerul Stării civile 
anunță îndeplinirea tuturor for
malităților care consfințesc ac
tul căsătoriei, reprezentantul 
Comitetului municipal U.T.C. dă 
citire următorului text : „Acum, 
cînd sentimentele voastre sin

află sălile de sport, mai tot 
timpul încuiate. Și să nu uităm 
vorbele elevului Gheorghe Ni- 
colae din anul III, întîlnit la 
ușa uneia dintre, sălile de sport; 
„Iarna a adus, în școala noastră, 
o totală nepăsare și parcă, de 
ce să nu spunem, un îndem la 
hibernare. Și cîți dintre noi nu 
am vrea să ne mișcăm în aer 
l’ber, să practicăm și noi spor
turile de sezon. Dar organiza
ția U.T.C. și asociația sportivă 
din școală nu întreprind ni
mic ! I ?".

„ACTIVITATE AVEM
DAR... S-AR PUTEA

MAI MULT"
încheind raidul nostru, ne-am 

oprit pentru, cîteva clipe la Li
ceul industrial metalurgic și 
Liceul teoretic „23 August". 
Și aici ca și la Liceul „Gh. 
Șincai" activitățile sportive erau 
în plină; desfășurare. în sălile 
de sport numeroși tineri se în
fruntau în cadrul campionate
lor de volei, baschet și hand

• a Început turneul 
internațional masculin de te
nis de la Sao Paulo. în pri
mul tur, Ion Țiriac (Româ
nia) l-a învins cu 6—1, 6—2 
pe brazilianul Ricardo Bern. 
Manuel Santana (Spania) a 
dispus cu 7—6. 6—1 de Eu- 
licio Silva (Brazilia).

• ASTAZI IN SALA 
SPORTURILOR DE LA FLO- 
REASCA amatorii de baschet 
din Capitală vor avea prile
jul să urmărească meciul in
ternațional dintre echipele 
masculine Steaua București 
și Sparta Bertrange din ca
drul „Cupei cupelor". în pri
mul joc care a avut loc săp- 
tămîna trecută la Luxem
burg, baschetbaliștii români 
au terminat învingători cu 
scorul 108—77. Întîlnirea în
cepe la ora 18,30.

Joi, în aceeași sală, de la 
ora 18 00 se desfășoară alte 
două partide internaționale: 
Politehnica — Union Garant 
Viena (feminin) — Cupa 
campionilor europeni — și 
Dinamo — Racing Ford An
vers (masculin) — Cupa cam
pionilor europeni.

• ÎN ZIUA A DOUA a 
turneului internațional mas

cere și curate se împlinesc» 
unindu-vă pe temeiul căsăto
riei într-o trainică familie, or
ganizația de tineret trăiește, 
alături de voi, emoția și bucu
ria acestui eveniment de neui
tat din viața voastră și vă urea
ză ani mulți și fericiți, cămin 
mereu încălzit de soarele iubi
rii, sănătate și succes pe dru
mul împlinirilor pe care astăzi 
ați pășit împreună". în aceeași 
atmosferă, soției sau soțului care 
a acceptat să poarte același 
nume, i se înmîneazâ și carne
tul U.T.C. preschimbat pe loc 
cu noile date biografice. în 
acest fel este adusă la zi și 
evidența organizației U.T.C. cu 
modificările cerute de instruc
țiunile în vigoare ; aspect deloc 
neglijabil dacă ținem cont că în 
unele locuri preschimbarea car
netelor U.T.C. se realizează cu 
foarte mare întîrziere sau deloc.

N. COȘOVEANU
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Pentru încheierea2 LEI PE LUNA

VĂ ASIGURAȚI

PENTRU URMĂRILE

ACCIDENTELOR...

oricărei unități
DE

A
elevii cursurilor de zi, indiferent de vîrsta

de 6 luni sau 1 an ;

perioada valabilității contractului

PLĂTIND NUMAI

lată cîteva caracteristici ale

ASIGURĂRII 
ACCIDENTE 
ELEVILOR:

asigurării vă puteți 

adresa responsabili

lor cu asigurările din 

școli, agențiilor și 

inspectoratelor de a- 

sigurare sau — direct

-'<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

REVELION 74
întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante București 

■ vă invită să participați la excursiile organizat. cu acest prilej 
B P‘!
g e Valea Oltului (Câliminețtl, Govora, Coxla).
g e Litoral in stațiunile : Neptun (hotelurile Sulina, Neptun, 
g Dobrog.a), Mamaia (hotel Parc), Eforie Nord (hotelurile 
g Europa și Delfin).
g De reținut că turiștii vor beneficia de frumoasele piscine 
g cu apă de mare încălzită pentru practicarea sporturilor 
g nautice.
g o In orajele i lași, Piatra Neamț, Tg. Neamț, Cluj, ;i 
g Agapia.
g e In stațiunile : Borsec, Herculane, Pucioasa, Slănic Mol- 
g dova, Sovata ți Tușnad, unde veți găsi bună dispoziție I 
g — Antren I
g — Ambianță pitorească I
g Reținerea locurilor, informații fi înscrieri pini la 10 dec. 
g a.c. la filialele de turism din Calea Victoriei nr. 100 și Bd. 
g Republicii nr. fiS telefon 75 74 11 și 14 OS 00.
r«BBIIBBBBBBIBBIBailBBIIBBBBBBI
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sînt asigurați
lor, starea sănătății sau gradul de invaliditate ; 
sumele asigurate sînt între 5 000 șî 10 000 de lei sau 
dublul ori triplul acestor sume (la alegere) ;
ADAS plătește suma asigurata pentru urmările acci

dentelor intimplate in ““x 1","!
de asigurare, in orice loc și cu orice ocazie, inclusiv in 
timpul vacanțelor ;

• durata asigurării este
• daca elevii au împlinit vîrsta de 16 ani, declarația de 

asigurare se semnează de ei înșiși. Pentru ceilalți elevi, 
declarația se semnează de părinți sau de tutori.

A.D.A.S
COMPLEXUL DE HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 

AMBASADOR

vă Invită să vizitați noua 
sa unitate

deschisă tn str. Gabroveni 
nr. 59. Preparatele sînt 
realizate de maiștri bucă
tari și cofetari cu înaltă 

calificare.

COMPLEXUL DE HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 

CINA, ANGAJEAZA 
URGENT:

• magazineri principali
• cofetari specializați sau 

categoria a IlI-a
cu respectarea prevederii 
H.C.M. 914/1968 și legii 
12/1971, din raza Municipiu
lui București.

RELAȚII SUPLIMENTARE 
SE POT OBȚINE LA SEDIUL 
COMPLEXULUI DIN CALEA 
VICTORIEI NR. SS - ETAJUL 
I — BIROUL PLAN-SALARI- 
ZARE-PERSON AL.

mese se pot face la telefonul

Preparatele culinare vor fi executate 
de maistrul bucătar ION ZIDARII, deținător 
a numeroase premii interne și internaționale.

Rețineri de
13 60 54.

IN STR. SMIRDAN NR. 21 

S-A DESCHIS

Un magazin al 
cooperativei 

„AVÎNTUL" 
din Covasna

Orașul Covasna este renu
mit prin tradiție cu stofele 
țesute din lină pură, astăzi 
expuse în magazinul din 
str. Smirdan Nr. 21. In 
curînd acest magazin va 
pune la dispoziția cumpără
torilor cartele cu mostre din 
stofe ce nu se găsesc încă 
în magazin dar care pe bază 
de comenzi se vor putea 
țese în aproximativ 60 zile 
tot la Covasna.

De asemenea, in acest ma
gazin se preconizează un a- 
telier de croitorie, astfel ca 
cei ce vor cumpăra stofele 
Cooperativei „Avîntul" din 
Covasna. să-și poată confec
ționa intr-un timp record, 
taioare, pardesie, paltoane 
la cerere.

Utilat moderu, variat a- 
provizîonat, cu un personal 
care de la început te întîm- 
pină binevoitor, magazinul 
din str. Smirdan Nr. 21, își 
așteaptă clicnții.



INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
agenției „Associated Press"

DUPĂ CUM S-A ANUNȚAT, LA 30 NOIEMBRIE, PREȘEDIN
TELE CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT PE CORES
PONDENTUL PERMANENT LA BUCUREȘTI AL AGENȚIEI 
„ASSOCIATED PRESS", NICHOLAS LUDINGTON, CARUIA l-A 
ACORDAT URMĂTORUL INTERVIU :

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, sînteți amabil să 
specificați obiectivele prin
cipale ale călătoriei dumnea
voastră în Statele Unite ale 
Americii ?

Vizita care urmează s-o între
prind în curînd în Statele Unite 
reprezintă un răspuns la vizita 
din 1969 a președintelui Nixon 
în România. Ea constituie, în a- 
celași timp, o expresie a relațiilor 
de colaborare și prietenie care 
se dezvoltă în continuu în ultimii 
ani, mai ales după vizita pre
ședintelui Nixon în România și 
după vizita mea neoficială, din 
1970, în Statele Unite.

Cu prilejul apropiatei vizite, 
desigur, aș dori să explore^ îm
preună cu președintele Nixon, cu 
alți membri ai guvernului State
lor Unite, posibilitățile extinderii 
în continuare a colaborării dintre 
țările noastre, îndeosebi în do
meniul economic. Un obiectiv im
portant în această direcție îl 
constituie acordarea de către 
Statele Unite a clauzei națiunii 
celei mai favorizate. Cu acest 
prilej voi fi abordate fără în
doială și o serie de probleme ale 
situației internaționale, ale asi
gurării dezvoltării cursului nou 
de destindere, ale înfăptuirii unei 
păci trainice, care să asigure 
deplina egalitate și respectul re
ciproc între toate națiunile lumii.

Sper că vizita va marca un 
moment important în evoluția 
viitoare a relațiilor dintre popoa
rele noastre.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, considerați satis
făcătoare realizările obținute 
pînă în prezent în atragerea 
companiilor occidentale, în
deosebi a oelor americane, la 
participarea în societățile eco
nomice mixte ? Sperați ca 
vizita dumneavoastră să aducă 
rezultate concrete în acest 
sens ?

RĂSPUNS : în ce privește con
stituirea unor societăți mixte, am 
realizat unele începuturi cu com
paniile din Statele Unite. Cîteva 
proiecte se află într-un stadiu 
destul de avansat; ele ar putea 
fi concretizate chiar în cursul 
vizitei mele în Statele Unite. Ne 
aflăm de abia la început, dar, pe 
măsură ce funcționarea societăți
lor mixte deja constituite se va 
dovedi bună, vom putea să ex
tindem această colaborare. Sîn- 
tem inteiesați în a realiza aseme
nea societăți mixte cu companii 
din Statele Unite ale Americii.

ÎNTREBARE : Programul 
dumneavoastră în S.U.A. in
clude și întilniri cu oameni 
de afaceri ?

RĂSPUNS : Da. Programul 
prevede, intr-adevăr, vizite la 
unele întreprinderi industriale, cît 
și întîlniri cu reprezentanți ai

unor companii, care, sper, vor 
contribui la evidențierea de noi 
posibilități pentru lărgirea coope
rării economice dintre țările 
noastre.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, cît de avansat 
este, după părerea dumnea
voastră, ptocesul de destindere 
și ce perspective sînt pentru 
realizarea de noi progrese în 
această direcție ? Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
rolul României în acest sens?

RĂSPUNS : în viața interna
țională s-au obținut o serie de 
rezultate pe calea unei politici 
noi, în imprimarea cursului spre 
destindere. Apreciez însă că sîn- 
tem numai la început. Nu se 
poate considera că acest curs 
spre destindere a devenit sufici
ent de puternic, sînt încă multe 
obstacole care îi stau în cale. De 
aceea, este necesar ca toate po
poarele, toate guvernele, șefii de 
state să acționeze cu mai multă 
consecvență și fermitate pentru 
consolidarea acestui curs, pentru 
afirmarea în lume a principiilor 
de egalitate, de respect al in
dependenței și .suveranității tu
turor popoarelor, de neamestec 
în treburile interne, de soluțio
nare a problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, renunțîndu-se 
la forță sau la amenințarea cu 
forța.

România pornește în mod con-: 
stant de la faplul că, la soluțio
narea marilor probleme interna
ționale, la asigurarea păcii tre
buie să participe, pe baza depli
nei egalități, toate statele, indi
ferent de mărimea sau orândui
rea lor socială. Pornind de aici, 
dezvoltăm larg relațiile de cola
borare cu toate statele lumii, 
acționăm pentru soluționarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru întărirea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, pentru înfăptuirea secu
rității europene. Considerăm că 
această activitate îndreptată spre 
colaborare și pace, desfășurată 
împreună cu alte popoare, are 
importanța ei și constituie o
contribuție modestă — dar o
contribuție —, la afirmarea
cursului destinderii, la înfăptuirea 
unei politici de pace și colabo
rare.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, în ce privește li
bera circulație a informațiilor 
între Est și Vest, în prezent 
toate cărțile, ziarele și revis
tele publicate în țările socia
liste răsăritene pot fi obținute 
în Vest. Care sînt criteriile 
difuzării de publicații occi
dentale în România ?

RĂSPUNS : Noi sîntem parti
zanii unui schimb liber de idei, 
de informații între toate țările. 
Considerăm că, în condițiunile 
actuale ale revoluției tehnico-

științifice, aceste contacte și 
schimburi de informații au o 
deosebită importanță pentru 
progresul oricărei țări. Sîntem 
însă hotăiît împotriva oricărei 
încercări de folosire a acestui 
schimb de informații, pentru 
propagarea concepțiilor fasciste, 
a rasismului sau așa-ziselor opere 
de artă sau literatură care vin 
în contradicție cu principiile 
umanismului, cu educarea popoa
relor, în special a tineretului, în 
spiritul prieteniei și colaborării.

Deci, considerăm că schimbul 
de informații din toate domeniile 
trebuie să servească progresului, 
colaborării, cauzei păcii și prie
teniei.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, revenind la pro
blema destinderii, ați putea 
prevedea cîți ani ar fi nece
sari pentru ca obiectivul 
declarat de România, privind 
desființarea blocului N.A.T.O. 
și a pactului de la Varșovia, 
să devină o realitate ?

RĂSPUNS : înfăptuirea unei 
destinderi reale și asigurarea 
unei păci trainice este condițio
nată, după părerea noastră, de 
măsuri de dezangajare și dezar
mare militară, deci și de desfiin
țarea blocurilor militare.

Remarc, de asemenea, cu multă 
satisfacție că desființarea blocu
rilor militare nu este numai 
obiectivul României ci și al altor 
țări — socialiste și nesocialiste. 
De aceea, am și convingerea că 
el va putea fi înfăptuit. în po
litică și în istorie este greu să 
stabilești termene precise, dar 
viața a arătat că, uneori, eveni
mentele se precipită în așa fel 
incit ceea ce ia un moment dat 
părea utopie devine realitate 
mai repede decît puteau mulți să 
creadă. Nu vreau să dau exem
ple, dar cred că vom avea ase
menea surprize — și cred că 
plăcute — și în ce privește des
ființarea blocurilor militare și 
înfăptuirea unei politici princi
pial noi, care să excludă forța și 
amenințarea cu forța.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, România este în
crezătoare în pașii care s-au 
realizat prin vizita președinte
lui Nixon în Uniunea Sovie
tică, prin vizita sa în China 
și prin toate realizările care 
au avut loc în direcția destin
derii ?

RĂSPUNS : Am declarat de 
mai multe ori că vizita președin
telui Nixon în Uniunea Sovietică, 
în Republica Populară Chineză 
constituie evenimente importante 
pentru viața internațională, pen
tru cursul destinderii. Ne-am 
exprimat speranța că dezvoltarea 
relațiilor dintre țările respective 
va contribui la accentuarea po
liticii noi, oare să garanteze tu
turor națiunilor dreptul la dez
voltare. corespunzător voinței 
lor, fără nici un amestec din 
afară, la realizarea unei păci în 
condiții de deplină egalitate și 
respect între toate națiunile 
lumii.

de peste hotare
Lucrările Conferinței pentru 

securitate și cooperare în Europa 
în centrul atenție»: documentul de lucru româ

nesc privind abolirea forței
Pe primul plan al lucrărilor Conferinței securității euro

pene se situează dezbaterile din organul special de lucru, in 
cadrul cărora s-au examinat formulările românești privind 
precizarea și concretizarea, în instrumente juridice bilate
rale și multilaterale, a obligației de a nu se recurge la forțtt 
sau amenințarea cu forța în relațiile dintre statele partici
pante și ca această cerință a vieții internaționale contempo
rane să facă obiectul unui tratat general european de nere- 
curgere la forță.

Discuțiile s-au purtat sub 
forma unui dialog în care dele
gațiile, prezentînd pozițiile lor, 
au solicitat unele detalii asu
pra concepției românești în 
această privință și semnificației 
pe care asemenea prevederi o 
au în perspectiva așezării re
lațiilor europene pe baze noi.

Răspunzînd acestor solicitări, 
șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a 
evidențiat necesitatea ca, ală
turi de angajamentele pe care 
statele urmează să și le asume 
în cadrul acestei conferințe pri
vind soluționarea pe cale paș
nică a diferendelor și dez
voltarea cooperării dintre ele, 
să se adopte și măsuri con
crete de punere în aplica
re și respectare riguroasă a 
angajamentelor asumate. Aceste 
măsuri trebuie să se refere la 
întreaga gamă a relațiilor din
tre statele participante, inclu
siv cele de ordin politic, juridic, 
militar, economic și cultural.

Reprezentantul Suediei a ex
primat acordul de principiu al 
țării sale față de propunerile 
românești, subliniind necesi
tatea ca, în elaborarea lor, să 
se țină seama de sistemul de 
securitate stabilit de Carta 
O.N.U. El s-a declarat de acord 
cu remarca șefului delegației 
române că tratatul preconizat în 
documentul de lucru al Româ
niei privind măsuri care să fa
că efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța 
constituie un acord regional de 
natură să întărească rolul Na
țiunilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale.

De asemenea, reprezentantul 
Bulgariei, sprijinind propuneri
le românești, a subliniat iden
titatea de poziții ale României 
și Bulgariei în privința încheie
rii de instrumente bilaterale și 
multilaterale de nerecurgere la 
forță, conform dreptului inter
național contemporan. Totoda
tă, el a făcut unele propuneri 
privind aspectele de structură 
ale încorporării acestor idei în 
documentele finale ale confe
rinței.

Reprezentantul francez, evi
dențiind necesitatea adoptării 
unei declarații privind princi
piile care trebuie să guverneze 
relațiile între state, a exprimat 
rezerve față de oportunitatea 
adoptării la conferință a unor 
propuneri a căror realizare ar 
urma să aibă loc după confe
rință.

Reprezentantul U.R.S.S. a re
luat propunerile sovietice pri
vind lărgirea și aprofundarea 
consultărilor politice bi- și mul
tilaterale între statele partici
pante, ca practică a relațiilor 
internaționale.

In ceea ce privește aspectele 
militare ale securității, sub
comisia care se ocupă de aceste 
probleme a continuat examina
rea propunerilor privind defi
nirea manevrelor militare de 
anvergură, ce ar urma să fie 
notificate de către statele par-

ticipante la conferință. In acest 
sens, s-au făcut propuneri ca 
să se aibă în vedere manevrele 
de la o divizie în sus, indiferent 
de zona în care se desfășoară, 
pe teritoriul țărilor participan
te. Alte delegații au insistat ca 
aceste notificări să cuprindă 
manevrele militare cu partici
parea mai multor divizii în zo
ne limitate, în special cele din 
apropierea frontierelor cu alte 
state. Reprezentantul român, 
Romulus Neagu, a evidențiat 
necesitatea asumării obligației 
de către toate statele partici
pante la conferință de a notifi
ca marile manevre militare care 
au: loc atît la nivel național, cît 
și cu participarea mai multor 
state, organizate pe teritoriul 
țărilor europene, în spațiul ae
rian și apele teritoriale ale a- 
cestora, precum și în marea li
beră din apropierea apelor te
ritoriale și a spațiului aerian al 
altor țări. El a argumentat că 
în categoria manevrelor milita
re de anvergură trebuie să fie 
incluse manevrele milita
re simple, cu participarea unor 
forțe superioare unei divizii, 
sau combinate, cu participarea 
de unități și mari unități ale 
aviației și marinei militare. 
România, ca și alte țări repre
zentate la conferință, este inte
resată în notificarea tuturor ac
tivităților militare de anvergu
ră care au loc pe plan euro
pean, avînd în vedere că secu
ritatea pe continent este indivi
zibilă. De asemenea, reprezen
tantul român s-a pronunțat pen
tru abținerea de la manevre mi
litare și alte acțiuni militare, de 
natură să afecteze încrederea, 
la frontierele cu alte state. A- 
sumarea unor asemenea obli
gații ar contribui la crearea u- 
nui climat de încredere și
cooperare între state, care să 
ofere garanția că fiecare națiu
ne poate să se dezvolte în con
cordanță cu nevoile și năzuin
țele sale, liberă de orice pericol 
de agresiune sau amestec din 
afară.

în același sens s-au pronun
țat reprezentanții Irlandei, An
gliei, Greciei, Franței, Suediei, 
Iugoslaviei, R.F.G., precum și 
alți reprezentanți.

Ancheta internațională a „Scînteii tineretului0

Invăiămintui și colaborarea 
europeană

Am adresat mai multor participanți la conferința miniștrilor educa
ției din țările europene membre ale U.N.E.S.C.O. întrebările :

1) Ce rol atribuiți colaborării europene în domeniul educației ți în- 
vățămîntului ți cum poate favoriza aceasta procesul destinderii pe 
continent ?

2) Care sînt preocupările cele mai actuale în țara dv. pe planul 
educației ți învățămîntului ?

Publicăm în continuare răspunsuri primite.

Ministrul educației naționale al 
Franței.

1) Cît privește cooperarea eu
ropeană în domeniul educației, 
aceasta trebuie să permită in
stituțiilor de învățămînt supe
rior să stabilească între ele con
tacte numeroase și variate. Pen
tru a facilita aceste contacte, 
ni se pare indispensabil să or
ganizăm între țările Europei un 
schimb sistematic de informații 
atît în ce privește structura 
sistemelor noastre educaționale, 
disciplinele care se predau, cer
cetările care se efectuează, me
todele și materialele pedagogice 
utilizate, cît și statutul cadrelor 
didactice și reglementarea pro
blemei diplomelor.

Centrul european pentru în- 
vățămintul superior, instalat în 
mod atît de fericit la București, 
ni se pare instituția cea mai 
bine adaptată acestei importan
te opere de informare recipro
că. Pe această bază va putea fi 
studiată mai ușor comparabili- 
tatea studiilor și diplomelor

Prof. dr. JOVAN 
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Contribuție la destinderea
în Europa

care, la rîndul ei, va permite 
multiplicarea schimburilor de 
cadre didactice și de studenți.

Efectuarea de studii și cerce
tări în comun și crearea sau u- 
tilizarea comună a aparaturilor 
sau materialelor pedagogice sînt 
un alt aspect al cooperării pe 
care Franța dorește să o vadă 
dezvoltîndu-se în Europa.

Franța consideră că creșterea 
schimburilor de persoane, cu
noașterea mal bună a sisteme
lor educaționale din țările noas
tre, a limbilor și civilizațiilor 
noastre, deprinderea de a munci 
împreună sînt elemente indis
pensabile înțelegerii între po
poarele noastre. Privită în acest 
fel, noi considerăm această co
laborare ca pe unul din facto
rii hotărîtori în procesul des
tinderii în Europa.

2) Problemele principale în 
fața cărora se află învățămîn- 
tul superior francez in momen

tul de față șl cărora ne străduim 
să le găsim soluționarea ar pu
tea fi sintetizate în felul urmă
tor :

— Adaptarea școlii superioare 
la evoluția științifică, tehnică, 
economică și socială a țării, în
deosebi prin introducerea în 
cursurile universitare a unor e- 
lemente de formare profesio
nală, indiferent dacă este vorba 
de cursuri de lungă durată sau 
de scurtă durată ;

— Orientarea studenților priiy 
tr-o mai bună informare asu
pra carierelor și a numărului de 
posturi disponibile ; aceasta, în
deosebi în scopul de a devia a- 
fluxul care se constată în mo
mentul de față spre profesiile 
literare și juridice ;

— Dezvoltarea educației per
manente, a calificării continue 
atît a cadrelor cu pregătire su
perioară, cît și a celor cu pre
gătire medie.

TAILANDA
Astăzi este sărbătoarea națională a Tailandei. *
• Situată in sud-estul Asiei, Tailanda are o suprafață de 1

514 000 km.p (aproximativ egală cu aceea a Franței sau a ’ 
Spaniei) și o populație de circa 40 milioane de locuitori. (

• Procesul de formare a statului Thai (numit de vecinii J
săi Siam) a început in secolele 13—14, statul cunoscind cea * 
mai mare înflorire în secolul al 18-lea. în anul 1782 a fost / 
instaurată dinastia Rama care domnește și în prezent. În cel ț 
de-al 19-lea secol s-a intensificat pătrunderea puterilor co- y 
loniale care au impus Tailandei tratate înrobitoare transfor- \ 
mînd-o într-o semicolonie. în 1932, în urma unei lovituri de J 
stat, a fost adoptată o Constituție și s-au înfăptuit o serie de \ 
reforme. în 1939 a fost schimbată denumirea de Siam în y 
Tailanda. în timpul eelui de-al doilea război mondial a luat \ 
naștere o puternică mișcare de eliberare națională îndreptată ’ 
împotriva militarismului japonez și a colonialismului. Năzu- ( 
ințele poporului tailandez spre afirmarea unei depline înde- 1 
pendențe atît pe plan economic cît și pe plan politic au cu- / 
noscut în ultimii ani o continuă accentuare. '
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• Tailanda dispune de resurse naturale importante. Prin 
cantitatea, valoarea și diversitatea acestor resurse ea este 
considerată una dintre cele mai bogate țări din Asia. În 
munții situați in nord-vestul tării se găsesc mari zăcăminte 
minerale: cositor, wolfram, plumb, fier, antimoniu, cărbune, 
pietre prețioase (cu cele peste 40 000 tone produse anual 
Tailanda se numără printre marii exportatori de cositor). 
Solul șesurilor din sud și sud-est este deosebit de roditor și 
condițiile climatice înlesnesc stringerea a două recolte pe an; 
se cultivă orez (90 la sută din suprafața totală cultivată), tres
tie de zahăr, plante textile, leguminoase, tutun. Pădurile din 
nord-vestul și sudul tării au o mare valoare economică (lemn 
de esență tare ca teckul) iar ierburile savanelor constituie o 
bază largă și adecvată pentru creșterea vitelor. Numeroasele 
ape curgătoare care brăzdează tara reprezintă o valoroasă 
sursă energetică și piscicolă, înlesnind totodată apreciabil 
comunicațiile.

• Resimțind urmările îndelungatei exploatări de tip 
colonial, Tailanda are de recuperat, prin continue eforturi, 
marile rămîneri în urmă Pe planul dezvoltării economico-so- 
ciale. Actualmente agricultura deține o pondere de 90 la sută 
in economia tailandeză; 70 la sută din populația țării lucrează 
la cultivarea orezului (care constituie, de altfel, principalul 
articol de export). In ultimii ani s-au intensificat preocupă
rile pentru modernizarea agriculturii și, mai ales, pentru iri
gații. Barajul de la Chainat asigură irigarea a circa 900 000 
ha de orezarii iar barajul de la Yauhee, în curs de construc
ție, va iriga vaste întinderi din sud-estul țării. Se fac eforturi 
pentru dezvoltarea industriei care, deocamdată, este com
pusă dintr-un număr redus de întreprinderi (mai ales exploa
tări miniere, mici fabrici de prelucrare a produselor agri
cole și a lemnului, de textile și sticlă). Este aproape de ter
minare construirea unei uzine hidroelectrice pe fluviul Ping 
cu o putere instalată de 560 000 kW care va dubla cantitatea 
de energie electrică și va facilita crearea unor noi întreprin
deri industriale.

ORIENTUL
CAIRO 4 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă, 
Ahmed Annis, purtătorul de 
cuvint oficial al guvernului e- 
giptean, a afirmat că „guvernul 
Republicii Arabe Egipt ar fi 
gata să reia convorbirile de la 
kilometrul 101 pe șoseaua Ca
iro-Suez, dacă partea israeliană 
se angajează să aplice toate 
clauzele recentului acord de con
solidare a încetării focului — a 
anunțat postul de radio Cairo.

Convorbirile dintre reprezen
tanții militari ai Egiptului și 
Israelului, inițiate în conformi
tate cu prevederile acordului de 
consolidare a încetării focului,’ 
încheiat între cele două părți, 
au fost întrerupte la cererea 
Egiptului care a acuzat Israelul 
că refuză să aplice prevederea 
referitoare la dezangajarea tru
pelor pe pozițiile deținute la 22 
octombrie, data intrării în vi
goare a încetării focului.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir. a conferit, luni, 
timp de două ore, cu Kenneth 
Rush, subsecretar de stat ame
rican. care s-a aflat la Tel Aviv. 
Potrivit unui purtător de cuvînt 
oficial, au fost abordate proble-

APROPIAT
me privind situația din Orien
tul Apropiat și vizita pe care 
o va face în Israel, la 15 decem
brie. Henry Kissinger, secreta
rul de stat al S.U.A.

într-o declarație făcută după 
întrevedere, Kenneth Rush și-a 
exprimat satisfacția în legătură 
cu convorbirile purtate cu pre
mierul israelian.

Președintele Republicii Bu
rundi, Michel Mico-mbero, 
l-a primit pe tovarășul Ghe- 
orghe Dobra, prim-adjunct 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, care 
participă ca reprezentant al 
P.C.R. și al guvernului ro
mân la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 7-a aniversare a 
înlăturării monarhiei și a 
proclamării Republicii Bu
rundi. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială.

Oaspetele a transmis din 
partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial 
de salut președintelui Repu
blicii Burundi și urări de 
prosperitate și fericire po
porului burundez.

La rîndul său, președintele 
Michel Micombero a trans
mis președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, cele mal bune 
urări de sănătate, fericire 
personală, de prosperitate și 
succese pentru poporul ro
mân.

Rectorul Universității din Bel
grad.

1. Cred că U.N.E.S.C.O. este 
una din organizațiile cele mai 
adecvate pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării pe planul 
științei, al culturii și învă
țămîntului. După cum știți, 
U.N.E.S.C.O. reprezintă o orga
nizație specializată a Națiunilor 
Unite în care sînt cuprinse 
imensa majoritate a țărilor lu
mii. Europa are un interes spe
cial pentru a se crea baze co
mune pentru o colaborare mai 
largă, pentru ’desăvîrșirea inten
sificării colaborării în domeniul 
educației pe planul relațiilor 
universitare. Știința, arta, cul
tura, în care am inclus și edu
cația. sînt, după opinia mea, 
formele cele mai convenabile 
și legăturile cele mai certe pen
tru depășirea deosebirilor pe 
plan economic, social, politic, 
ideologic, existente în lumea de 
astăzi. De asemenea, învățămîn- 
tul, cel superior în special, ca
re se întemeiază pe o puternică 
muncă de cercetare, reprezintă 
o formă adecvată pentru căuta
rea unor soluții care să ducă la 
surmontarea deosebirilor, la în
țelegerea între popoarele con
tinentului, la consolidarea păcii. 
Europa are, cred, un interes a- 
parte în această direcție și ac
țiunile care au loc în cadrul 
O.N.U., al instituțiilor sale spe
cializate. se bucură de un larg 
sprijin internațional. Este cu
noscut că știința, învățămîntul 
și cultura au un profund carac
ter național. Dar, în același 
timp, ele — cu specificul și di
versitatea lor — sînt părți com

Valoarea schimbului 
de păreri

ponente ale culturii universale. 
Trebuie să cunoaștem, să ne a- 
propiem de cultura popoarelor, 
în acest mod contribuim la în
țelegere, la colaborare. Educa
ția, și mă gîndesc la totalitatea 
domeniului de referință, trebuie 
să faciliteze acest proces, să 
țină seama de cerințele dezvol
tării societății, să meargă în 
pas cu dezvoltarea socială.

Țin să subliniez că găsesc o- 
portune astfel de conferințe ca 
cea gâzduită de orașul Bucu
rești. Schimbul de păreri efec
tuat demonstrează faptul că sînt 
extrem de utile asemenea reu
niuni, care, în ciuda diferenție
rilor uneori foarte adinei — iz
vorâte din deosebirile de orân
duire socială — pot depista pro
bleme asemănătoare ce-și aș
teaptă soluții comune. Opiniile 
asupra rezolvării acestor pro
bleme sînt mult mai puțin 
divergente decît se presupune, 
avînd în vedere situația obiec
tivă în care trăim. Abordarea 
lor constituie un semn al des
tinderii, al înțelegerii în Europa, 
în lume.

2. Avînd în vedere că Iugosla
via se află într-un continuu 
proces de dezvoltare și învăță
mîntul, Ia rîndul său. caută să 
devină o componentă ce se 
dezvoltă conform noilor necesi
tăți ale societății. Pot spune că 
la noj este în curs o reformă 
cuprinzînd domenii organizato
rice, dar și modificări în struc
tura de bază. Doresc să mențio
nez că pe planul preocupărilor 
privind modernizarea continuă a

procesului de învățămînt, a a- 
proprieriî acestuia de cerințele 
practice, întreținem un fructuos 
schimb de informații cu colegii 
din România. între Universita
tea din Belgrad și cea din Bucu
rești s-au statornicit relații de 
colaborare pe multiple planuri, 
relații reciproc avantajoase. Pu
tem spune, cred, că sîntem 
foarte bine informați în legă
tură cu dezvoltarea reciprocă a 
învățămîntului.

Noi ne propunem să instruim 
pe studenți într-o asemenea ma
nieră Incit ei să nu fie pregă
tiți doar pentru a accepta rea
litatea, condițiile în care vor 
munci, dar, în același timp, să 
poată participa efeqtiv, în mod 
critic, la transformarea realită
ții, în funcție de cerințele noas
tre obiective. Nu dorim, deci, 
numai absolvenți cu o bună pre
gătire profesională și științifică, 
care să se descurce cu succes în 
muncă sau în activitatea știin
țifică, ci și în practica vieții so
ciale. pentru că dezvoltarea so
cietății. a relațiilor sociale, nu 
se desfășoară pe un teren gol. 
în vid. în acest sens. în cadrul 
relațiilor de autoconducere*  ,în 
care pregătirea ideologică e&te 
parte componentă, noi accen
tuăm educația marxistă a viito
rilor specialiști, căreia îi acor
dăm mare importanță.

Declarații consemnate de 
BAZIL ȘTEFAN, 

MIHAI CUTUȘ, 
IO AN TIMOFTE

Trei simboluri

P. N.

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Re
publica Federală a Nigeriei, 
dr. ing. Octavian Cărare, a 
făcut o vizită în statul de 
sud-est, la amplasamentele 
viitorului complex de indus
trializare a lemnului Sero- 
mwood și ale combinatului 
textil Ronitex. Ambasadorul 
român a fost primit de ge
neralul de brigadă J. Esue- 
ne, guvernatorul statului de 
sud-est cu care a discutat 
aspecte ale colaborării eco
nomice româno-nigeriene.

în capitala Republicii 
Zambia a avut loc vernisa
jul expoziției naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, la care participă 20 de 
întreprinderi de comerț ex
terior. Deschiderea oficială 
a fost făcută de A.C. Linya- 
ma, secretar general în Mi
nisterul Comerțului și Indus
triei

însemnări de DOINA TOPOR

A
l nouălea oraș ca 
mărime al țării, cu 
cele mai multe 
parcuri și grădini 
și avînd ca emble
mă trandafirul, Wa

shingtonul sau „orașul federal" 
se distinge prin centrul rezi
dențial, abundent colorat de 
clădirile administrației de stat. 
Rîurile Potomac, Anacostea și 
Rock Creek descriu baza unei 
coline domoale de numai 150 
metri înălțime. Prima cărămidă 
pusă aici pe la 1793 marca 
începutul construirii Capitoliu- 
lui în jurul căruia casele s-au 
înfiripat anevoios timp de o

sută de ani ca abia în seco
lul nostru așezarea să cunoască 
expansiunea ce i se hărăzise. 
Silueta masivă a Capitoliului 
domină întreg peisajul citadin. 
Cuprinde 540 de camere dispu
se aproape simetric în cele 
două aripi de marmură care a- 
dăpostesc Senatul și Camera 
Reprezentanților.

Cu un permis special de in
trare obținut de la biroul unui 
senator sau reprezentant, se pot 
vizita între anumite ore Camera 
Reprezentanților și Senatul. Cea 
dintîi în marmură gri și furnir 
de nuc pare cel puțin neîncă
pătoare. Prin „Holul coloane-

lor' sau „tutunului", numită așa 
datorită pereților maronii sau 
poate frunzelor de tutun care 
ornează coloanele, se ajunge în 
incinta Senatului. Mesele indi
viduale sînt dispuse în semicerc 
și sînt ocupate după principiul 
vîrstei, seniorii avînd privilegiul 
primelor rînduri, deși unii refu
za să avanseze cînd locurile râ- 
mîn vacante. Coridoarele, cele
lalte camere sînt mult mai îm
podobite, luxoase chiar, cu can
delabre de Bohemia, picturi de 
Taft, Calhoun, Webster și Clay, 
draperii grele, oglinzi, forjerii si 
mozaicuri sofisticate. Ele sînt 
însemnele secolului trecut, tra
diția fiind păstrată cu grijă pînă 
în cele mai mici detalii : cutiile 
de prizat tutun se mai găsesc 
încă lingă tribuna Senatului.

La un alt simbol al Washing
tonului, Casa Albă, reședința 
tuturor președinților în afară 
de Washington, se poate ajun
ge după o bună bucată de 
drum de la Capitoliu pe 
Pennsylvania Avenue. Ea are de 
fapt patru etaje, două în sub
teran. Pentru publicul interesat, 
sînt accesibile cîteva camere al 
căror număr esțe mai mic cu 
cît afluența este mai mare. 
Trecînd prin holul de la intrare 
și așa-numitul „cros hali" sin

gurele lucruri de remarcat sînt 
interioarele de marmură albă și 
candelabrele din secolul al 
XVIII-lea. Spațioasă, „camera 
de est" decorată în alb și au
riu servește ca sală de recepție; 
un pian de lemn de mahon se 
sprijină pe vulturi auriți între 
două șemineuri pe care tronează 
sfeșnice de Franța de mare ra
finament. „Camera verde", nu
mită astfel după tapetul ei, e 
de fapt un salon minuscul de 
pe la 1800. Portretul lui Benja
min Franklin atîrnă deasupra 
unor piese de porțelan chine
zesc din colecția foarte bogată 
a Casei Albe. „Camera alba
stră", ovală, are cornișa drapa
tă cu albastru ; mobila și tapi
țeria sînt în stil victorian. Aici 
președintele îi primește pe di
plomații străini și pe prietenii 
săi intimi. „Camera roșie" e în 
întregime de culoarea cireșelor. 
Tapet, tapiserii, covor, perne, 
toate în această nuanță, se ar
monizează cu auriul ramelor de 
la tablouri, broderiilor și piese
lor din bronz. O măsuța care-și 
sprijină pe cariatide de bronz 
suprafața încrustata cu mostre 
de marmura si o oglindă con
vexă care reflectă în felul eî 
interiorul, întregesc o atmosferă 
destul de încărcată. Ultima sală,

cea a „dlneelor", de data a- 
ceasta în galben, se remarcă 
prin candelabrul rococo, platoul 
și coșulețele de bronz aurit. 
Ea poate primi circa 140 de 
oaspeți.

In vecinătatea acestor monu
mente și a multor altora de mai 
mică însemnătate trăiesc apro
ximativ 800.000 locuitori (2,3 mi
lioane cu suburbiile) dintre care 
80 la sută sînt negri, majorita
tea îndeletnicindu-se cu treburi 
administrative. Se pare că nu 
se mai acorda permise pentru 
construcții moderne pentru a 
se păstra integritatea arhitectu
rală a centrului la dimensiunile 
secolului trecut.

Cîteva întreprinderi de interes 
local (poligrafii, alimentare, șan
tiere navale) nu conferă o- 
rașului atributul prețios de in
dustrial, așa cum portul, aero
portul sau nodul de cale fera
tă nu depășesc caracteristicele 
unor accesorii necesare. Orașul 
rămîne rezidențial, muzeistic și 
existența celor trei simboluri - 
trandafirul pentru latura sa pi
torească, Capitoliul și Casa 
Albă pentru cea politică - gu
vernamentală — contribuie !a 
succesul veleităților sale tu
ristice.


