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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN STATELE UNITE 

_ ALE AMERICII _
Vizita pe are o facem in Statele Unite se incbeie cu rezultate deosebit de

bune. Ea descbideperspectire minunate pentru o colaborare si mai rodnică

* Județul Neamț
ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI PE PRIMII 
TREI ANI Al CINCI
NALULUI

Industria județului Neamț a 
obținut un nou și important 
succes : realizarea cu 24 de zile 
înainte de termen a prevederi
lor planului pe primii trei ani 
ai cincinalului.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune : „Ne angajăm să depu
nem toate eforturile pentru o 
mai bună utilizare a capacită
ților și suprafețelor de produc
ție, pentru punerea in funcți
une și atingerea înainte de 
termen a parametrilor proiec
tați la noile obiective, ridicarea 
continuă a calității produselor, 
gospodărirea cu grijă a mate
riilor prime și materialelor, 
reducerea consumului de com
bustibil și energie, creșterea 
productivității muncii în scopul 
sporirii eficienței economice 
ca obiectiv central al ^politicii 
partidului nostru".

intre poporul român și ce! american, in toate domeniile de activitate
(Din cuvîntarea rostită la Cleveland)

SOSIREA LA N EW YORK
Vineri la amiază, președin

tele Consiliului de Stat ai Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au sosit la 
New York, cel mai mare cen

tru industrial și comercial al 
Statelor Unite.

Pe aeroportul internațional, 
John F. Kennedy, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de 
J. Carluy, reprezentant al pri

marului orașului New York, 
Stuard Anderson, reprezentan
tul guvernatorului statului 
New York.

A fost de față ambasadorul

Ion Datcu, reprezentantul 
permanent al României pe 
lingă Organizația Națiunilor 
Unite, membri ai Misiunii per
manente a țării noastre la 

' • Calde manifestări de stimă și prețuire 

ț pentru conducătorul României socialis- 

\ te în orașele Cleveland și Hartford • Noi 

contacte fructuoase cu reprezentanți 

ai vieții politice și economice, cu con- 
I ducători ai unor importante întreprin- 

i deri Industriale • Pretutindeni, satis- 
facție și apreciere pentru rezultatele 

' vizitei întreprinse de șeful statului ro- 

J mân —contribuție importantă la cauza 

i înțelegerii și cooperării internaționale 
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O.N.U-, ai Agenției economice 
române.

La ora închiderii ediției, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în marea metro
polă americană continuă.

* Lucrînd cu consumuri 
reduse

• ÎN unitățile indus
triei SIDERURGICE, în acest 
an au fost economisite, față de 
normele de consum, aproxima
tiv 10 000 tone de cocs pentru 
furnale, 23 000 tone de metal, 
peste 300 tone de feroaliaje și 
altele.

• Producție peste plan 
la Porțile de Fier

• HIDROCENTRALA „POR- 
ȚILE DE FIER" a produs, în a- 
cest an, 290 milioane kWh peste 
prevederile de plan. Obținută în 
condițiile unei exploatări rațio
nale a debilului energetic al 
Dunării și folosirii cu indici 
înalți a hidrogeneratoarelor, can
titatea de energie produsă în
trece de aproape două ori pe cea 
înscrisă în angajamentul anual 
al colectivului. Această realiza
re. cit și economisirea a 3 600 000 
kWh energie electrică la con
sumul propriu al centralei con
stituie un răspuns concret pe 
care energeticienij acestei pu
ternice unități a țării il dau 
chemării de a contribui la folo
sirea rațională a resurselor e- 
nergetice.

• Noi capacități la 
„Electromureș"

• LA ÎNTREPRINDEREA „E- 
LECTROMUREȘ“ a fost dată în 
folosință o nouă unitate desti
nată sporirii producției de con
ductori electrici. Noile capaci
tăți permit colectivului din Tîr- 
gu Mureș realizarea unei game 
largi de conductor; electrici izo
lați, solicitați de industria elec
trotehnică și în telecomunicații, 
precum și producerea unor seturi 
complete de cablaje electrice 
pentru autoturisme, autocamioa
ne, tractoare, mașini agricole și 
alte produse ale industriei con
structoare de mașini.

ARGUMENTE PENTRU 
0 DIPLOMĂ DE ONOARE

— DE CE A PRIMIT UNIUNEA ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMU
NIȘTI DIN INSTITUTUL DE MINE— PETROȘANI DRAPELUL Șl DI

PLOMA DE ONOARE ALE C.C. AL U.T.C.—

SPECIALAISARBATOAREA
CELOR MAI TI

NERI CETĂȚENI

IN NUMĂRUL DE AZI A PRIVI DEPARTE

Din inițiativa Consiliului 
U.A.S.C. a Institutului de mine 
din Petroșani a fost organizată- 
anul trecut întrecerea pentru de
semnarea „grupei cu cei mai 
mulți studenți promovați integra- 

în sesiunea din vară, cînd 
procentul integraliștilor a crescut 
simțitor, numeroase grupe — 
cele din anul III topografie, sub- 
ingineri, anul IV exploatări mi
niere, ingineri, anul IV prepa
rare, ingineri — au promovat în 
procent de 89—91 la sută și chiar 
mai mult ceea ce a făcut ca în 
întrecerea cu celelalte institute 
tehnice din țară, I. M. Petroșani 
să se situeze pe locul al treilea 
la capitolul procent promovați 
integraliști și pe locul I la saltul

înregistrat față de sesiunea si
milară din anul universitar pre
cedent.

Același lucru se poate spune 
despre activitatea de cercetare 
științifică. Ionel Frățilă, secreta
rul Consiliului U.A.S.C. pe 
institut ne relata că peste 40 la 
sută dintre studenți sînt angre
nați în diverse teme de cerceta
re. La sesiunea de comunicări 
organizată, recent, cu ocazia 
sărbătoririi a 25 de ani de exis
tență a Institutului, au fost pre
zentate peste 100 de lucrări, rod 
al eforturilor creatoare desfășu
rate în cadrul celor 17 cercuri 
științifice studențești pe parcursul 
unui an. La a 12-a conferință 
națională a cercurilor amintite —

organizată la Timișoara — stu
denții din Petroșani au cucerit 
din nou elogiul unanim pentru 
însemnătatea temelor abordate și 
soluțiilor tehnice preconizate. Una 
dintre lucrări, aparținînd unui 
colectiv din anul al V-lea, a fost 
distinsă cu premiul I iar altele 
cu premiul II, III și mențiuni.

Cuvinte măgulitoare se pot 
spune și deșpre activitatea culta- 
ral-artistică. La ultimul festival 
de artă studențească, ansamblul 
folcloric al Institutului s-a im
pus prin ținuta sa artistică obți- 
nînd premiul special al revistei
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In MUNCA Șl VIAȚĂ!

MULTE SUCCE

Există o condensată, veche expresie : om 
care bate departe. Adică vede și gîndește 
departe, în perspectivă cum spunem acum, 
viziune profundă, înnoitoare, care nu se îm
piedică de măruntele și inerente, trecătoarele 
lucruri, om care știe ce poate și știe ce vrea. 
Angajarea, cu alte cuvinte, într-o acțiune pe 
termen lung. Ceea ce implică și dezvoltă cu
noașterea, studiul, analiza. Un proces amplu 
care se petrece nu în vecinătatea științei 
despre lume și viață ci în chiar miezul ei 
aprins, la scara înaltelor ei transformări. Po
litica nu mai e demult un remediu ci știință 
și forță a lumii. Ea este azi ma
rea cibernetică, marele calcula
tor în care se adună munți de 
informații și date ale realității 
pentru ■ a-j imprima acesteia 
din urmă- o evoluție corectă, 
necesară. Omul politic este de aceea 
omul exact care dincolo de conjuncturi vede și 
urmărește perspectiva. Viața lui e publică cu 
adevărat, gesturile și atitudinile lui sînt 
repere ale acestei perspective, sînt urmărite 
de milioane și milioane de ochi, el nu mai e 
singur, el nu poate fi singur. Am în vedere 
situația politică din ultimii ani, scena politică 
a lumii care a cunoscut o viață deosebit de 
animantă și care a evidențiat cîteva inițiative 
de pace, înțelegere și colaborare prin a căror 
înfăptuire pămîntul ar putea arăta altfel. 
Deținem un rol cu precădere activ în această

A. I. ZĂINESCU

privință, noi, țara noastră. Sîntem în primele 
rînduri ale acestor eforturi noi, țara noastră, 
prin însăși persoana președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prin activitatea sa mereu vie, la
borioasă și care, în liniile sa'le directoare, se 
dovedește a fi permanența însăși a principiilor 
existenței, consecvența a ceea ce numeam 
la început angajare într-o acțiune de durată, 
pe termen lung. îi urmărim cu interes vizitele 
peste hotare fiindcă știm că trudește pentru 
așezarea lumii pe baze noi, umanitare. Ima
ginea și prestigiul țării sînt inseparabil legate 
azi de chipul și activitatea sa.

„Distinsul nostru oaspete, din
tre toți oamenii de stat din lume, 
a jucat unul din cele mai în
semnate roluri ale unui om 
de stat de pe glob, prin 
faptul că a văzut ansamblul 

problemelor mondiale cu care sîntem con
fruntați. El a dat dovadă de înțelepciune și 
înțelegere și a contribuit enorm la deschiderea 
unor dialoguri care, altfel, ar fi rămas poate 
mute, închise pentru totdeauna". E aprecie
rea președintelui Nixon la adresa președin
telui Ceaușescu aflat în vizită în S.U.A. Re
marca unui om de stat la adresa altui om 
de stat - un comunist care a văzut și vede 
departe și care, prin demersul său, contribuie 
la realizarea uneia dintre cele mai mari 
opere ale lumii, pacea, înțelegerea, coopera
rea.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în S. U.A.

Întîlniri emoționante7 
la Cleveland

în continuarea vizitei în Sta
tele Unite ale Amerieii, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit, joi 
după-amiază, la Cleveland, prin
cipal centru economic și indus
trial al statului Ohio situat in 
regiunea marilor lacuri din 
nord-estul Statelor Unite.

Șeful statului român este în
soțit de Manea Măncscu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe. Constantin Mitea și 
Vasile Pungan. consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat. 
Coneliu Bogdan, ambasadorul 
României in S.U.A.

în drum spre aeroportul 'inter
national ..Hopkins" din Cleve
land. aeronava prezidențială a 
survolat spațiul aerian al sta
telor Virginia și Virginia de 
Vest.

La aterizare, oaspeții români 
au fost întîmpinați de primarul 
orașului Cleveland. Ralph Perk, 
de reprezentantul guvernatorului 
statului Ohio. David Sweet, și 
de alte oficialități ale adminis
trației locale, precum si de un 
grup de reprezentanți ai colo
niilor americanilor de origine
română din localitate.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă apoi spre uzinele „Eu
clid I.N.C.”, specializată în pro
ducția de autobasculante și ma
șini agricole de mare tonaj, care 
aparțin marii firme „White Mo
tors Corporation**. Se străbat ar
terele orașului Cleveland, al șa
selea ca mărime în Statele Uni
te — la a cărui intensă viață e- 
conomîcă participă cetățenii pro
venit! din mai multe zeci de 
state ale lumii.

La intrarea în uzine oaspeții 
români sint salutați de pre
ședintele Consiliului de adminis
trație și șef executiv al cor
porației „White Motors**. Semon 
Knudsen, de G. M. Fairbanks, 
președintele Consiliului de ad
ministrație, și de H. H. Leba- 
rron, director al uzinelor „Eu
clid I.N.C.**.

Aici sînt produse, pentru a fi 
utilizate pe șantierele de con
strucții și la minele de suprafa
ță, autobasculante de diferite ti
puri, începînd de la 160 și pînă 
la 1 850 C.P. Oaspeților români 
le sînt prezentate mașini de 22 
pină la 150 de tone. Un popas 
mai mare se face la gigantul 
uzinelor — autobasculanta de 
210 tone, cea mai mare din 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să se urce în cabina 
autobasculantei pentru a cunoaș
te mai îndeaproape performan
tele ei tehnice.

La încheierea vizitei, în sala 
de Consiliu a uzinelor, se ser
vește o cupă de șampanie.

Cu acest prilej, a luat cuvîn
tul Semon Knudsen, care a ex
primat satisfacția conducerii, 
muncitorilor și specialiștilor cor
porației „White Motors’* pentru 
onoarea de a-1 avea in mijlocul 
lor pe președintele României. 
Conducătorului statului nostru i 
se înminează, în semn de oma
giu, macheta unei autobascu
lante.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că apreciază 
ca bune rezultatele vizitei în 
S.U.A. El a subliniat, totodată, 
posibilitățile existente de reali
zare a unor acțiuni de cooperare 
în producție, inclusiv cu Uzinele 
„Euclid I.N.C.**. informînd pe 
gazde în acest sens că în Româ
nia se fabrică autobasculante de 
50 de tone și că anul viitor se 
va putea trece la fabricarea 
unor autobasculante de 100 de 
tone.

într-o atmosferă cordială, oas
peții români își iau apoi rămas 
bun de la gazde, în aplauzele 
celor prezenți.

în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. primarul 
orașului Cleveland. Ralph Perk’ 
cu soția, și comunitatea română 
din oraș, au oferit o recepție, în 
marea sală a Hotelului „Shera
ton”.

în sala de recepție domnește 
o atmosferă sărbătorească, plină 
de însuflețire.

Alături de reprezentanți ai o- 
ficialităților locale, se află nu
meroși cetățeni americani de o- 
rigine română stabiliți pe aceste 

meleaguri cu multe decenii în 
urmă. Păstrători ai datinilor 
strămoșești, mulți dintre ei au 
venit imbrăcați in frumoase cos
tume naționale din diferite re
giuni ale României.

Intrarea in sala de recepție 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalți oaspeți români. — 
este salutată cu aplauze puter
nice și ovații de cei pțezpnți. Se 
aud acordurile unor melodii 
populare românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați să ia loc la masa de o- 
noare.

..Orașul nostru, cei prezenți 
aici sintem profund onorați de 
prezența dumneavoastră in mij
locul nostru și vă urăm un căl
duros și cordial bun venit** — a 
arătat în cuvîntul său primarul 
Ralph Perk. în continuare, vor
bitorul a prezentat pe scurt au
ditoriului personalitatea înalților 
oaspeți principalele momente 
din viața și activitatea conducă
torului poporului român si ale 
tovarășei Elena Ceaușescu.

„Președintele României — a 
spus vorbitorul — a întreprins 
numeroase vizite soldate cu 
deosebit succes in state ale Eu

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră și tuturor 
locuitorilor Clevelandului un 
salut călduros din partea mea, 
a soției mele, a întregului nostru 
popor. în mod deosebit, v-aș 
ruga să-mi permiteți să adresez 
americanilor de origine română 
salutul meu cordial și cele mai 
bune urări. (Vii aplauze).

Ne aflăm în Statele Unite în
tr-o vizită oficială la invitația 
președintelui Nixon. Sintem 
bucuroși că Administrația Sta
telor Unite a înscris în program 
și vizita în frumosul dumnea
voastră oraș. (Aplauze îndelun
gate).

Doresc, de asemenea, să vă 
mulțumesc dumneavoastră, dom
nule primar, celorlalți domni și 
doamne, care au vorbit aici și 
au exprimat cuvinte frumoase 
la adresa poporului român, a 
noastră, ca reprezentanți ai po
porului. Vă asigur că vom păs
tra cele mai frumoase amintiri 
despre vizita în orașul dumnea

voastră, despre întilnirea pe 
care o avem în momentul de 
fața. (Vii aplauze).

Trebuie să vă spun că. în a- 
ceste zile, a continuat dialogul 
cu președintele Statelor Unite, 
început încă din 1967 la Bucu
rești. Am ajuns la bune înțe
legeri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a colaborării din
tre România și Statele Unite. 
Cu acest prilej, am putut con
stata cu multă satisfacție că, 
îndeosebi după vizita președin
telui Nixon. în 1969. în Republi
ca Socialistă România — prima 
vizită a unui președinte ameri
can în România — relațiile din
tre țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică; vo
lumul relațiilor economice a 
ajuns, astăzi, la aproape 150 
milioane dolari.

In aceste zile, au fost semna
te cîteva acorduri guvernamen
tale. precum și o serie de înțe
legeri cu unele companii ame
ricane. care pun bazele unei co
laborări și mai largi — econo
mice și tehnico-științifice — între 
România și Statele Unite. Am fi 
deosebit de mulțumiți dacă ri
nele întreprinderi din Cleveland 
s-ar înscrie în realizarea acestui 
program de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre România 
și Statele Unite și am dezvolta 
cu ele o colaborare largă într-o 
serie întreagă de domenii de 
activitate.

Desigur, nu aș fi complet, dacă 

ropei, Africii și Amerieii Latine 
către care a dus mesaje de pace, 
prietenie și colaborare ale po
porului pe care il reprezintă și 
îl servește cu atita devotament. 
Sîntem convinși că discuțiile pe 
care domnia sa le-a purtat în 
Statele Unite vor lărgi aria 
schimburilor comerciale, științi
fice. tehnologice și in alte do
menii de interes reciproc. Un 
început bun il constituie realiză
rile care au urmat întîlnirilor 
precedente dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon. îri ciudă faptului că au 
orientări politice diferite, cele 
două țări au înțeles să-și extin
dă relațiile pe multiple planuri, 
venind in întîmpinarea năzuin
țelor de colaborare ale po
poarelor lor. Sperăm că vor fi 
găsite modalitățile de intensifi
care continuă a acestor relații. 
Orașul Cleveland este gata să-și 
aducă contribuția sa în această 
direcție".

Primarul Ralph Perk a înmî- 
nat apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în aplauzele furtu
noase ale celor prezenți, Cheia 
orașului și diploma de cetățean 
de onoare al orașului Cleveland.

„Vă rugăm să considerați a- 
ceastă cheie — a spus el — ca 

nu aș vorbi și despre un alt do
cument de însemnătate istori
că, pe care l-am semnat ieri 
împreună cu președintele Nixon
— Declarația, comună cu privire 
la principiile de colaborare din
tre România și Statele Unite, 
declarație care așează pe o bază 
trainică relațiile dintre țările 
noastre.

Desigur, țările noastre au o- 
rinduiri sociale diferite și se 
deosebesc și din punct de vede
re al mărimii. Dar anii care au 
trecut au demonstrat că, dacă se 
acționează pe baza principiilor 
deplinei egalități, al independen
ței și suveranității, respectă
rii dreptului fiecărui popor la 
o dezvoltare liberă, conformă cu 
năzuințele sale, atunci este po
sibilă — și se poate realiza — 
o colaborare trainică. Aceasta 
corespunde atît intereselor po
poarelor noastre, cît și cauzei 
mai generale a păcii și colabo
rării. in lume. Iată, deci, că vi
zita pe care o facem in Statele 
Unite se încheie cu rezultate 
deosebit de bune. Ea deschide 
perspective minunate pentru o 
colaborare și mai rodnică între 
poporul român și cel american, 
în toate domeniile de activitate.

România este o țară care se 
pronunță pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a 
vorbi in limba sa proprie, de a 
avea o cultură proprie, de a se 
dezvolta în mod independent și 
suveran. De aceea, ascult cu 
plăcere vorbirile in toate lim
bile. Dar. nu aș putea să nu 
arăt că mi-a făcut o deosebită 
plăcere să aud aiici pe unii 
domni și doamne vorbind in 
limba poporului meu. Mi-a făcut 
o plăcere cu atît mai mare, cu 
cit atît în limba română, cît și în 
cea engleză s-a vorbit de fapt 
în același sens : s-a vorbit, aș 
putea spune, o singură limbă — 
aceea a dorinței de colaborare și 
prietenie dintre România și Sta
tele Unite, dintre popoarele ame
rican și român. Acesta constitu
ie, pînă la . urmă, lucrul cel mai 
important, principalul lucru pe 
care trebuie să-1 avem în vedere.

De altfel, în convorbirile pe 
care le-am avut în 1967. în 1969 
și 1970, precum și în aceste zile, 
cu președintele țării dumnea
voastră am vorbit în două limbi
— în engleză și în română — 
dar ne-am înțeles asupra mul
tor probleme ; s-au stabilit în
tre noi relații de prietenie și 
mai cu seamă am ajuns la înțe
legerea de a acționa pentru a 
dezvolta o colaborare trainică 

un simbol «1 inimilor cetățenilor 
orașului deschise spre dumnea
voastră și spre poporul romăn“.

Pe treptele scării oare coboară 
spre sala de recepție își face a- 
pariția în acest moment un stol 
compact de copii, băieți și fete, 
îrhbrăcați în alb cu eșarfe roșii. 
Sint cei 140 de tineri membri ai 
renumitului cor ..Singing An- 
gels“ — „îngerii cîntecului“, 
care prezintă un scurt program 
de clntece în cinstea oaspeților.

La sfirșitul programului, diri
jorul corului anunță că, in 
cursul anului viitor, micii artiști 
vor face un turneu în România. 
Un grup de copii se apropie de 
masa de onoare și oferă înalților 
oaspeți boboci de trandafiri roșii 
și albi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu ii 
îmbrățișează părintește, se fo
tografiază împreună cu ei.

în numele guvernatorului 
Statului Ohio, ia apoi cuvîntul 
David Sweet, care a salutat căl
duros vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in această 
parte a S.U.A.

„Populația statului Ohio — a 
spus el — salută cu deosebită 
bucurie mesajul de pace și co
laborare adus de solii poporului 
român și, la rîndul ei, transmite 
poporului român un mesaj si
milar.

Vizita în S.U.A. a președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
un mare pas făcut în di
recția apropierii dintre cele 
două popoare. Sintem profund 
onorați că ați găsit timp să fa
ceți un popas și la noi, și ne 
vom aminti de vizita dumnea
voastră ca un eveniment deose
bit de însemnat în istoria sta
tului Ohio“.

In încheiere, vorbitorul a în- 
minat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drapelul statului 
Ohio.’ subliniind că acesta re
prezintă „un semn de prietenie 
din partea noastră față de dum
neavoastră personal si poporul 
român’’..

în cuvîntul său, George Do
tarea, vicepreședinte al Consiliu
lui cultural pe oraș, a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un călduros „Bun venit !“ din 
partea cetățenilor americani de 
origine română din Cleveland 
și împrejurimile sale. „Popu
lația de origine română din 
Cleveland. deși nu este prea 
numeroasă, este foarte activă — 
a spus vorbitorul. Ne păstrăm 
tradițiile și limba maternă și 
sintem mindri că provenim din- 
tr-o țară cu o cultură foarte bo
gată și o istorie demnă. Sintem 
intotdeauna dornici să ne îm
părtășim din cultura și arta po
porului român, ai căror repre
zentanți de seamă poposesc a- 
cum din ce în ce mai frecvent 
și pe meleagurile noastre, dato
rită noului climat instaurat în 
relațiile româno-americane, prin 
dialogul dumneavoastră, domnu
le președinte Ceaușescu, și pre
ședintele Nixon. Vă dorim 
multă sănătate".

Cuvintele vorbitorului sînt a- 
companiate de indelungi aplau
ze, sărbătorind acest eveniment 
istoric în viața orașului, petre
cut joi, 6 decembrie.

Asistența, în picioare, into

între popoarele noastre, pentru 
a contribui fiecare, cu posibili
tățile sale — și, desigur. Statele 
Unite au mai multe posibilități 
— la înfăptuirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să asi
gure fiecărei națiuni deplina 
libertate și independență. Do
resc să afirm și aici, la Cleve
land, pentru toți cei care sînteți 
prezenți — și în primul rind 
pentru cetățenii americani de 
origine română — că președin
tele Nixon are o contribuție 
deosebit de însemnată la dez
voltarea prieteniei dintre Româ
nia și Statele Unite. (Vii aplau
ze). De altfel, veți citi în co
municat că i-am adresat invi
tația ca, împreună cu doamna 
Nixon, să viziteze România —• 
invitație care a fost acceptată 
și care, fără îndoială, că se va 
realiza într-un viitor nu prea 
îndepărtat. (Aplauze îndelun
gate).

Acum, vă rog să-mi permiteți 
să mă refer pe scurt la dorința 
mea. a poporului român, de a 
dezvolta — în cadrul relațiilor 
generale cu Statele Unite — o 
colaborare mai strinsă cu statul 
și cu orașul dumneavoastră. Sa
lutăm dorința orașului dumnea
voastră de înfrățire cu un oraș 
din România. Trebuie să vă co
munic că am acceptat cu multă 
plăcere și bucurie ca orașul 
Brașov, un centru industrial din 
România, să se înfrățească cu 
Clevelandul. (Vii aplauze).

Vă mulțumesc, domnule pri
mar. pentru faptul că mi-ați 
înminat această cheie a frumo
sului dumneavoastră oraș și a- 
ceastă diplomă de cetățean de 
onoare al orașului Cleveland. 
Fără nici o îndoială că, în pri
mul rînd. vom acționa pentru 
a deschide cu această cheie ca
lea prieteniei dintre popoarele 
noastre, dintre Cleveland și po
porul nostru. Dar aș dori să fo
losesc această cheie și pentru a 
deschide calea unei colaborări 
mai bune între industria româ
nească și cea din orașul dum
neavoastră. prin formarea unor 
societăți mixte. Nu știu dacă 
este precum cheia din poveste 
care putea deschide orice ușă, 
dar vă asigur că noi o vom fo
losi ca să acționeze mai bine 
decit cheia din poveste. (Ani
mație în sală ; aplauze). Am 
dori ca. intr-adevăr, vizita pe 
care o facem în frumosul dum
neavoastră oraș să aibă rezulta
te practice și în domeniul unei 

nează în limba română „Mulți 
ani trăiască".

Urcă la tribună Teodor An- 
drica, personalitate proeminen
tă a comunității americanilor de 
origine română din Cleveland, 
care dă citire unui înscris gra
vat in metal, oferit în dar con
ducătorului poporului român.

Textul gravat prezintă. pe 
scurt, momentele principale ale 
trecutului comunității america
nilor de origine română, stabi
liți pe malul lacului Erie, gri
ja lor deosebită pentru păstra
rea limbii, culturii, obiceiurilor 
și tradițiilor strămoșești, in 
care scop au fost înființate un 
șir de asociații și instituții.

La Cleveland a fost fondat 
în anul 1906 primul ziar româ
nesc din America. Aici există 
cel mai mare muzeu etnografic 
românesc in afara granițelor 
țării noastre, iar într-una din 
grădinile orașului a fost ridicat 
bustul marelui compozitor ro
mân George Enescu. Mulți din 
locuitorii de origine română din 
Cleveland ocupă funcțji pro
eminente în viața sa politică, 
economică și socială. înscrisul 
se încheie cu tradiționala urare 
românească „Bun venit

Elena Vasiliu, coordonatoarea 

colaborări economice. Am spe
ranța că vom realiza lucruri 
bune și în direcția aceasta. Sa
lutăm venirea în România, anul 
viitor, a minunaților cintăreți 
„îngerii cintecului**, care, fără 
îndoială vor fi bine primiți în 
țara noastră și vor contribui 
mult la dezvoltarea relațiilor 
dintre poporul român și cel 
american.

Am ascultat aici cele spuse de 
domnul primar cu privire la 
faptul că în Cleveland sînt lo
cuitori veniți din multe țări — 
multe din ele vecine cu Româ
nia — și că ei lucrează într-o 
strinsă unire pentru propășirea 
economică și socială, pentru bu
năstarea orașului și a statului 
lor, a Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Aș dori să nu-mi fie luat 
in nume de rău dacă mă voi 
adresa cetățenilor americani de 
origine română, spunîndu-le că 
sint deosebit de bucuros că 
păstrează limba și oultura pa
triei în care s-au născut ei sau 
părinții lor. Ceea ce noi dorim 
este ca prezența cetățenilor a- 
mericani de origine română să 
constituie o punte de legătură 
pentru prietenia dintre România 
și Statele Unite. Cel mai bun 
lucru pe care îl puteți face este 
de a milita pentru a dezvolta 
această prietenie dintre Româ
nia și Statele Unite. (Aplauze 
îndelungate, puternice). Doresc 
încă o dată, să vă mulțumesc 
pentru primirea ce ne-ați re
zervat-o, pentru cuvintele calde 
pe care ni le-ați adresat și 
să-mi exprim convingerea că 
vizita noastră aici va marca un 
moment important pentru întă
rirea prieteniei dintre orașul 
Cleveland și o serie de orașe 
din România, dintre țările și 
popoarele noastre. Sint convins 
că vom intensifica schimburi de 
delegații — economice, cultura
le. științifice —. că vom face 
împreună tot mai mult pentru 
a contribui la întărirea priete
niei dintre țările noastre si. tot
odată, la dezvoltarea colaborării 
între toate popoarele lumii, la 
o pace trainică în întreaga 
lume. Aș dori să începem aceste 
relații cu o vizită a domnului 
primar și a altor colaboratori ai 
săi. și cetățeni din Cleveland în 
România.

Vă doresc. dumneavoastră, 
tuturor cetățenilor din Cleve
land și din statul Ohio succese 
tot mai mari in intreaga activi
tate, realizarea dorințelor, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplau
ze puternice, îndelungate). 

programelor privind comerțul 
și relațiile externe ale orașului 
Cleveland, a adresat urări de 
succes în cimentarea prieteniei 
dintre poporul român șî po
porul american.

„Ca cetățeană americană de 
origine română — a spus ea — 
sint fericită că, in această zi 
istorică pentru noi, mi s-a făcut 
marea onoare de a mă adresa 
dumneavoastră. Născută pe 
frumoasele plaiuri ale Româ
niei, sint mîndră de originea 
mea daco-romană și de frații 
mei români care de-a lungul 
veacurilor au luptat neîncetat 
pentru apărarea gliei și limbii 
strămoșești.

Aș dori să vă spun cîteva cu
vinte despre programul înfrăți
rii orașelor pe care noi l-am 
propus. Acest program are nu 
numai scopul de a promova în
cheierea de acorduri comercia
le, de produse fabricate în ora
șele respective, ci și menirea 
nobilă de a apropia popoarele 
pentru a se cunoaște mai bine, 
a se respecta și ajuta reciproc. 
Iată de ce oficialitățile din Cle
veland au făcut propunerea de 
a ne înfrăți ^cu un oraș din 
România".

Ultimul care a luat cuvîntul

La Hartford, important 
centru economic

Joi seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale 
care ii însoțesc, au sosit în ora
șul Hartford, capitala statului 
Connecticut, important centru 
economic al țării din nord-estul 
Statelor Unite.

Pe aeroportul internațional 
„Bradley** solii poporului român 
au fost salutați cu deosebită cor
dialitate de primarul orașului 
Hartford, George Athanson, de 
alți reprezentanți ai autorităților 
locale. La sosirea în reședință, 
gazdele au rezervat oaspeților o 
surpriză — un cor de tinere fete 
din localitate care a vizitat anul 
trecut țara noastră, i-a întîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu cu un program oma
gial de cîntece. între care cunos
cuta melodie populară „Aseară 
ți-am luat cercei’*, interpretată 
în limba română.

în continuare, în saloanele 
Hotelului „Sonesta** are loc o 
recepție oferită de primarul 
orașului și soția sa în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La recepție au participat gu
vernatorul statului Connecticut, 
Thomas Meskill, fruntași ai 
vieții politice, economice și cul
turale ai orașului Hartford și 
statului Connecticut, precum și 
Robert Martens, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. la 
București.

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule primar.
Domnule guvernator,
Doamnelor și domnilor.
Doresc să vă mulțumesc cor

dial pentru primirea pe care 
mi-ați făcut-o, pentru cuvintele 
rostite la adresa poporului ro
mân, a prieteniei dintre Româ
nia și Statele Unite ale Ameri- 
cii. Totodată, doresc să vă a- 
dresez dumneavoastră, și, prin 
dumneavoastră, tuturor locuito
rilor orașului Hartford un salut 
călduros din partea noastră, a 
poporului român.

Sintem deosebit de bucuroși 
că ne aflăm, în seara aceasta, 
aici — e drept pentru un timp 
scurt — că vom pute? cunoaște 
orașul dv., unele întreprinderi 

din partea coloniei americani
lor de orgine română a fost 
Nicholas Bucur, fruntaș al a- 
cestei colonii, care a spus : 
„Prin politica sa clarvăzătoare 
pusă în slujba intereselor celor 
mai scumpe, poporului român 
și țării sale, prin îmbinarea a- 
cestora cu cele ale cauzei păcii 
și cooperării internaționale, 
președintele Ceaușescu a oiști- 
gat respectul întregii lumi.

Vizita excelenței sale în Sta
tele Unite este salutată de a- 
mericanii de origine română ca 
un eveniment istoric de cotitu- 
ră in relațiile dintre poporul 
român și poporul american, 
dintre România și Statele 
Unite**.

îndelung ovaționat, ia apoi 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea sa este 
subliniată cu îndelungi aplauze.

Recepția ia sfirșit in acordu
rile atît de cunoscute ale „Rap
sodiei române** de George E- 
nescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este înconjurat cu căldură de 
numeroși americani de origine 
română prezenți la acest eve
niment. Aceștia il salută cu 
emoție și bucurie pe conducă
torul poporului român, pe tova

A luat cuvîntul primarul ora
șului care a spus :

„Sintem foarte fericiți și ono
rați pentru faptul că președin
tele Nicolae Ceaușescu și doam
na Elena Ceaușescu au găsit in
dicat să se oprească și in Hart
ford.

Noi am aflat că vizita exce
lenței sale, președintele Româ
niei în S.U.A.. intîlnirile cu 
președintele Nixon, cu conduce
rea Departamentului de Stat, cu 
alți oameni politici americani 
s-au soldat cu rezultate din cele 
mai bune, ceea ce ne produce 
o deosebită satisfacție.

Consider că asemenea vizite, 
contactele nemijlocite intre fac
torii de răspundere, constituie 
cea mai maro cale de promovare 
a înțelegerii și cooperării.

Aș dori să relev, dacă îmi 
este îngăduit, că intre orașul 
nostru și țara dumneavoastră 
există puncte de asemănare — 
mișcarea, dinamismul, dezvolta
rea lor. Personal, sînt foarte in
teresat de cele ce se petrec in 
România și intenționez să vizi
tez țara dumneavoastră.

încă o dată aș vrea să spun 
cit sîntem de fericiți că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
doamna Elena Ceaușescu. față 
de care nutrim un profund res
pect, se află printre noi.

Le dorim ședere plăcută și 
multă sănătate, iar poporului 
român mult progres**.

La rindul său, guvernatorul 
Thomas Meskill a declarat :

„îngăduiți-mi să vă urez în 

din statul dv. Sperăm că vom 
stabili și vom dezvolta o colabo 
rare economică cu întreprinderi 
din statul dv. în cadrul relațiilor 
pe care urmează să le dezvoltăm 
tot mai larg cu multe întreprin
deri din Statele Unite.

Trebuie^să vă spun că îm
preună cu președintele Nixon, 
am ajuns la înțelegeri bune. 
S-au semnat o serie de acorduri 
cu privire la problemele econo
mice. s-a semnat, de asemenea, 
o Declarație comună cu privire 
la principiile relațiilor dintre ță
rile noastre. De aceea, apreciez 
că vizita, convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele țării 
dumneavoastră au pus bazele 
dezvoltării și mai largi a cola

rășa Elena Coaușescu, îi roagă 
sâ se fotografieze cu ei.

într-o zi cu un program d« 
lucru foarte dens, cuprinzind 
nu mai puțin de 3 orașe din 
tot atltea state ale S.U.A., du
rata prevăzută inițial pentru ce* 
remonte a fost cu mult depă
șită.

Seara tîrziu, gazdele iși iau, 
în aceeași atmosferă plină de 
căldură, rămas bun de la con
ducătorul României soeialiste.

Decolînd de la aeroportul in
ternațional „Hopkins", aero
nava prezidențială se îndreaptă 
spre orașul Hartford, stalul 
Connecticut.

★
în timpul șederii la Cleve

land, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit la Hote
lul „Sheraton" un grup de ce
tățeni americani de origine ro
mână cu care s-au întreținut 
in mod cordial,

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe 
Thomas White, director, pro
prietar al ziarului „The Plain 
Dealer’* din Cleveland, unul din 
cele mai cunoscute ziare din 
Statele Unite.

mod oficial bun venit în nu
mele cetățenilor din statul Con
necticut. Sînt deosebit de feri
cit că am, pentru a doua 
oară, prilejul de a-1 In- 
tilni pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Prima dată l-am in- 
tilnit cu trei ani în urmă la re
cepția oferită la Casa Albă cu 
prilejul vizitei pe care o efec
tua atunci în țara noastră. Aș 
vrea să spun că noi sîntem 
foarte satisfăcuți de relațiile 
calde existente intre președin
tele României și președintele 
S.U.A. Considerăm că aceasta 
este spre binele celor două po
poare. al cauzei înțelegerii și 
cooperării.

în încheiere, aș dori să-mi ex
prim speranța că primarul ora
șului Hartford nu va vizita 
singur România, că mă va lua și 
pe mine**.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Recepția a decurs intr-o am
bianță de destindere și cordială 
prietenie care , a caracterizat vi
zita in S.U.A. a președintelui 
Consiliului de Stat în toate mo
mentele sale.

★
Joi seara, președintele Consi

liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe 
Harry J. Grav, președintele 
Oficiului Executiv științific al 
Corporației „United Aircraft’* 
din East Hartford. Connecticut, 
cu care s-a întreținut cordial.
(Continuare în pag. a VlII-a)

borării dintre popoarele noastre 
în toate domeniile de activitate 
— aceasta servind intereselor ce
lor două țări, cit și cauzei gene
rale a păcii și colaborării inter
naționale.

Sper că întreprinderi din sta
tul și din orașul dv, vor colabora 
larg cu întreprinderi românești 
și, pentru a întări această cola
borare, eu vă invit pe dumnea
voastră. domnule guvernator, și 
pe domnul primar, să faceți îm
preună cu alți colaboratori ai 
dumneavoastră o vizită in Ro
mânia. Și dorim să faceți a- 
ceastă vizită cît mai curind. 
(Aplauze puternice).



Cârti pe care vi le recomandăm:

TUDOR MANDILA, elev anul IV, Sibiu :
„(...) Și acum, la încheierea scrisorii mele (pentru 

care îți mulțumesc, pentru că îmi împărtășești în ea 
cîteva gînduri de o admirabilă puritate, o. p.-i.) vă mai 
spun că am așternut pe hîrtie cele de mai sus nu în
tr-o zi oarecare pentru mine, ci la 5 noiembrie, cirul 
am împlinit vîrsta de 18 ani și am devenit major. M ar 
bucura mult cîteva cuvinte din partea dv. pe care să 
mi le adresaji cu acest prilej..."

doar

ani! 
să 

sim- 
înlo-

Dacă aș fi fost părin
tele care s-a furișat în 
zori, lîngă patul tău, ca 
să-ți sărute fruntea sub 
care visul încă nu se tre
zise ; dacă aș fi fost unul 
din colegii care te-au îm- 
tîmpinat apoi la școală ca 
să te îmbrățișeze, să te 
arunce în aer și să-ți cînte 
„la mulți ani" ; dacă aș 
fi fost oricare dintre cei 
din preajma ta în această 
zi, cred că mi-ar fi fost 
destul să-ți spun 
atât :

— Ai împlinit 18
Nu-i nevoie decît 

rostești acest adevăr 
piu pentru ca el să
cuiască celelalte cuvinte. 
Ce s-ar mai putea adău
ga ? Că devenind major, 
ai intrat în rîndurile ce
tățenilor chemați să-și e- 
xercite toate drepturile 
politice și civile ? Oare nu 
tocmai acest adevăr ți-1 
insuflă împlinirea vîrstei 
de 18 ani ? Nu mă îndo
iesc că cel dintîi senti
ment încercat în această 
zi a fost revelația inves
tirii tale cu un titlu de 
noblețe : colectivitatea
noastră te cheamă să iei 
parte la viața ei politică 
și civică, încrezătoare că 
tinerețea ta s-a împlinit, 
s-a maturizat. E o încre
dere care te emoționează, 
îți amplifică năzuința de 
a te face necesar. în cele 
mai curate gînduri îți do
rești ca niciodată să nu-ți 
poți reproșa că n-ai dă
ruit ce ai mai bun și mai 
trainic operei pe care o 
numim simplu: viața
noastră socialistă. Și ce 
s-ar mai putea adăuga ? 
Că ai ajuns la vîrsta cînd 
începi să dovedești că 
toate condițiile morale și 
materiale ce ți s-au pus 
la dispoziție cu generozi
tate, au făcut să rodească 
în tine trăsăturile omului 
de azi, demn, temerar, 
descoperind firesc în ideea 
de a sluji țara și timpul 
tău, sentimentul primor
dial al existenței ? Dar 
oare n-a fost o superbă 
descoperire tocmai aceea 
că majoratul te găsește cu 
un țel precis în viață ? 
Și, desigur, nu te-ai gîn- 
dit numai la viitoarea 
profesie. Ai optat pentru 
un drum. Un drum lung, 
deloc ușor, dar cu atât mai 
pasionant, la capătul că
ruia, dacă vei fi întrebat, 
să poți răspunde fără e- 
zitare, sincer, din toată 
ființa ta, că l-ai mai par
curge încă o dată, de o 
sută și de o mie de ori, 
credincios ție însuți, co-

lectivității tale. Și încă ce 
s-ar mai putea adăuga ? 
Că drepturile acordate 
implică în egală măsură 
obligații ? Dar oare ceea 
ce ai consemnat, de ase
menea, printre revelațiile 
zilei cînd ai împlinit vîrs
ta majoratului, nu este și 
faptul că reflectezi la o- 
bligațiile tale tot ca la 
niște drepturi ? Dreptul 
de a-ți afirma personali- 

I CURIERUL NOSTRU lDE SÎMBĂTĂ I
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tatea, răspunderea, matu
ritatea. Dreptul de a ac
ționa în numele idealului

ADRIAN BUZILĂ, cl. Xll-a, București :
„(...) De ce se acordă majoratul la 18 ani și nu la 

17 sau la 20 ? Nu-i așa că e o întrebare care poate sa 
vă facă „marț" P..."

Fiindcă îți culegi ex
presia menită să mă în
curce din jocul de table, 
o să mă străduiesc să 
nu-mi iei decît o „linie" 
și, generos, să-mi mai a- 
corzi o șansă. Dă-mi însă 
voie mai întâi, să-ți atrag 
atenția că în creierul meu, 
de dimensiuni cît se poate 
de obișnuite nu-și dau în
tâlnire, în proporții cît de 
cît acceptabile, cunoștințe 
și de psihologie și de so
ciologie și de antropologie 
și juridice. Sînt un simplu 
scriitor care n-a luat pînă 
acum nici măcar premiul 
Nobel, darămite prestigio
sul premiu în obiecte la 
un concurs „Cine știe, 
cîștigă". Totuși... Oamenii 
de știință au ajuns la 
concluzia că, în general, 
la vîrsta de 18 ani, pro
cesul de dezvoltare bio- 
psihică a adolescentului 
ajunge în faza cînd a- 
cesta poate lua parte cu

„Tovarășe redactor, 
am 17 ani și sînt elevă în ... ____ _ ______
cred că are importanță fiindcă prin mine vă scriu toți 
cei de această vîrstă care sînt abonați ai bibliotecii ca
sei de cultură din Petroșani. Azi, pentru a nu știu cita 
oară, mi s-a întîmplat ca tovarășa bibliotecară să-mi 
refuze un roman din literatura universala („Colecția ro-

tău. Dreptul de a face 
dovada unei legături in
destructibile între idealul 
societății și idealul tău.

— Ai împlinit 18 ani I
Cred că mi-ar fi fost 

destul să-ți spun doar atit. 
Dar numai fiindcă de
mult, jx>ate prea demult, 
am împlinit și eu 18 ani, 
te-aș mai reține cu cuvin
tele, nu mai țin minte ale 
cui, pe care însă întâm
plarea a făcut să mi le 
notez chiar în ziua aceea: 
„La 18 ani știi totul, cu 
excepția unui unic lucru: 
că această vîrstă nu-ți 
este hărăzită decît o sin
gură dată în viață". Și 
aș continua eu : tocmai 
de aceea căldura ei, pros
pețimea ei, lumina, cute

zanța și visurile ei tre
buie să-ți ajungă pentru 
viața întreagă.

întreaga eficiență, alături 
de adulți, la viața socia
lă. Aceiași oameni de ști
ință, de data asta juriști, 
apreciază că, de aseme
nea, la 18 ani, gradul de 
responsabilitate al adoles
centului îl face propriu 
să se încadreze, aidoma 
adulților, în normele de 
conviețuire socială și, deci, 
să i se poată cere, pre
cum adulților, respectarea 
legilor. Nicăieri în lume 
majoratul nu este acordat 
•— din motivele arătate — 
la o vîrstă mai mică de 18 
ani, dar în numeroase 
țări cu un regim social 
capitalist, el este acordat 
abia la 21 de ani. Moti
vul — nu singurul, 
cel principal — este 
în respectivele țări se cau
tă și prin această amînare 
a vîrstei majoratului, ca 
tinerii să fie ținuți depar
te de viața politică-socia- 
lă.

dar
că

clasa a Xl-a (numele nu

manrlor de dragoste”). Refuzul a fost motivat de tova
rășa bibliotecară astfel: „Am fost trasă la răspundere 
de către o comisie de Li învățămlnt, care a citit fișele 
unor abonați elevi, am fost scuturată bine că împrumut 
cărți de dragoste celor care n-au împlinit încă vîrsta 
majoratului". Ca să citesc un roman de dragoste de la 

trebuie să mai aștept un an ca să devin 
vi se pare cel puțin ciudat P*.

bibliotecă, 
majoră. Nu

Ba mi se 
dreptul să

pare. N-avein 
confundăm 

majoratul, un act politic- 
social cu vaste implicații 
în viața unui adolescent, 
cu o arbitrară zi de hotar 
aplicabilă pînă și la lec
tura particulară a elevi
lor. La 18 ani, ca să fac 
o enumerare simplistă, 
primești dreptul de a 
vota și de a fi ales, drep
tul de a participa activ la 
treburile țării, dreptul de 

a întemeia o familie — 
dar dreptul la lectură ți-1 
conferă pasiunea ta pen
tru citit, iar acesta poate

DÎRĂ GEORGE, Șantierul hidroenergetic, Lotru;
DAN HÂTRU și C. I. din București ; ANONIM și RO
MEO BUSEGESCU, Caracal; I. SĂRARU, Constanța.

Toți îmi aduc grele a- 
cuzații privind modul cum 
redactez rubrica de față. 
Unii folosesc un limbaj 
urban, alții mă împroașcă 
cu trivialități, ba GEOR
GE DÎRĂ cere vehement 
redacției să mă dea afară 
pe făraș. Mă văd silit să 
le răspund tuturor în 
bloc, deși nu toate repro
șurile lor merită atenție 
(o afirm nu lipsit de mo
destie, ci ghidîndu-mă 
după miile de corespon
denți care au cu totul altă 
părere) și, desigur, într-un 
fel reacționez la o critică 
civilizată și în altul la o 
înjurătură birjărească. In 
general, însă, observațiile 
pomeniților se înrudesc.

Care ar fi, așadar, puse 
într-o oarecare ordine, 
păcatele mele capitale :

1. Selectez corespon
dența după criterii subiec
tive. Alături de scrisori 
care pun în dezbatere a- 
cute probleme de viață 
cetățenească, public și 
fleacuri, precum: doi ti
neri se iubesc, uite-așa, 
pentru că îi bucură să se 
iubească și nu să se stîl- 
cească în bătăi, un băiat 
e trist fiindcă nu-î mai

începe și de la 6 ani. A 
interzice unor adolescenți 
care n-au devenit încă 
majori, să citească roma
ne de dragoste, este o a- 
berație. In fond, ce fel 
de romane de dragoste se 
află în zestrea unei biblio
teci publice de azi și de 
la noi ? Romano triviale? 
Romane incitând la crime 
pasionale ? Romane pro
povăduind un sexualism 
dezabuzat ? Mă îndoiesc.

Cereți sprijinul organiza
ției U.T.C. și bateți-vă 
mai vîrtos pentru dreptul 
vostru de a citi 

pondenții la piept, 
las chiar pe toți si 
din mine 
cului — 
lacrimi", >

scrie prietena, o fată e 
singură și plînge ș.a.m.d.

2. Refuz să discut des
pre fotbal, muzică ușoară, 
vedete de cinema și al
tele asemenea care — cum 
zice DAN HÂTRU, — 
„fac deliciul nostru".

3. Mi se cer sfaturi și 
totuși eu nu dau sfaturi. 
O iau pe după piersic, mă 
fofilez, fac ce fac și co
respondentul rămîne tot 
fără sfatul meu prețios.

4. Sînt ironic. Nu string 
adică, chiar pe toți cores-

. * » nu-i 
pe toți să facă 
— vorba cînte- 
„un pahar de 

, ci, amintindu-mi 
că odată am fost și eu 
un puști ghiduș, mă joc, 
trăgîndu-le, din simpatie, 
cîte un bobîmac sau cîte 
o „subțirică".

Autocritica nefiuid par
tea mea cea mai reușită, 
o să răspund cum mă pri
cep :

1. N-am cum face de
cît o selecție subiectivă, 
deoarece împărțind scri
sorile în anumite categorii 
(mai importante, mai pu
țin importante) ar rezulta, 
la urma urmei, și o îm

părțire a corespondenților 
în atari categorii (inai im
portanți, mai puțin impor
tanți). Un asemenea cri
teriu mie mi se pare imo
ral. Toți cititorii ziarului 
au voie să scrie acestei 
rubrici și toți au în fața 
mea drepturi egale de a-și 
mărturisi un „of". N-o să 
mă convingă nimeni (nici 
măcar I. SARARU care, 
la 17 ani, îmi dă povețe 
de la înălțimea unei cate
dre de psihologie) că tâ
nărul, scriindu-mi despre, 
să zicem, faptul că și-a 
greșit meseria și cerînd să 
discut problema : „Ce se 
întâmplă în viață cu cei 
care, optând eronat pen
tru o profesie, poartă po
vara unei nefericiri ?“, 
arc drepturi mai mari de 
a discuta „de la oin la 
om" decît o fată neferici
tă că n-are nici un prie
ten, nimeni nu-i scrie un 
cuvînt tandru și nimeni 
nu-i trimite o floare. N-o 
să mă convingă nimeni 
(nici măcar BUSEGESCU 
ROMEO din Caracal, care 
la 21 de ani, recidivează 
fenomenul Pico della Mi- 
randola, știind totul și 
încă ceva pe de-asupra) 
că pînă și nefericirile pot 
fi așezate pe căprarii.

2. Evit să abordez ches
tiuni pentru care n-am 
competență. Știu, sînt 
destule alte chestiuni pen
tru care n-am competen
ță și totuși îmi iau inima 
în dinți, riscînd să scot 
cîteva vorbe, dar asta o 
fac numai pentru că în 
materie de vorbe, e mai 
prudent să le scot eu, de
cît să mi le scoată alții.

3. Adevărat, nu dau
sfaturi. Singurul lucru 
cinstit pe care îl pot face 
este să mărturisesc cum aș 
proceda eu într-un caz 
similar. Rog să-mi fie în
țeles acest sentiment de 
pudoare, deprins încă de 
pe vremea cînd, răsfoind, 
altădată, niște reviste adă
postind ceea ce se numea 
pe atunci „Curierul ini
milor", o doamnă suferind 
de spleen, dădea cam a- 
semenea sfaturi tinerelor: 
„Te-a părăsit iubitul, fe- 
tițo, și mă întrebi ce să 
faci ? Plîngi, draga mea, 
lacrimile tale vor ajunge 
într-o zi și la el !“ Sau : 
„Zici că n-ai nici un prie
ten ? Telefonează-mi
grabnic la redacție și-ți 
fac eu rost de unul, doi..."

4. Aflu prea târziu că 
ironia e un păcat și, ast
fel, puteți fi fericiți gîn- 
dindu-vă ce chinuri infer
nale mă așteaptă pe mine, 
iremediabilul, cînd mi-o 
veni vremea să mă duc 
acolo unde, în cazane cu 
smoală clocotită, fierb toți 
păcătoșii nepocăiți. Tare 
mi-e însă că, nici ajuns 
acolo, n-o să mă pot ab
ține și-o să-l trimit pe 
dracu la... naiba I

Acestea fiind zise — pe 
săptămîna viitoare 1
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EDIȚIE SPECIALA

NICOLAE CEAUSESCU

URĂRILE NOASTRE DE FERICIRE Șl MULTE SUCCESE

Înaintea voastră se deschid larg porțile 
viitorului, societatea socialistă vă asigură tu
turor posibilități nelimitate de afirmare a ta
lentului, a capacităților, de împlinire a celor 
mai îndrăznețe visuri și aspirații. Pentru a 
putea beneficia din plin de aceste condiții, 
trebuie să învățați, să munciți, să vă pregă
tiți cu seriozitate, cu perseverență, cu înaltă 
răspundere.
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TINERI DE IERI Șl DE AZI NE POVESTESC EVENIMENTE DIN VIAȚA LOR

Un 
drum 
pentru 
totdeauna

Mi se încredințase sarcina 
de a conduce un grup de 73 
de tineri spre Valea fiului. La 
plecarea din Galați tovarășii 
mei de drum s-au schimbat 
brusc. Dacă pînă atunci erau 
veseli, bine dispuși, cînd au 
auzit șuieratul locomotivei, au 
căzut pe gînduri. I-am înțeles. 
Mulți, mă refer la cei de la 
sat, plecau într-un mediu 
total străin. Despre Valea 
Jiului știam prea puține lu
cruri. Deși eram mai tînăr 
decît ceilalți, aveam numai 18 
ani, am încercat să mă apro- 
pU de fiecare, să închegăm 
un dialog chiar și banal 
pentru a înviora atmosfera. 
Am făcut tot ce mi-a stat în 
putință, la cei 18 ani ai mei, 
să le explic că locul lor era 
în Valea Jiului, că țara avea 
nevoie mai mult decît oricînd 
de entuziasmul și dăruirea 
lor.

Am ajuns în Petroșani. Cînd 
am coborît în subteran m-am 
aflat alături de ei și pot spune 
că n-am fost mai puțin emo
ționat. De la primul contact 
activitatea minerilor mi s-a 
părut interesantă, frumoasă. 
Pericolele la care ne gîndeam 
pe drum le-am uitat cu de
săvârșire, ne-am familiarizat 
repede cu adincurile. După 
patru zile însă am fost nevoit 
să-mi iau la revedere: depă
șisem mult timpul de ședere 
planificat și trebuia să mă în
torc ca să mobilizez alți tineri. 
Cînd le-am anunțat vestea, 
băieții s-au întristat •

— De ce nu rămîi cu noi ? 
m-a întrebat unul din ei.

întrebarea m-a pus pe gîn
duri. La soluția asta nu mă 
gîndisem.

— Ce mai stai pe gînduri ?, 
m-a luat repede și un activist 
U.T.C. care apăruse pe neaș
teptate Ungă noi. Te-a părăsit 
iubita P

— Vrea să plece! I s-a fă
cut dor de casă, au răspuns 
băieții.

— Vrei să pleci ? — mi s-a 
adresat el din nou. în care 
cincinal P Vezi-ți de treabă, 
băieții ăștia vor să fii lingă 
ei.

Fără să zic vreun cuvînt 
m-am dus la magazie yî am 
cerat haine de lucru. După 
un timp m-am căsătorit cu o 
fată din Petroșani. Apoi am 
plecat cu o parte din băieți 
pe Șantierul național dl tine
retului de la Hunedoara. Au 
trecut aproape trei decenii 
iar eu nu m-am mai reîntors 
la Galați. Drumul parcurs a- 
tunci la vîrsta de 18 ani, a 
rămas definitiv.

CORNEL COVADIOV, 
secretarul comitetului de 
partid de la l.C.S. — Hune

doara.

Cea dinții sarcină de partid
Spre sfîrșitul verii lui *40 

am împlinit 18 ani. Potrivii 
unui obicei mai vechi de-al 
muncitorilor de la U.D.R. Ia 
sfirșit de săptămînă, ne lu
am rucsacul in spinare și 
mergeam la iarbă verde, 
sub poalele Semenicului. In 
acel an, și la Reșița ca și 
în alte părți, datorită frec
ventelor nemulțumiri ale 
muncitorilor față de regi
mul tot mai aspru din fabri
că, sporiseră printre noi și 
„cozile de topor", cum le 
ziceam noi agenților de Si
guranță. Știam că voi fi 
primit în rindul comuniști
lor, dar întrunirea celulei 
din care urma să fac parte, 
chiar și în una din casele 
conspirative din oraș, era 
riscantă. Așa că am ales so
luția „excursiei".

cietatea. Nu știu dacă 
putea spune vreodată 
pre mine că am reușit 
deplin. Întotdeauna sînt 
tat ea de la rezultatele

Printre satisfacțiile aces 
tui an in care voi primi a- 
testatui de major, la loc de 
frunte o socotesc pe aceea 
de a fi luat parte ]a Festiva* 
Iul tineretului și studenți
lor de la Berlin. Este o re
cunoaștere, cred eu, a acti
vității desfășurate ca secre
tar al organizației U.T.C. din 
școala profesională, pe care 
am absolvit-o nu de mult 
Și în același timp un în
demn de a nu abandona cre
zul meu de a fi tinărul, o- 
mul pe care și-l dorește so- ... . « voi

des-
pe

Noi am luptat • Luptați și voi 
difuzat manifeste. Riscul pe 
care îl comportau asemenea 
acțiuni era mare. Ideile și 
idealurile noastre de libertate 
și echitate erau insă mult 
mai puternice.

Le-aș spune de aceea celor 
care acum serbează majora
tul că noi, virstnicii, avem o 
mare încredere în ei.

Ceea ce am realizat noi, 
și zici nd noi mă gîndesc 
la întreaga clasă muncitoare, 
la întregul popor român, tre
buie să se păstreze. Să se 
păstreze și să fie dus mai 
departe, cu același devota
ment. cu aceeași ardoare.

KAROLINA KAJL1C
Mediaș

despre faptele
despre

A vorbi __ __
noastre de la 18 ani, mi se 
pare acum a vorbi 
lucruri firești, care trebuiau 
înfăptuite de orice patriot, de 
orice tînăr care alesese dru
mul luptei revoluționare. Eu 
n-am fost utecistă. Împreju
rările au făcut ca în Media
șul anilor 1922 să nu existe 
încă organizație de tineret. 
Adeziunea la idealurile co
muniste, încrederea comuniș
tilor de a mă număra prin
tre ei, s-a întimplat cînd a- 
veam vîrsta lor, la înființarea 
primei celule de partid în o- 
rașul de pe Tirnava 
Faptul că mă număr
printre comuniștii al

Mare, 
astăzi 
căror

Va mulțumesc, prieteni!
In ultimele zile am fost adeseori întrebată 

cum m-am pregătit, ee am făcut pentru a 
ciștiga recenta ediție a concursului profesional 
„Mîlni măiestre". La început, nu știam nici eu. 
Nici nu-mi venea să cred, știind bine ce con
curente de valoare aveam lingă mine. Și totuși, 
eu am cîștigat. Ml-am dat seama de ce abia la 
întoarcerea în fabrică. Oamenii, colegii, m-au 
primit frumos, așa cum m-au primit și acum 
un an, cînd pășeam intre ei pentru prima oară 
ea muncitor. Revenind între prieteni, în căl
dura colectivului care m-a format, mi-am dat 
seama că ei — oamenii cu care zi de zi am 
pus umărul în toate șl eare m-au învățat abe
cedarul conștiinței muncitorești — au fost cei 
cărora le datorez în cea mai mare măsură titlul.

Organizația de tineret, colegii mei m-au făcut 
să înțeleg acest lucru și lor trebuie să le închin 
legămîntul meu dc răspundere și angajament, 
astăzi, cind împlinesc 18 ani.

ELENA BADEA, 
Fabrica de confecții Craiova

Elevii inventatori
Construcția panoului am inccput-o in urmă 

cu o lună. Ideea de la care am pornit a fost 
aceea ca procesul de producție la benzile de 
montaj să nu mai înregistreze diferite abateri 
de la disciplină și întreruperi ale circuitului. 
Prin intermediul panoului funcționarea benzi
lor in ambele sensuri devine, in întregime, au
tomatizată. in el sînt codificate toate loturile 
de muncă. în așa fel incit atunci cînd apare o 
neregulă, intervenția de remediere se reali
zează operativ. Existența sa evită între
ruperile fluxului de producție și reglează 
iluminația in funcție de nevoile ei. Termenul 
dării In funcțiune va fi în orice caz înainte de 
adunarea oamenilor muncii care va avea ioc în 
ultima zi înaintea vacanței.

Autorul realizării es‘e un colectiv de elevi 
care in acest an au împlinii sau urmează să 
împlinească 18 ani. Panoul nostru este, așadar, 
cel mai important succes pe care il vom ra
porta la sărbătoarea majoratului.

ADRIAN PÎRJOL» 
elev, Liceul nr. 1 Timișoara

Tovarășii m-au ascultat, 
le-am povestit viața mea. Și 
acum, cînd mă gîndesc în a- 
eele vremuri, mă întreb: 
oare ee le puteam spune eu 
despre cei 18 ani abia împli
niți? Sărăcia copilăriei, anii 
de ucenicie, bătăile maisto- 
ruiui, și arzătoarea dorință 
de a pune capăt nedreptății. 
La sfîrșitul ședinței, am 
c î n t a t „Internaționala", 
apoi am fost invitat să spun 
o poezie. Am recitat „împă
rat și proletar". O știu șl 
acum.

Am primit sarcina să-mi 
desfășor munca politică in 
rindul ucenicilor. Le dădeam 
să citească eărți și reviste 
pe care eu le primeam de la 
un lăcătuș din oțelărie. Le 
vorbeam despre comunism, 

Trepte și praguri
obținute să pornesc mai de
parte, mai sus. De aceea, 
alături de participarea mea 
la festivalul de la Berlin, 
aș așeza și alte evenimente 
cum ar fi absolvirea școlii 
profesionale și integrarea în 
producție. Dacă faptul că 
încă din prima lună mi-ani 
realizat norma în producție 
de 130 la sută și că de atunci 
a crescut pină la 156 la sută 
este o măsură a integrării 
mele profesionale, atunci 
luați-o ca atare. Tot în a- 
cest an insă am dat exame
nele șl m-am înscris în anul 
al treilea la lieeui industrial, 
ceea ce poate fi socotit un 
bilanț destul de frumos al 

stagiu depășește jumătate de 
veac poate a fost o intîmplare 
fericită. Am ajuns mai repe
de ca alții în preajma celor 
care au înțeles că în viață 
există și adevăr și dreptate.

Am primit sarcina dc a mă 
angaja la Fabrica de vase de 
atunci, „Emailul roșu** de 
astăzi, cu scopul de a atrage 
noi membri în mișcare. Cu 
alte cuvinte eram un agitator 
politic, cum am zice astăzi 
propagandistul ideilor noi, al 
spiritului revoluționar. Fată 
fiind, primeam scrisori „de 
dragoste" aparent, instrucți
uni de la Comitetul Central, 
în realitate, pentru desfășu
rarea activității noastre. Am 

despre viitor. Ii îndemnam 
să nu se lase învrăjbiți in
tre ei, fiindcă unu’ era ro
mân, altul neamț sau un
gur.

Ultima întrunire a noas
tră, din acel an, a avut loc 
la sfîrșitul lunii noiembrie, 
în casa unui cismar. Pe ia 
ora 10, seara, a intrat în a- 
telier un ofițer de la Sigu
ranță și a găsit asupra noas
tră broșurile „compromiță* 
toare". Ne-a arestat ime
diat și am ajuns direct Ja 
închisoare. Așa s-a încheiat 
prima mea sarcină de par
tid. însă nu era decît pri
ma. . •

ADALBERT SONNSAG, 
activist al Comitetului mu
nicipal de partid Timișoara 

tinărului aflai in pragul ma
joratului. Știu insă că nu 
sînt singurul din organizația 
mea, nici singurul dintre 
colegi care arc asemenea re
zultate. Este un mod de 
viață al întregii mele gene
rații, o modalitate de a ne 
manifesta setea de cunoaș
tere, de perfecționare neîn
treruptă. Iată de ce pragul 
pe care ne aflăm acum, in 
anul împlinirii a 18 ani, nu 
este decît o treaptă. Un în
ceput al devenirii noastre 
cetățenești.

ȘTEFAN PALAGE, 
secretarul organizației U.T.C. 
„ajustai* de la IMATEX 

Tîrgu Mureș

A fost 
odată 
un 
strungar

A fost odată un strungar... 
Un strungar care a învățat 
meseria la Șantierul naval din 
Galați, în timpul războiului, 
și a ajuns vestit în întreaga 
țară. Din 1952, lucrînd la 
Atelierele C.F.R. din Galați, 
a început să aplice procedee 
și metode tehnice noi, mo
deme. Un an mai tîrziu rea
lizează prima inovație. Ul
tima care a fost aplicată zilele 
trecute, este inovația cu nu
mărul o sută. La 40 de ani, 
în 1965, strungarul devine 
inginer. Se numește Mircea 
Mihălceanu și lucrează în 
prezent la întreprinderea me
canică navală Galați.

Drumul înapoi spre 18 ani, 
e anevoios pentru omul cu 
tîmplele sure, anevoios deoa
rece ființa sa, între timp, a 
suferit atîtea prefaceri, atitea 
înnoiri, incit cu greu se în
cheagă imaginea de atunci în 
contururi exacte.

„La 18 ani lucram la Șan
tierul naval „Neptun** din 
Galați, Tatăl meu fusese 
evacuat cu șantierul său la 
Corabia. Trebuia să am grijă 
de toată familia. îmi amintesc 
că într-o seară mi-a fost adus 
un arbore de elice. Mi s-a 
spus că remorcherul ce trans
porta șlepurile cu răniți de 
pe linia frontului a fost ava
riat. Trebu>a reparat imediat, 
pînă in ziuă, altfel soarta 
răniților devenea extrem de 
gravă. Dat arborele nu încă
pea pe strung. Mă invîrteam 
neputincios în jurul lui, co
pleșit de răspunderea care 
îmi revenea, de a face ceva 
pentru a salva sute de vieți 
omenești. Mi-a venit o idee : 
să demontez păpușa fixă de la 
două strunguri care erau în 
aceeași linie cu al meu și să 
prind astfel arborele, pentru 
a-l prelucra. Ideea a fost 
bună Am lucrat ore întregi, 
gîndindu-mă la cei ce aștep
tă cu teamă zorii de a doua 
zi. Dai am reușit. Nu se lu
minase încă de ziuă cînd re
morcherul a plecat spre șlep 
încărcat cu răniți".

A fost odată un strungar 
care la 18 am a simțit pe 
umerii săi încă fragezi o 
imensă răspundere, răspunde
rea pentru soarta a sute de 
vieți omenești

ION CHIRIC
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Un examen pe care 

îl dăm în fiecare zi
In cabinetul în care ne retrăsesem 

să stăm de vorbă cîteva minute era 
liniște.

— La mulți ani. mai întîi — i-am 
spus celei care intrase, puțin deru
tată de chemarea ce o desprinsese 
din mijlocul colegilor de clasă și 
despre care aflasem că în aceeași 
zi, cu o oră înainte, împlinise 18 ani.

Carmen Vasile, elevă în ultimul 
an al Liceului „Gh. Lazar44 din Si
biu, aruncă o privire furișă spre ceas; 
urma ora de fizică. Aflu repede ca 
dorește să dea examen la chimie in
dustrială, pe la începutul liceului se 
gîndea mai mult la matematică sau 
la fizică, dar că asta n-o împiedică 
în noua sa pasiune, ba dimpotrivă. 
Ar vrea să participe la olimpiadele 
școlare la toate trei materiile îndră
gite, dar regretă că nu poate din 
cauza programării lor (cel puțin două 
se desfășoară în aceeași zi). O întreb 
dacă-și serbează astăzi ziua. „Nu în 
mod special — îmi spune. Nu prea 
am timp... Mă pregătesc, învăț...**.

...Nu în mod special... Adică nu 
va fi dans, nu vor fi toasturi. Ziua

majoratului, pentru Carmen, a fost 
o zi obișnuită, de lucru. Asemenea 
zilelor petrecute, anul treeut, în la
boratoarele fabricii de bere, pregă- 
tindu-și lucrarea de an. La fel cu 
zilele în care, aplecată pe manuale 
(nu doar cele școlare — „pentru o 
clasă specială ele sînt insuficiente* 
—• îmi spune), adaugă, una cite una, 
noi cunoștințe despre domeniul în 
care vrea să devină utilă societății: 
chimia. Data majoratului e un sim
bol. Majoratul e o condiție umană, 
o condiție căreia Carmen i se spune, 
cu pasiune, pregătindu-se pentru 
viață. Majoratul este un examen pe 
care îl dă în fiecare zi.

Cel mai frumos cadou

— Dădusem examen de diferențe 
pentru a intra la liceul seral dc 
construcții, direct în anul III, și 
exact în ziua cînd am împlinit 18 
ani, s-au anunțat rezultatele : deve
nisem licean.

— Un vis mai vechi ?
— Da. La liceu încercasem și în 

1970. Nu am reușit însă și m-am 
înscris la Școala profesională a Uzi
nei „Progresul** — Brăila. Cu toate 
că în școala elementară nu aveam 
înclinații spre materiile cu aplicații 
tehnice, în scurt timp ajung prin
tre cei mai buni elevi ai școlii pro
fesionale. Dovadă: pe diploma de 
lăcătuș pe care am luat-o este în
scrisă cea mai mare medie a pro
moției. Termin deci școala profe
sională, iar pe data de 7 mai sînt și 
angajat în secția montaj a uzinei.

— Am aflat că de cîteva zile ești 
și secretai al organizației U.T.C. din 
secție. Alegerea ta în această funcție 
la numai cîteva luni de la angajare 
nu îți trezește îndoieli ?

— Eu știu... S-ar putea să nu 
merit.

— Nu asta am vrut sa spun. Pe 
ce bază ți-au dat colegii mandatul, 
doar pe nota de pe diplomă ? Sau 
te-au cunoscut și mai înainte.

— Nu nota, cred eu, i-a deter
minat să mă aleagă. Cu cît am ter
minat școala ei nu au de unde ști, 
că nu le-am spus. Mă cunoșteau 
însă dinainte. Din felul cum mun
cesc pe linie profesională, de cînd 
am făcut practică în secție, iar pe 
linie de organizație de cînd am fost

secretar al comitetului U.T.C. pe 
școală. Cum școala este patronată 
de uzină, organizația elevilor des
fășura cele mai multe activități îm
preună cu cea a uzinei. Așa că ei 
mă cunosc și ca muncitor, și ca ute- 
«st la fel de bine.

— Prin urmare, Dumitru Straton, 
dacă-mi dai voie să rezum eu pen
tru dumneata, cadoul pe care ti 
l-ai oferit de ziua de naștere a fost 
triplu î intrarea în producție, reușita 
la liceu și alegerea ca secretar.

— Intr-adevăr, a fost cel mai fru
mos cadou pe care mi-1 puteam 
oferi cu ocazia majoratului. Insă 
nu-i singurul. Mă pregătesc în ace
lași timp să devin inginer. Este și 
acesta un vis mai vechi. In ziua cînd 
voi fi inginer voi sărbători un nou 
majorat.

MEA
„Am terminat școala în 1970. aici 

în comună. Pe urmă, am plecat la 
Mediaș, unde am făcut un curs de 
croitorie de șase luni. Cînd să mă 
angajez, m-am îmbolnăvit și m-am 
întors în sat... Acum lucrez la cimp 
cu tăticu, la C.A.P. La sfeclă, la 
cartofi, 1a ce e nevoie... Cînd am 
împlinit 18 ani ? Păi în aprilie, adică 
tot cam pe cînd am fost cooptată în 
comitetul comunal U.T.C. O dată ce 
am rămas în sat, activez aici, în or
ganizație. E firesc, nu ?

Ane marie Zimmermann zîmbește, 
parcă de naivitatea reporterului, 
care o întreabă despre lucruri așa 
de simple. Povestește despre mun
ca tinerilor din sat, despre cei ple
cați să lucreze în alte părți,. s.ă se 
califice, despre obiceiurile atît de 
frumoase ale locurilor. „Acum, eu 
cred că daca am terminat cu zorul 
la cîmp, am putea face mai multe și 
pentru tinerii satului, pe linie de 
organizație — îmi spune. Avem o 
sală de club la căminul cultural, care 
acum e cam lăsată în părăsire. Noi, 
sașii, avem obiceiul de a ne aduna 
împreună seara la cite cineva, unde.

Cea mai tînără 

activistă din sat 
dansăm, cîntăm... Clubul tineretului 
este un loc de întîlnire căutat, așa 
că ne gîndim să reluăm acțiunile 
cultural-educative în perioada de 
iarnă..**.

— Și te-ai hotărît să rămîi defi
nitiv în sat ?

— Cel puțin deocamdată. Mă 
atrage însă și o meserie. Poate mă 
voi angaja, ca și alte prietene, la 
Agnita, la Fabrica de încălțăminte. 
Dar mi-ar plăcea mai mult să lu
crez croitorie în comună. Se și simte 
nevoia, dar nu s-a gîndit nimeni 
încă să înființeze un atelier de croi
torie aici. Și amatoare ar mai fi 
cîteva...

Sînt cîteva gînduri ale unei fete 
de 18 ani, care se gîndește nu nu
mai la viitorul său, dar și la nevoile 
satului» ale colectivități în care 
trăiește, cît și la cerințele colegilor 
ei de organizație. Preocupări ma
ture, ale uneia dintre cele mai ti
nere eetățene ale țării.

Am cunoscut-o în satul Retiș, co
muna Brădeoi, județul Sibiu.

Fekete o ia 
întrebat-o ce 
ea împlinirea 
consideră că

găsesc la școală, pe scenă sau pe 
terenul de sport. Cînd își va sărbă
tori ea, pe 20 decembrie, 18 ani, 

. Așa cum au

Gindul o ia 

mereu înainte
Suveicile aleargă neobosit de la 

un cap la celălalt într-o cursă con
tra cronometru. Ițele primesc mereu 
„încărcătura* pe care spata o în
globează, făcînd-o corp comun cu 
viitoarea pînză. Zeci de mecanisme 
se învîrtesc, pendulează sau se 
„zbat* în acest angrenaj care parcă 
este prins într-un joc drăcesc. Un joc 
care se măsoară îu cifre. 45 de mii 
bătăi pe zi e limita inferioară ad
misă. Pe fișa de producție citesc 
totuși 48, 49, .50, 52, 54, 56. Tot mii.

Cea căreia i-am urmărit mișcările 
sigure printre firele care dădeau 
dimensiuni noului produs se numește 
liana Fekete. Va împlini 18 ani pe 
20 decembrie. Așa cum și cifrele de 
mai sus demonstrează, este o țesă
toare fruntașă a întreprinderii textile 
„Oltul" din Sf. Gheorghe. E prie
tenă cu cele mai multe din colegele 
ei de muncă. De fapt, au fost în a- 
eeeași clasă iar apoi, la repartizare,
conducerea a avut grijă să le înca
dreze, pe cit posibil, în același 
schimb. Muncesc împreună» se re-

toate vor fi nelipsite, 
fost întotdeauna.

Dar gîndul Ilonei 
mereu înainte. Am 
semnificație are pentru 
acestei vîrste ? Dacă 
odată cu acest eveniment se va 
schimba ceva în întreaga ei activi
tate ? Mi-a răspuns că nici nu se 
poate altfel. Majoratul este un bun 
prilej de bilanț dar și de evaluare 
exactă a posibilităților și drumuriloi 
ce ți se deschid. Pentru asta s-a 
înscris la liceul seral. Acum e în 
anul II; matematica îi place cel mai 
mult. Nu s-a gîndit deocamdată ce 
o să facă atunci cînd o termina li
ceul. în orice caz, întreprinderea n-o 
va părăsi. Pentru că aici s-a format, 
aici a trăit cele mai mari bucurii și 
este sigură că și în viitor o să aibă 
multe satisfacții. O spune cu con
vingerea pe care i-o dau gîndurile 
ei de acum.

Reportaje realizate de 
N. COȘOVEANU.
MARIAN GRIGORE, 
ION TOMESCU

Vreau să nu-mi dezamăgesc părinții

Cînd împlinea 18 anî, Nicolae 
Nițâ, era încă elev al Școlii de me
canici agricoli din Ianca. Acum este 
mecanizator la unul din cele mai re
numite S.M.A.-uri din Bărăgan, la 
Traiam-sat.

— Intîmplător ai ajuns, Niță, trac
torist ?

— Nu tract mist, ci mecanizator. 
E o diferență. Am crescut pe lingă 
secția de mecanizare de la Silistra 
unde acum și lucrez.

Cînd am terminat clasa a VIII-a 
Insă, tata m-a trimis să dau examen 
la o școală din oraș. Nu am reușit 
și întorcîndu-mă acasă, am început 
să dau din nou ocol tractoarelor. în
vață, măi băiatule, că la anul tre
buie să dai din nou examen, îmi tot

zicea tata. Sau vrei să te faci trac
torist ? I-arn promis că învăț, dar să 
mă lase să stau și pe lîngă ’nea 
Milea Cojocea de la secție, care 
îmi zisese că de cum va intra la 
arături, unde este mai ușor, o să 
mă ia cu el pe tractor. Fie, a căzut 
tata de acord, numai să nu mă știe 
că bat ulițele satului și l-a rugat și 
pe nea Cojocea să aibă grijă de 
mine. Cînd a venit iarna eu tot pe 
Ungă el, în atelierul de reparații, mă 
invîvteam. Pe urmă, a venit primă
vara și cînd s-a intrat din nou îa

campanie, m-a îndemnat să mă în
scriu la școala de mecanizatori. Mi- 
am completat dosarul și am intrat 
la școală, iar pe timpul ei tot lîngâ 
'nea Cojocea am făcut semestrele de 
practică. Acum, sînt foarte mulțu
miți și tata și mama. Un lucru mai 
așteptăm de la tine, măi băiete — 
îmi zic ei acum : auzim că și în 
meseria asta a voastră sînt maiștri, 
am vrea să ajungj și tu. Și vreau 
sa nu-i dezamăgesc. Voi urma și 
școala de maiștri pentru mecanici 
agricoli. Acesta este angajamentul pe 
care l-am luat, cu prilejul zilei mele 
de naștere, față de părinții mei și 
de mine însumi.

z1 V
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Un om deplin responsabil de actele sale
„Fiecare cetățean al Republicii Socialiste România este dator sâ respecte 

Constituția și legile, sâ apere proprietatea socialista, să contribuie la întărirea și 
dezvoltarea orinduirii socialiste*.

(Articolul 39 din Constituția Republicii Socialiste România).

Preocuparea de a stabili mo
mentul fundamental din viața 
tînărului cînd răspunderea sa 
devine deplină și cînd i se acor
dă posibilitatea de a-și exercita 
pe deplin drepturile pe care i 
le conferă legea s-a concretizat 
prin instituirea majoratului. 
Concept social-juridic, majoratul 
este strîns legat de împlinirea fi
zică și spirituală a tînărului. Op
țiunea pentru vîrsta de 18 ani 
nu este convențională; ea are la 
bază criterii care, țin seama de 
noile condiții de viață în care se 
dezvoltă tinerii, de necesitatea 
ca evoluția ființei umane să par
curgă în mod obligatoriu anu
mite etape, a căror durată și li
mită sînt impuse chiar de na
tură. Studiile științifice efectua
te în țara noastră au dus la Con

cluzia că la 18 ani tînărul cetă
țean este apt să participe în e- 
gală măsură cu ceilalți membri 
ai societății la exercitarea drep
turilor și la asumarea obligar 
țiilor sociale. Drept urmare, la 
această vîrsta legea îl declară 
major.

Acordarea majoratului porneș
te de la concepția umanismului 
socialist: acest titlu — de cetă
țean major al patriei — i se con
feră tînărului într-un cadru so
cial-politic de largă democrație, 
în care sînt respectate pe deplin 
aspirațiile ființei umane, concep
ția că cel mai de preț capital 
este omul; în care tînărul majoi 
are conștiința că se bucură de 
toate binefacerile democrației so
cialiste, că este egal în ceea ce 
privește drepturile și îndatoririle

sale cu toți ceilalți cetățeni ai 
patriei. Legea, egală pentru toți, 
fixează vîrsta de 18 ani ca mo
ment unic pentru acordarea ma
joratului. Dacă s-ar admite ex
cepții și tinerii ar fi considerați 
majori în raport de unele parti
cularități care fac ca ei să se 
deosebească unul de altul din 
punctul de vedere al maturizării, 
n-ar mai putea să existe stabili
tate în relațiile juridice dintre 
oameni, iar legile n-ar mai fi a- 
plicabile. Opțiunea pentru 18 ani 
pornește de la ideea că 1* aceas
tă vîrsta tineretul, în OOVîrșitOâ- 
rea lui majoritate, justifică în
crederea de a fi considerat stă- 
pîn pe hotărîrile pe care le ia și 
răspunzător de consecințele aces
tora.

Exercitarea
drepturilor

„Capacitatea de exer
cițiu este calitatea per
soanei de a-și exercita 
drepturile, de a-și asuma 
obligații sâvirșind acte 
juridice. Capacitatea de
plină de exercițiu o au 
numai persoanele care 
au împlinit vîrsta de 18 
ani".

(Decretul nr. 31 din 1954)

Capacitatea de folosință, ca 
aptitudine generală și abstractă 
a fiecărui cetățean de a avea 
drepturi și a-și asuma obligații 
civile, incepe de la naștere și 
durează întreaga viată. Dar 
exercitarea drepturilor si obli
gațiilor implică din partea fie
cărui cetățean o voință con
știentă și suficient de dezvol
tată care să-i permită să-și dea 
seama de importanța și ur
mările actelor pe care le săvîr- 
șește. Iată de ce, chiar dacă 
încă din momentul nașterii ori
ce persoană are, in bâza lefii» 
capacitate de folosință (adică 
aptitudinea de a avea drepturi) 
in ceea ce privește capacitatea 
de a-și exercita aceste drepturi, 
aceasta este legată de aptitudi
nea cetățeanului de a și le pu
tea apăra sau valorifica el în
suși pe cale judiciară. Capaci
tatea deplină de exercițiu o au 
numai cetățenii care au împli
nit vîrsta de 18 ani, devenind 
majori.

In mod excepțional, capacita
tea deplină de exercițiu se poa
te dobîndi și mai înainte de îm
plinirea vîrstei de 18 ani. Dar 
aceasta numai ca urmare a că
sătoriei. Este știut că femeia se 
poate căsători de la vîrsta de 16 
ani (și în unele cazuri excep
ționale chiar de la 15 ani) fapt 
care impune să I se acorde de
plină capacitate de exercițiu a 
drepturilor sale. Aceasta pentru 
că In spiritul și In litera lefi
lor noastre, femeia și bărbatul 
tint deplin egali și este normal 
ca o femeie căsătorită, chiar 
dacă nu a împlinit 18 ani, să 
poată hotărî in egală măsură cu 
soțul său in tot ceea ee privește 
căsătoria, administrarea si folo
sirea împreună a bunurilor co
mune.

Ar mai îi de adăugat aici că 
In cadrul relațiilor de familie, 
pregătirea tînărului pentru ma
jorat începe mai devreme, încă 
de la vîrsta de 10 ani. cînd a- 
cesta este considerat cu sufi
cient discernămînt pentru a-sl 
da seama de importanta unor 
acte ce se săvîrșesc în sfera re
lațiilor de familie. De aseme
nea. școala si organizația U.T.C- 
unitățile economice în care lu
crează tineri sub 18 ani acțio
nează pregnant, în baza sarci
nilor educative ce le revin, 
pentru formarea tinerilor in 
spiritul responsabilității față de 
drepturi și îndatoriri. Astfel, la 
vîrsta de 18 ani, cînd legea ii 
conferă tînărului deplina capa
citate de exercițiu a drepturilor 
Salo, el este pregătit deja pen
tru această acțiune care impli
că un înalt grad de maturitate.

Datoria 
morală

„In dubla lor calitate, de proprietar si producător, 
oamenii muncii poartă răspunderea in fata societății 
atit pentru înfăptuirea obligațiilor personale, cit și 
pentru contribuția la îndeplinirea sarcinilor ce revin 
unității in ansamblu in cadrul planului general de 
dezvoltare economică și social-culturală a țării, precum 
și pentru asigurarea ordinii și disciplinei in producție, 
apărarea și întărirea proprietății socialiste".

(Legea nr. 1 din 1970)

Din statutul social-politic 
al cetățeanului decurg nume
roase îndatoriri morale. Sub
liniem aici faptul ca spre de
osebire de vechile coduri eti
ce, care stipulau drept dato
rii morale un număr de in
terdicții, iar ca virtuți nece
sare îndeplinirii lor umilința 
și supunerea, în societatea 
noastră se afirmă ideea că 
cetățeanul se dezvoltă ca per
sonalitate multilaterală în pro
cesul făuririi unor noi reali
tăți sociale. Virtuțile necesare 
îndeplinirii acestor îndatoriri 
sînt, firește, încrederea în to
varășii de muncă, apelul la 
rațiune, folosirea mijloacelor 
pe care ni le pune la dispo
ziție știința tehnica, acțiu
nea responsabilă în cunoștin
ță de cauză.

Acțiunea cetățeanului este

sau nu conform îndatoririlor 
sale morale prin raportare la 
criterii sau valori morale o- 
biective. în societatea noas
tră, valorile morale la care 
trebuie să ne raportăm în 
permanență sînt apărarea pa
triei, dezvoltarea patrimoniu
lui nostru material și cultu
ral, întărirea unității moral- 
politice a poporului în jurul 
partidului, afirmarea națiu
nii noastre socialiste, afirma
rea și consolidarea democra
ției socialiste, lupta pentru a- 
părarea avutului obștesc, lup
ta împotriva risipei, a delapi
dării, a parazitismului social, 
împotriva a tot ceea ce este 
ostil patriei, apărarea fondu
lui de pămînturi, ape, pă
duri, valorificarea superioară 
n tuturor bogățiilor materiale 
și spirituale ale poporului.

ÎNCADRAREA ÎN MUNCA. în unitățile so
cialiste do stat, încadrarea in muncă și repar
tizarea pe posturi a muncitorilor și a celorlalte 
categorii de personal de execuțio go fac în ra
port de : studii, cursuri de specializare sau alte 
forme de pregătire profesională, vechimea în 
meserie sau în specialitate, modul in care și-au 
desfășurat activitatea profesională anterior ; în 
unele cazuri se susțin examene sau concursuri.

Angajații care au vechime neîntreruptă in 
aceeași unitate beneficiază de un spor care se 
calculează la salariul tarifar in următoarele pro
cente : între 5 și 10 ani — 3 la sută ; de la 10 
la 15 ani — 5 la sută ; de la 15 la 20 de ani — 7 
la suta ; peste 20 de ani — 10 la sută.

RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A ANGAJA- 
ȚILOR. Angajatul răspunde material pentru 
daunele aduse unității, din vina sa și în legă
tură cu munca sa. El este obligat să suporte in
tegral pagubele cauzate. Reținerile pentru aco
perirea pagubelor nu vOr putea însă depăși — în 
decursul unui an — Cuantumul a trei salarii 
lunare. Această limitare a reținerilor din sala
riu nu se aplică dacă fapta care a pricinuit pa
guba constituie infracțiune : dacă angajatul este 
gestionar, casier sau încasator — pentru bunu
rile de orice fel pe care le mînuiește ; dacă 
paguba a rezultat din vina angajatllor cu func
ție de conducere, prin nevalorificarea drepturi
lor la despăgubiri pentru necauzare de prejudi
cii sau prin neurmărirea unor sume cuvenite 
din orice cauză și pentru care există titlu exe
cutoriu.

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI. Actul căsătoriei 
este efectul voinței libere a cetățeanului ; il 
Încheie acest act de bună voie și nesilit de ni
meni. Orice viciu de natură să limiteze voința 
cetățeanului face ca actul căsătoriei să fie nul. 
Declarația de căsătorie se face personal de vii
torii soți la comitetul executiv al consiliului 
popular din raza domiciliului sau reședinței 
unuia din ei. Dacă unul din viitorii soți nu se 
află in localitatea unde urmează a se încheia 
căsătoria, el va putea face declarația de căsă
torie in localitatea unde se află, la serviciul de 
stare civilă, care are datoria Să o transmită, din 
oficiu și fără întîrziere. serviciului de stare ci
vilă competent pentru încheierea căsătoriei.

Răspunderea 
penală

Infracțiune este fapta care prezintă pericol social, 
săvîrșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală. 
Infracțiunea este singurul temei al răspunderii pe
nale.

Vinovăție există cînd fapta care prezintă pericol so
cial este săvîrșită cu intenție sau din culpă.

Fapta este săvîrșită cu intenție cînd infractorul î 
prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea 
ei prin săvîrșirea acelei fapte ; (prevede rezultatul 
faptei sale și deși nu-1 urmărește, acceptă posibilitatea 
producerii lui.

(Articolele 17 și 19 din Codul penai)

De cite ori încălcarea 
regulilor stabilite prin legi 
atinge un grad deosebit de 
gravitate, punînd în peri
col ordinea stabilită a ra
porturilor sociale, statul 
intervine energic prin in
stituirea și aplicarea unor 
pedepse de natură penală, 
ca măsuri de constrîngere 
și reeducare, împotriva ce
lor ce se fac vinovați de 
astfel de abateri. Faptele 
interzise de lege și Sâvîr- 
șite cu vinovăție, care pre
zintă un anumit pericol 
pentru orînduirea noastră 
socială și de stat, precum 
și pentru ordinea de drept, 
sînt considerate infracțiuni. 
Legile penale stabilesc 
care sînt aceste fapte so
cialmente periculoase. Nu
mim aici cu titlu de exem

plu furturile, delapidările, 
înșelăciunea, falsurile în 
acte publice, lovirjle și in
juriile, violurile etc. — și 
sancțiunile corespunzătoare 
care pot consta în măsuri 
privative de libertate (în
chisoare), pedepse bănești 
(amenzi), decăderea din 
drepturi etc.

Spre deosebire de nor
mele dreptului civil, drep
tului familiei, dreptului 
muncii, în legătură cu care 
intrarea în majorat cores
punde unei lărgiri a drep
turilor și obligațiilor, par
ticularitatea dreptului pe
nal este aceea că majora
tul atrage o răspundere 
sporită. La 18 ani, tînărul 
care a săvîrșit o infracțiu
ne răspunde Integral pen
tru fapta sa.

Rubrică realizată de
ADRIAN VASILESCU

CERERILE, RECLAMAȚIILE, SESIZĂRILE 
ȘI PROPUNERILE CETĂȚENILOR. In țara 
noastră dreptul de petiționare al cetățenilor, 
garantat de Constituție, se exercită prin cereri, 
recLamații, sesizări și propuneri adresate orga
nelor puterii de stat, ale administrației de stat. 
Organelor judecătorești, organelor procuraturii, 
instituțiilor. întreprinderilor și oricăror organi
zații economice de stat. Ele se rezolvă potrivit 
prevederilor legii : 20 de zile pentru cereri, de 
către toate organele de stat ; 40 de zile pentru 
reclamațil, sesizări și propuneri, de către orga
nele centrale de stat ; 30 de zile pentru recla- 
mațîi, sesizări și propuneri, de către comitetele 
executive ale consiliilor populare județene, pre
cum și de către celelalte organ o de stat cu com
petență județeană ; 20 de zile pentru reclamații, 
sesizări și propuneri, de către toate celelalte 
comitete executive ale consiliilor populare, pre
cum și de celetalte organe de stat Pentru ca
zuri deosebite Cârd necesită o cercetare mai 
îndelungată, termenele prevăzute mai sus pot 
fi prelungite cu cel mult 20 de zile cu aproba
rea conducerii organului care le rezolvă.

JUDECAREA CERERILOR CELOR VĂTĂ- 
MAȚÎ tN DREPTURILE LOR PRIN ACTE AD
MINISTRATIVE ILEGALE. Cetățeanul vătămat 
îrttr-Un drept al său pfintr-un act administra
tiv ilegal poate cere instanței judecătorești 
competente anularea actului sau obligarea orga
nului administrativ chemat in judecata să ia 
măsura corespunzătoare pentru Înlăturarea în
călcării dreptului său. precum și pentru repa
rarea păgubii. Refuzul nejustificat de a satis
face o cerere referitoare la un drept, precum șl 
nerezolvarea unei astfel de cereri în termenul 
prevăzut de lege se socotesc acte administrative 
ilegale.

DESPĂGUBIRILE CIVILE. Cetățeanul vătă
mat sau păgubit, ca urmare a săvîrșirii (mei 
infracțiuni, are dreptul să ceară judecarea ce
rerii sale de despăgubire concomitent cu jude
carea și condamnarea pe cale penală a inculpa
tului vinovat. In acest caz persoana vătămată 
se poate constitui „parte civilă" contra învinui
tului. Declarația de constituire ca parte civilă 
se poate face in cursul urmăririi penale, pre
cum și în fața instanței, pină in momentul ci
tirii actului de sesizare.



• ară îndoială, Ia cei 18 ani pe care 
i-ați împlinit sau îi împliniți in 
acest an, mulți dintre voi sînt deja 
uteciști. Evenimentul pe care l-ați 
trăit în jurul virstei de 14 ani v-a

* făcut cunoștință, de la primii pași
efectuați în interiorul organizației U.T.C., cu 
multiplele îndatoriri ale unui tînăr comunist, cu 
răspunderile pe care le presupune calitatea de 
membru al unei organizații revoluționare. A 
fost atunci o primă investiție de încredere care 
v-a acordat un certificat de maturitate politică, 
a fost începutul unui drum al angajării fiecă
ruia dintre voi pe traiectoria unei evoluții so
ciale prin care tînăra generație iși manifestă 
adeziunea totală la ideile partidului, ale epoch 
noastre. Acum, în acest decembrie al bilanțuri
lor și al proiectelor de viitor, intervine in des
tinul vostru un al doilea moment, care il con-
RESPECTUL FATA DE MUNCA 
PORNEȘTE DINTR-O CONȘTIIN

ȚA ÎNAINTATA
Terenul principal al afirmării 

și împlinirii umane a fost și va 
fi întotdeauna munca. Odată ce 
munca l-a creat pe om, tot ea 
este cea care îl ajută să se dez
volte, oferindu-i satisfacțiile 
inegalabile ale unei depline uti
lități sociale. Pentru mulți din
tre voi vor râmîne momente de 
neuitat ziua in care a ieșit un 
lucru frumos din mlinlle voas
tre, sau cea a primului salariu, 
răsplată binemeritată a muncii 
depuse. Educarea prin muncă, 
în folosul ei și al celor ce mun
cesc, răspunde astfel unor ce
rințe firești, care sînt în egală 
măsură ale societății și ale 
membrilor săi.

Agenda de inițiative între
prinse de organizațiile U.T.C. în 
această direcție este de o va
rietate elocventă prin simpla 
enumerare și, practic, inepuiza
bilă. Nenumăratele concursuri 
profesionale (pentru strungari și 
mecanizatori, pentru șoferi și 
textiliste), acțiunile întreprinse 
în vederea cunoașterii și îndră- 
girii meseriei alese, cele de 
orientare profesională sau de 
perfecționare a măiestriei, apro
pierea tot mai strînșă a invăță- 
mîntului de producție, ca și ac
tivitățile de muncă patriotică la 
care participați în școală, în 
comună, în întreprindere, sînt, 
toate, subordonate unui unic și 
mare scop : educarea prin mun
că și pentru muncă. Recunoaș
teți, desigur, în cele cîteva forme 
și modalități prezentate succint, 
și în multe altele pe care voi 
înșivă le-ați îndeplinit, trăsă
turile unor intervenții specifice 
organizațiilor de tineret în sfera 
producției materiale și în spri
jinul/ei. încercați să le așezați 
una lingă alta, într-un sistem de 
continuitate, raportați-le apoi la 
scara întregii țări și veți avea 
imaginea globală a ceea ce în
treprinde organizația U.T.C. în 
ansamblul ei în direcția edu
cării prin muncă, pentru muncă.

Este de la sine înțeles că acest 
amplu efort educativ nu se răs- 
frînge numai asupra procesului 
muncii, ci și asupra omului în
suși, contribuind la desăvîrșirea 
sa cetățenească. O societate care 
așează la temeliile dezvoltării 
sale activitatea productivă por
nește, în chip firesc, în aprecie
rea valorilor morale ale omului, 
de la modul cum se achită de 
îndatoririle lui. Iată de ce între
gul repertoriu de activități dedi
cat acestui obiectiv urmărește sâ 
cultive în rîndul tinerilor spiri
tul de răspundere față de Înde
plinirea sarcinilor profesionale, 
o disciplină formă și o acțiune 
neîntreruptă în vederea desăvîr- 
sirii propriei pregătiri. Ceea ce 
înseamnă o înțelegere a muncii 
nu numai sub aspectul efortului 
fizic, ci și sub raportul unui act 
de conștiință. A trăi în spiritul 
muncii înseamnă a acționa în 
cultul ei, al unui respect nedez
mințit față de valorile materiale 
și spirituale, fața de creatorii 
lor, componente inseparabile de 
modul de a gîndi și a acționa în 
spirit muncitoresc. Condiția de 
existență a unui bun cetățean 
se exprimă in același timp priit 
dragostea pentru muncă și prin
tr-o atitudine înaintată, comu
nistă, față de ea.
O TEMEINICA PREGĂTIRE PO
LITICA, UN LARG ORIZONT DE 

CUNOAȘTERE
V-ați putea imagina vreodată 

un om, un tînăr mai ales, indi
ferent la realitățile în mijlocul 
cărora trăiește, nepăsător față 
de propriul său bagaj de cu
noștințe politice ? Cred că răs
punsul nici nu mai trebuie dat. 
Societatea socialistă pornește de 
la ideea că toți cetățenii săi 
trebuie să aibă un statut de ac
tiviști politici, că fiecare are 
datoria să participe la dezbate
rea, adoptarea hotărîrilor și so
luționarea celor mai importante 
probleme ale țării. într-un 
ântime sens, îriSâși prezența și 
datoria de a munci eonstițuie un 
act de angajare politică, con
tractul prin care tînărul își asu
mă conștient anumite îndatoriri 
față de societate.

Dar pentru a deveni cu ade
vărat un militant al înfăptuirii 
politicii partidului, ea trebuie 
mai intli cunoscută, asimilată 
organic și convertită In conviri- 

geri intime. învățămîntul politic 
este in sensul acesta principalul 
instrument prin care organiza
ția U.T.C. vine în sprijinul pre
gătirii politico-ideologice a ti
nerilor, creșterii neîntrerupte a 
nivelului lor de cunoaștere. Prin 
dezbaterile organizate in cadrul 
adunărilor generale deschise, di
ferențiate după specificul diver
selor categorii de tineri, U.T.C. 
realizează un studiu aprofundat 
al problematicii actuale legate 
de construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
principiile politicii interne și 
externe a partidului nostru, 
Situînd cunoașterea documente
lor de partid în raportare di
rectă cu cerințele specifice fie
cărui loc de muncă. In conti

ACUM,

CIND
Prisifi-va unu pe alții, atent 
S-au închegat cute noi pe figură, 
Fruntea mai larg e curbată acum, 
Gura limbețte acum mai matură, 
Coardele pieptului sună mai plin, 
Ochii vă ard cu ciudată lumină ; 
Prima, din altoie multe ce rin, 
Trăiți înflorirea aceasta deplină.

DE VE
NICOLAE LABIS NIT I

MAJORI
nuarea învățâmîntului, nenumă
rate alte modalități de activitate 
politică au intrat de mult în 
agenda de lucru a organizațiilor 
U.T.C., întregind același proces 
al stimulării unei cunoașteri și 
participări active ta viața sociaf- 
politică a țării. Le cunoașteți.politică a țării. Le cunoașteți, 
fără îndoială, și pe acestea din 
practică. Intîlnirile cu activiști 
de partid și de stat, posibilitățile 
de influențare cu ajutorul agi
tației vizuale, colocviile sau se- 
mihariile axate pe dezbaterea 
unor fenomene politice și filo
zofice, studierea frecventă a 
cărții social-politlce, acțiunile 
de cunoaștere a tradițiilor re
voluționare, a trecutului de luptă 
al poporului, pentru a ne ex
plica mai bine prezentul — a- 
cestea Și iriUlte altele încă îm
bogățesc simțitor paleta 2_ 
preocupări a colectivelor de ute
ciști. Important este însă ca 
acțiunile de ordin politic să nu 
se rezume La înțelegerea res- 
trînsă doar a unora dintre in
tervențiile organizației, a celor 
special dedicate acestui scop. 
Eficiența muncii de educare po
litică acoperă practic toate do-

de

tinuă și îl consolidează pe primul : acordarea 
titlului de cetățean major, cu drepturile și da
toriile pe care le consfințește Constituția țării. 
Este, de aceea, firească și necesară preocupa
rea de căpetenie a colectivelor de uteciști din 
care faceți parte de a modela fără întrerupere 
trăsăturile tînărului cetățean, de a-i perfecționa 
profilul politic și moral, mereu perfectibil, nici
odată întrerupt. Este firesc ca organizația U.T.C. 
să-și propună, între obiectivele sale fundamen
tale, educarea unui cetățean multilateral, capabil 
să răspundă prin faptele sale înaltelor coman
damente ale epocii socialiste. In rindurile care 
urmează veți recunoaște cu siguranță multe din 
preocupările și inițiativele propriilor voastre 
organizații prin care se urmărește cu consec
vență tocmai consolidarea acelor calități fără de 
care nu poate exista un adevărat cetățean.

menii Ie de activitate, de aceea 
cunoștințele căpătate printr-o 
temeinică 
partidului __
frîngă direct în fiecare din pro
iectele și realizările colectivului, 
începînd cu procesul de produc
ție și încheind cu primirile de 
noi uteciști. Uniunea Tineretului 
Comunist este o organizație 
prin esență politică, ceea ce 
obligă la o atitudine corespun
zătoare pe tot parcursul efortu
rilor. In felul acesta statutul de 
membru al U.T.C. se Îmbogă
țește cu noi trăsături, iar matu
ritatea politică se dovedește 
prin acțiunea concretă.

însușire a politicii 
trebuie să se râs-

PROF1LUL MORAL SE VERIFICA 
IM FAPTELE DE FIECARE ZI
„Fiecare membru de partid, 

fiecare utecist trebuie să fie un 
modei de comportare înaintată 
în societate, in familie, în rela
țiile cu tovarășii săi, în toate 
împrejurările vieții". Ați recu
noscut, desigur, unul din în
demnurile pe care le lansează 
proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Pentru un 
tînăr comunist, declarat acum 
sau în anii trecuți cetățean al 
țării, raza de acțiune nu se 
poate opri odată cu dobîndirea 
unor oricît de bogate cunoștințe 
politice și profesionale, pentru 
că însuși profilul său se com
pune din totalitatea convingeri
lor și atitudinilor de viață. Un 
semn de egalitate, simbol al 
identității perfecte între vorbele 
și faptele noastre, se impune în 
tot ceea ce gîndim și înfăptuim. 
O comportare unică și o aceeași 
unitate de măsură ne cer să 
răminem la fel de exigenți și de 
combativi în mijlocul colectivu
lui nostru de muncă și după ce 

l-am părăsit, îndreptîndu-ne 
spre casă. Ceea ce înseamnă că 
sîntem datori să aplicăm ace
leași principii atît cu cei din jur 
cît și cu noi înșine, că spiritul 
revoluționar, definitoriu pentru 
un tînăr comunist, nu se ma
nifestă numai în anumite îm
prejurări, ci întotdeauna. „Să 
muncim, să trăim în chip co
munist", „Colectivul nostru — 
familia noastră socialistă", „Co
munistul — modelul la care ne 
raportăm" și multe alte acțiuni 
ale organizațiilor noastre, inti
tulate așa sau altfel, își propun 
să acorde importanța cuvenită 
tocmai acestui capitol al dezvol
tării conștiinței umane, al per
fecționării profilului moral sub 
toate aspectele sale. Adunările 
generale înseși, prin climatul 
de combativitate și atitudine re
voluționară pe care îl cultivă, 
se recomandă drept adevărate 
școli de educație comunistă, 
drept un cadru fertil care for
mează trăsături permanente de 
caracter. Ideea centrală a tutu
ror acestor acțiuni este aceea 
că omul unei societăți multila
teral dezvoltate nu poate fi nici 
el altfel dec*t multilateral dez
voltat. Aceasta înseamnă că 
avem datoria nu numai să cu
noaștem bine legile și normele 
de conviețuire socială, ci să lc 
și respectăm întocmai, că nu ne 
poate mulțumi faptul că ne în
deplinim fiecare conștiincios 
obligațiile, ci trebuie să ne ma-

nifestăm activ dezaprobarea față 
de orice alte abateri de la nor
mele eticii și echității socialiste, 
oriunde ne înlîlnim cu ele.

Ați avut avantajul că, în cali
tate de uteciști, ați luat parte 
direct la dezbaterile declanșate 
de programul ideologic al par
tidului, de proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, 
în rîndul întregului popor. Din 
punctul acesta de vedere, v-ați 
bucurat de la bun început de o 
creștere pusă nemijlocit sub 
semnul acestor principii, anun- 
țindu-vă astfel întreaga evoluție 
viitoare. Ceea ce cred că nu 
trebuie uitat, la începutul unui 
nou drum în viață, este că ade
ziunea cea mai convingătoare la 
ideile partidului se verifică nu 
prin declarații entuziaste, ci 
prin faptele de fiecare zi și că 
nu aveți dreptul să abdicați de 
la aceste principii niciodată.

UN BUN CETAțEAN ESTE, PRIN 
DEFINIȚIE, UN PATRIOT

Cele spuse plnă aici conduc 
cu necesitate la adevărul că pro-

filul moral-politic al unui cetă
țean nu se conturează din cîteva 
trăsături de condei exterioare, 
ci se plămădește în profunzime, 
într-un proces care vizează 
esențele. O asemenea trăsătură 
de esență este, fără îndoială, 
patriotismul. Toate eforturile 
educative întreprinse de organi
zația U.T.C. ajung, într-o formă 
sau alta, in centrul acestei no
țiuni fundamentale. Pentru că 
a-ți face cu cinste datoria la 
locul de muncă înseamnă, im
plicit, a-ți manifesta dragostea 
de țară ; a cunoaște politica par
tidului, pentru a deveni un mili
tant activ pentru înfăptuirea ei, 
înseamnă, de asemenea, dragos
te pentru țară. Excursiile și vi
zitele pe care le faceți frecvent 
la diverse obiective industriale, 
în orașe înălțate în ultimii ani 
sau în mijlocul peisajelor na
turale nu sînt simple contacte 
turistice, ci modalități de cu
noaștere a realizărilor obținute 
de popor, a frumuseților pe care 
le dezvăluie patria noastră, pa- 
mîntul pe care 
trăim. ““ 
spiritul ___ _________ _____
mente de dragoste și prețuire, 
de prietenie fără rezerve între 
tinerii de toate naționalitățile 
pentru că toți, laolaltă, ne dă- 
ruim priceperea și pasiunea 
prosperității pe pămîntul ro
mânesc, pentru că avem un țel 
comun care ne unește eforturile 
și aspirațiile. Sîntem educați, în 

muncim și
Sintem crescuți în 
unor frumoase senti-

același timp, în spiritul cunoaș
terii și prețuirii valorilor altor 
popoare, a experienței acumu
late de alte organizații de ti
neret din țările socialiste și din 
întreaga lume. Patriotismul im
plică in adincul semnificațiilor 
sale o atitudine de solidaritate 
cu tineretul altor țâri, cu lupta 
forțelor progresiste și revoluțio
nare din lumea contemporană. 
Avem în această privința un 
model viu în politica partidului 
nostru, politică de promovare 
consecventă a Înțelegerii și res
pectului între popoare. Avem 
un exemplu la care trebuie să 
ne raportăm mereu, acela al 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai bun fiu al poporului 
nostru, cel mai devotat cetă
țean al patriei. Un bun cetățean 
este, prin definiție, un patriot
MAJORATUL - ANOTIMF AL 

MATURITĂȚII
Toate acestea vi se vor spune 

și acum, cu prilejul trecerii 
unui nou prag al virstei șl al 
maturității cetățenești. înmlna- 
rea diplomelor și felicitările ce 
vi se vor adresa în cadrul unor 
frumoase festivități vor fi tot
odată un prilej de a vl se rea
minti îndatoririle unui bun ce
tățean, de a vă îndemna să le 
treceți In rîndul datoriilor de 
Onoare. întră cele două pietre 
de hotar, primirea In rindurile 
organizației U.T.C. și sărbători
rea majoratului, n-a rămas un 
teren gol, piscurile pe tare le 
escaladați se sprijină pe alte 
succese ivite intre timp. Nu tre
buie să vi le mai amintesc eu 
Terminarea unei școli, încadra
rea în producție, integrarea în
tr-un colectiv de muncă sînt 
puncte de referință de care un 
om iși aduce aminte mereu. Tot 
așa, nici titlul de cetățean major 
nu înseamnă finalul unui proces, 
ci mai curînd un scurt prilej de 
analiză pentru elanul pe care il 
cere noua etapă de muncă și de 
viață. După el vor urma, de 
asemenea, altele : serviciul mi
litar, întemeierea unei fșmilii. 
intrarea in rindurile partidului, 
primul copil. Odată cu opțiunea 
conștientă de acum cîțiva ani, 
cînd ați devenit membri ai or
ganizației U.T.C., ați pătruns 
de fapt într-un front larg, acela 
al constructorilor societății de 
azi și de mîîne, ațî aderat la un 
statut politic șl cetățenesc pe 
care aveți datoria să nu-1 aban
donați niciodată în viață. Ma
joratul est? treapta pe care o 
cucerim mereu, cu fiecare zi. cu 
fiecare faptă

D. MATALA



CONSTITUȚIA 
TĂRII’

CONSFINȚEȘTE 
DREPTURILE 

Șl ÎNDATORIRILE 
FUNDAMENTALE 

ALE CETĂȚENILOR
• Cetățenii Republicii Socialiste România, fără deose

bire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali în 
drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juri
dice, sociale și culturale. Statul garantează egalitatea în 
drepturi a cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi 
și nici o deosebire în exercitarea lor pe temeiul naționalită
ții, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite.

• în Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul 
la muncă. Fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de 
a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul 
economic, administrativ, social sau cultural, remunerată 
după cantitatea și calitatea ei. La muncă egală, salariul este 
egal.

• Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul Ia 
odihnă.

Dreptul la odihnă este garantat celor ce muncesc prin 
stabilirea duratei maxime a zilei de muncă la 8 ore, a unui 
repaus săptăminal și prin concedii anuale plătite.

• Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la 
învățătură. Dreptul la învățătură este asigurat prin învă- 
țămîntul general obligatoriu, prin gratuitatea învățămîn- 
tului de toate gradele, precum și prin sistemul burselor 
de stat.

• în Republica Socialistă România, naționalităților con
locuitoare li se asigură folosirea liberă a limbii materne, 
precum și cărți, ziare, reviste, teatre, învățămîntul de toate 
gradele, în limba proprie. în unitățile administrativ-terito- 
riale locuite și de populație de altă naționalitate decît cea 
română, toate organele și instituțiile folosesc oral și scris 
și limba naționalității respective și fac numiri de funcțio
nari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care cunosc 
limba și felul de trai al populației locale.

• în Republica Socialistă România, femeia are drepturi 
egale cu bărbatul. Statul ocrotește căsătoria și familia și 
apără interesele mamei și copilului.

• Republica Socialistă România asigură tinerilor condi
țiile necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice și intelec
tuale.

• Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul de 
a alege și de a fi aleși in Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare. Votul este universal, egal, direct și se
cret. Au drept de vot toți cetățenii care au împlinit vîrsta 
de 18 ani. Cetățenii cu drept de vot care au împlinit vîrsta 
de 23 de ani pot fi aleși deputați in Marea Adunare Na
țională și in consiliile populare.

• Cetățenilor Republicii Socialiste România li se garan
tează libertatea cuvîntului, a presei, a întrunirilor, a mitin
gurilor și a demonstrațiilor. Libertatea cuvîntului, presei, 
întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor nu pot fi fo
losite în scopuri potrivnice orinduirii socialiste și interese
lor celor ce muncesc.

• Libertatea conștiinței este garantată tuturor cetățeni
lor Republicii Socialiste România.

• Cetățenilor Republicii Socialiste România le este ga
rantată inviolabilitatea persoanei.

• Serviciul militar în rîndurile forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România este obligatoriu și constituie o 
îndatorire de onoare a cetățenilor Republicii Socialiste 
România.

A FI CETĂȚEAN
Iotă, intr-adevăr un titlu de mindrie despre care putem spune câ acoperă toate dimensiu- ' 
nile existenței noastre. A fi cetâțean este o expresie care cuprinde, in cele numai trei j 
cuvinte, o realitate cu semnificații de o extraordinară complexitate. A fi cetâțean înseamnă 
a te dărui cu întreaga energie, cu idealurile și împlinirile întregii vieți, cauzei nobile pe care I 
o slujește poporul tău. A fi cetâțean înseamnă dorința mereu proaspătă de a fi la înălți
mea marilor comandamente ale epocii tale, ale timpului și locului in care trăiești. A fi 
cetățean înseamnă tăria de a nu renunța niciodată la proiectele tale, oricît de îndrăznețe 
ar fi, pentru câ niciodată nu putem spune câ am făcut deajuns pentru țară și pentru noi

înșine. A fi cetâțean este formula care sintetizează atît drepturile, cit și datoriile fiecăruia 
dintre noi, și unele și altele aflate într-un proces de îmbogățire ce nu se încheie niciodată. 
Iar cea dinții îndatorire a unui tinăr cetățean, cea care îi însoțește evoluția de la primele 
clipe ale intrării în viață, este aceea de a-și cunoaște țara. Ce trebuie sâ știe un cetâțean 
despre țara sa ? Este o întrebare căreia am încercat sâ-i răspundem in paginile de 
jos, o încercare nici pe departe completă, pentru câ lansează doar citeva direcții pe 
va trebui sâ și le completeze apoi fiecare din voi, in virtutea unui îndemn permanent, 

ținut și el in expresia „a fi cetățean**.

mai 
care 
con-

PARTIDUL COMUNIST
■ ■

CITEVA DATE
GEOGRAFICE

România este situată în sud- 
estul Europei, în nordul Peninsu
lei Balcanice. Suprafață : 237,5 
mii km patra ți. Organizare admi
nistrativă : 39 de județe, cu 236 
de orașe (dintre care 47 munici
pii) și 2 706 comune (cu 13 149 de 
sate). Orașele României cu peste 
150 000 de locuitori sînt: Bucu
rești — 1 591 784 locuitori ; Arad 
— 160 891 locuitori ; Brașov — 
188 675 ’ ’ ‘ ~ ’
160 862 
203 371
206 050
190 728 
locuitori ; Timișoara 
locuitori.

locuitori ; Brăila — 
locuitori ; Constanța — 

locuitori ; Craiova — 
locuitori ; Galați — 

locuitori ; Iași — 209 449 
209 454

DEZVOLTAREA

POPULAȚIA
La 1 iulie 1972 — 20 662 648 

de locuitori, din care : bărbați — 
10156 420 (49,2%) iar ' 
10 506 228 (50,8%).

In mediul urban — 
locuitori. In mediul 
12 072 082 locuitori.

Din totalul populației 87,7% 
sînt români, 8,5% maghiari, 2% 
germani și 1,8% alte naționa
lități.

Durata medie de vîrsta este 68 
ani.

în 1972 numărul de salariați se 
ridica la cifra de 5,6 milioane. 
Acest număr va crește, pînă în 
anul 1975, cu încă un milion.

femei —

8 590 566 
rural —

ECONOMICĂ
Ca urmare a făuririi economiei socialiste unitare, a politicii par

tidului de dezvoltare puternică a forțelor de producție și de per
fecționare a relațiilor de producție, sectorul economic cunoaște in 
prezent importante creșteri :

• In 1972 producția industrială a țării noastre a fost de 18 ori 
mai mare decit cea realizată în 1938. România ocupă astfel in in
dustria mondială, unul din locurile 20—24.

• Sporul total de producție industrială realizat in primii trei 
ani ai actualului cincinal, față de prevederile planului, se ridică la 
30 de miliarde Iei.

• Producția industrială pe care o obținem în acest an va fi cu 
circa 15 miliarde Iei mai mare decit nivelul stabilit inițial in cin
cinal pentru 1973. Volunuil producției industriale din 1973 este su
perior celui obținut in întregul cincinal 1956—1960.

• Ca urmare a dezvoltării mai rapide a ramurilor industriale 
moderne, ponderea industriei constructoare de mașini și a indus
triei chimice in producția industrială totală a sporit de la 36,4 la 
sută in 1970 la 10,1 la sută.

• în primii trei ani ai cincinalului au fost investite din fondu
rile statului 258 miliarde lei, fiind date in funcțiune 920 noi capa
cități de producție, din care 420 in anul 1973.

• Productivitatea muncii in industria republicană a crescut 
acești trei ani ai cincinalului cu 24 la sută.

• In anii 1971—1972 s-au obținut ceîe mai mari producții 
cereale din istoria țării noastre. Producția agricolă asigură si 
acest an satisfacerea in condiții corespunzătoare a cerințelor de 
provizionare a populației și a nevoilor economici naționale.

• Potrivit ritmului de creștere a ’ unitului național, economia 
României se situează printre cele mai dinamice din lume.

in
dt 
în

însemnele
Republicii
Socialiste
România

Stema Republicii Socialiste 
România reprezintă munți împă
duriți, deasupra cărora se ridică 
soarele. în partea de sus a ste
mei se află o stea în cinci colțuri, 
în partea de jos a stemei, spicele 
sînt înfășurate într-o panglică 
tricoloră pe care este scris 
„Republica Socialistă România**.

Drapelul Republicii Socialiste 
România poartă culorile roșu, 
galben și albastru, așezate ver
tical, cu albastrul lîngă lance. în 
mijloc este așezată stema R.S.R.

nucleul întregii 
societăți

Partidul comunist, forța conducătoare a societății noastre, 
chemat să elaboreze strategia și tactica dezvoltării, să formuleze 
criteriile și direcțiile progresului social, să fundamenteze, în raport 
de interesele generale, de cele ale claselor și grupurilor sociale, 
politica internă și externă a României. Realizarea acestei politici 
necesită participarea conștientă la viața economică și socială a mase
lor lorgi de oameni ai muncii, care trebuie organizați și conduși în 
vederea obținerii unor rezultate superioare. Crește, în acest fel 
însuși rolul organizator și conducător al partidului.

Creșterea rolului P.C.R. în actuala etapă istorică, în toate dome
niile vieții sociale este nu numai rezultatul dezvoltării societății 
românești, ci și al dezvoltării și maturizării partidului însuși. Ca 
rezultat al sporirii continue a rîndurilor și îmbunătățirii permanente 
a structurii sale, al modificărilor în compoziția de clasă a societății 
noastre, al creșterii rolului conducător al clasei muncitoare, în 
alianță cu țărănimea și intelectualitatea, Partidul Comunist Român 
a devenit nucleul întregii societăți.

In prezent efectivul partidului se ridică 
fiecare al șaptelea cetățean major al țării

Conducerea politică și de stat
noastre

la 2 366 000 de membri, 
fiind membru de partid..

Puterea aparține poporului
România este republică socialista. Esențial pentru caracterizarea 

statului socialist este existența rolului conducător al clasei munci
toare, în frunte cu partidul comunist, și deținerea puterii de stat în 
mîinile celor ce muncesc. Constituția din 1965 consacră această rea
litate, subliniind că în Republica Socialistă România puterea apar
ține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa - ceea ce înseamnă că 
forța organizată de conducere a întregii societăți aparține poporu
lui. Toate dispozițiile constituționale prevăd asigurarea de către 
popor a puterii pe care o deține.

a

Stat suveran, democrat
Proclamarea Republicii Populare Române, la 30 decembrie 1947, 
reprezentat, de fapt, crearea statului democratic de tip socialist. 
Prin Constituția din 1965 țara noastră a dobîndit o nouă denu

mire — aceea de Republica Socialistă România. Această denumire 
corespunde unei realități noi — faptului că în România orînduirea 
socialistă a învins pe deplin și definitiv, au fost lichidate clasele 
exploatatoare, s-a înfăptuit unitatea moral-politică a poporului în 
jurul partidului comunist, națiunea a căpătat un caracter socialist, 
s-au afirmat principiile democratismului și umanismului socialist.

Denumirea de Republica Populară Română exprima numai forma 
statului, nu și tipul său. Trebuia, deci, să se facă deducția — prin 
interpretare — că este vorba de o formă a statului socialist. Noua 
denumire se referă atît la tipul de stat cît și la forma sa. in plus, 
ea cuprinde și denumirea tradițional-istorică a țării noastre, aceea 
de România.

& ÎNVĂȚĂMINT
Accesul la cultură este liber pentru oricare membru al societății 

noastre. In 1968. fiecare al cincilea salariat avea studii medii sau 
superioare ; în 1970, circa 85 la sută din totalul muncitorilor erau 
calificați. în industrie, în anul 1968. un inginer sau tehnician reve
nea la 14 muncitori. România depășind din acest punct de vedere 
numeroase țări mai dezvoltate decît ea economicește. In prezent, 
generalizarea invățămintului de zece ani se înscrie ca o contribu
ție esențială la istruirea cadrelor necesare tuturor domeniilor.

• Cheltuielile pe care statu-l le face pentru dezvoltarea învătă- 
mînbului, a activității cultural-artistice. pentru ocrotirea sănătății, 
pentru pensii, burse și ajutoare reprezintă aproape 1/4 din cheltu
ielile bugetare. în 1970, aceste cheltuieli au reprezentat in medie 
5 500 lei pe o familie.

• In anul universitar 1972—1973 funcționează 47 instituții de în- 
vățămint superior în 19 centre universitare, dintre care 6 Univer
sități ((București, Cluj. Iași. Timișoara. Craiova, Brașov), unde în
vață 144 000 studenți (circa 72 studenți la 10 000 locuitori).

• Numărul elevilor și al studenților înscriși în anul școlar 
1970 1971 era de aproape 4 milioane, ceea ce înseamnă, raportat la 
numărul total al populației, că fiecare al cincilea locuitor este elev 
sau student.

CULTURĂ ROMÂNIA IN ETAPA FĂURI
RII SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE

Congresul al X-Iea al 
Partidului Comunist Român 
a precizat că Republica So
cialistă România se găsește 
in etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate. Această etapă pre
supune înfăptuirea unui vast 
program de dezvoltare a e- 
conomiei, științei, culturii, 
de ridicare a nivelului de 
trai al întregului popor, de 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste și educarea comuniști 
a maselor. Făurirea societății 
socialiste __ l'.'l. '__ '
voltate va dura citeva cinci
nale, pînă în anii 1985—1990, 
timp in care se vor crea pre
misele în vederea trecerii la 
făurirea societății comuniste.

multilateral dez-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.R., 

Președintele Consiliului de Stat, 
Președintele Frontului Unității Socialiste, 

Președintele Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Șociale, 

Comandant suprem al forțelor armate

Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R
NICOLAE CEAUȘESCU, Ion Gheorghe 

Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ghe
orghe Radulescu, Virgil Trofin, llie. Verde!

Consiliul de Miniștri
Președinte : Ion Gheorghe Maurer

Marea Adunare Națională
Președinte : Ștefan Voitec

Națio- 
suprem 
și uni- 

ades

Marea Adunare 
nală este organul 
al puterii de stat 
cui organ legiuitor 
pentru o legislatură de 5 
ani. Este alcătuită din 
465 de deputați și în ca
drul ei funcționează nouă 
comisii permanente.

Consiliul de Stat este 
organ suprem al puterii 
de stat cu activitate per
manentă, subordonat Ma
rii Adunări ” " 
Este compus 
președinte, 4 
dinți și 22 de membri.

Consiliul de Miniștri 
este organul suprem al 
administrației de stat și 
exercită conducerea ge
nerală a activității exe
cutive pe întreg teritoriu] 
tării. Consiliul de Mi
niștri se compune din 
președinte, prim vicepre
ședinte și vicepreședinți, 
miniștrii, precum și pre
ședinții altor organe cen
trale ale administrației 
de stat. Din Consiliul de 
Miniștri fac parte, ca 
miniștrii, și președintele 
Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor, președintele U- 
niunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de

Naționale, 
dintr-un 

vicepreșe-

Producție, primul secre
tar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretu
lui Comunist. în activi
tatea sa Consiliul de Mi
niștri asigură unitatea de 
acțiune politică și admi
nistrativă a ministerelor 
și a celorlalte organe 
centrale ale administra
ției de stat.

Consiliile populare sînt 
organe locale ale puterii 
de stat în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale în 
care au fost alese.

Consiliile populare con
duc activitatea locală, 
asigurînd dezvoltarea eco
nomică, social-culturală 
și edilitar-gospodărească 
a unităților administra
tive în care au fost alese, 
apără proprietatea socia
listă, ocrotește drepturile 
cetățenilor, legalitatea 
socialistă și menținerea 
ordinii publice. Asigură 
participarea cetățenilor la 
rezolvarea pe plan local 
a treburilor de stat și 
obștești.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare sînt 
organe locale ale admi
nistrației de stat și sînt 
alese de consiliile popu
lare dintre deputății a- 
cestora.

ORGANIZAȚIA U.T.C. 
ÎN CIFRE Șl DATE
Efectivul la data de 30 septembrie 

membri
Muncitori, maiștri, tehnicieni : 1 068 921 ; Țărani : 

270 936 : Elevi : 831 899 ; Intre 14—20 ani : 1 333 899.
Comitetul Central ai U.T.C. este compus din 184 

membri și 79 membri supleanți.
Biroul C.C. al U.T.C. este compus din 25 membri 

și 8 membri supleanți.
Din 1949 pină în prezent au fost primiți în U.T.C. 

aproape 6 500 000 de tineri, iar din 1954 pină in 
prezent un milion de uteciști au fost recomandați 
pentru primirea în rîndurile partidului. Practic, 
mai mult de un sfert din populația țării s-a format 
în rindul organizației U.T.C.

1973 : 2 628 523

ROMANIA —
MEMBRĂ A O.N.U

România socialistă, apreciind însemnătatea rolu
lui pe care O.N.U. este chemată să-1 joace în e- 
fortul pentru pace și lărgirea colaborării interna
ționale, participă susținut la activitatea O.N.U. și a 
organismelor sale, se pronunță pentru universali
tatea acestora, aduce, împreună cu celelalte state 
socialiste, cu alte state iubitoare de pace, o con
tribuție constructivă la desfășurare» tuturor lucră
rilor. O expresie elocventă a acestei contribuții o 
constituie adoptarea de către O.N.U. a unor rezo
luții pornite din inițiativa României. Așa, de exem
plu, declarația privind educarea tinerei generații in 
spiritul idealurilor de pace și înțelegere între po
poare sau rezoluția în legătură cu dezvoltarea unor 
acțiuni pe plan regional privind întărirea securită
ții europene, s-au bucurat de un larg ecou favorabil.

UN CALENDAR AL PRINCIPALELOR EVENIMENTE POLITICE CONTEMPORANE
23 AUGUST 1944

— forțele patriotice, in rîn
dul cărora Partidul Comu
nist constituia principalul 
nucleu, trec la declanșarea 
și înfăptairea insurecției na
ționale /antifasciste armate.

6 MARTIE 1945 22 MARTIE 1945 OCTOMBRIE 1945 30 DECEMBRIE 1947 11 IUNIE 1948 1949 21 AUGUST 1965 AUGUST 1969 3-5 NOIEMBRIE 1971 IULIE 1972

— este instaurai primul 
guvern democratic din isto
ria țării, prezidat de dr.
Petru Groza. în care clasa 
muncitoare și țărănimea au 
rolul preponderent.

— este legiferată reforma 
agrară prin care s-au îm
părțit țăranilor fără pămînt 
sau cu pămint puțin peste un 
milion o sută de mii hecta
re și a fost desființată mo- 
șicrimea ca clasă.

— are loc Conferința Na
țională a P.C.R. care a pus 
în centrul preocupărilor par
tidului reconstrucția și dez
voltarea economiei naționa
le pe baza refacerii și dez
voltării industriei.

— abolirea monarhiei și 
proclamarea Republicii Popu
lare. in fapt, crearea statu
lui de tip socialist. Prin a- 
cest act s-a înfăptuit cuce
rirea deplină a puterii poli
tice de către popor.

— se legiferează naționali
zarea principalelor mijloace 
de producție, act care — 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „a des
chis calea trecerii la condu
cerea planificată a economiei 
naționale**.

— începe procesul de coo
perativizare a agriculturii 
care se va încheia în 1962. Se 
creează astfel cadrul optim 
pentru intensificarea crește
rii producției agricole și pen
tru transformarea socialistă 
a satului românesc.

— Marea Adunare Națio
nală adoptă noua constituție 
care proclamă Republica So
cialistă România. Constituția 
din 1965 reflectă faptul că în 
Români» orînduirea socialis
tă a învins pe deplin și de
finitiv.

— are loc Congresul al 
X-lea al P.C.R. care stabi
lește ca obiectiv fundamen
tal făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

— Plenara C.C. al P.C.R. 
adoptă Programul pentru
îmbunătățirea activității i- 
deologicc, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii și 
educația socialistă a maselor.

— are Ioc Conferința Na
țională a P.C.R. care stabi
lește orientările și liniile di
rectoare cu privire la dez
voltarea socială a României 
în următorii ani și in pers
pectivă.
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TELEGRAMĂ
TovarSiul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Zambia dr. KENNETH DAVID KAUNDA, următoarea 
telegramă ;

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Republicii Zambia, (mi este deosebit de plăcut ca in numele 
Consiliului de stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român, precum ?i al meu personal, să vă felicit călduros și 
să vă urez din toată inima multă sănătate șt fericire, iar poporu
lui prieten zambian — prosperitate și noi succese in lupta 
pentru dezvoltarea independentă a țării, pe calea progresului 
economic și social. împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încă o dată con
vingerea câ in spiritul convorbirilor și al acordurilor asupra că
rora am convenit in timpul vizitei de anul trecut la Lusaka, 
hunele relații. existente între Republica Socialistă România si 
Republica Zambia, intre partidele șl popoarele noastre, se vor 
dezvolta din ce In ce mai mult in folosul poporului român și 
al poporului zambian. al păcii și colaborării în lume.

Cu cea mai Înaltă considerație.

Năstase - Connors in semifinale

• DELEGAȚIA ECONOMICA 
din Republica Salvador, con
dusă de dr. Ricardo Guillermo 
Castaneda Cornejo, adjunct al 
ministrului relațiilor externe, 
care a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit, vineri dimi
neața. Capitala.

• CU PRILEJUL apropiatei
sărbători naționale a Republicii 
Kenya — cea de-a x-a aniver
sare a dobindirii independenței 
de stat și cea de-a IX-a am-

versare a proclamării republi
cii — Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea a organizat vineri o seară 
culturală.

La manifestare au participat 
reprezentanți ai conducerii 
I.R.R.C.S.. ai Ligii Române de 
prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Ultima zi a preliminariilor 
Turneului campionilor la te
nis, competiție care reunește 
in aceste zile, la Boston, pe 
primii opt clasați în „Marele 
Premiu-F.LL.T.", a fost do
minată de partida dintre ju
cătorul român Ilîe Năstase și 
australianul John Newcombe, 
ambii aspiranți Ia titlul de 
cel mal bun jucător din lume 
al anului 1973. La capătul 
unei partide de un excelent 
nivel tehnic, în care, potrivit 
corespondentului agenției 
U.P.I., Ilie Năstase i»a ofe» 
rit adversarului său. „o ve
ritabilă lecție de tenis", cam
pionul român a terminat în
vingător in două seturi: 7—5, 
6—3.

Cea de-a doua partidă a 
grupei, decisivă pentru de
semnarea semifinalistului. 
s-a disputat Intre americanul 
Tom Gorman și cehoslovacul 
Jan Kodes. Cei doi tenismeni 
au comis, pe rind, numeroase 
duble greșeli la serviciu, vic
toria revenindu-i in final cu 
6—3, 3—6, 6—3 lui Jan Kodes. 
In urma acestui rezultat, din 
această grupă s-au calificat 
pentru semifinale Iile Năs
tase șî John Newcombe, cla
sați în această ordine pe pri
mele două locuri.

în semifinale, Ilie Năstase 
îl va întâlni pe Jimmy Co
nnors, iar John Newcombe 
va Juca împotriva lui Tom 
Okker.

• ÎN RUNDA A 5-A a 
„Cupei campioanelor euro
pene" la «ah care se desfă
șoară la Vrnjacka Bania, 
maestra româncă Gertrude 
Baumstark a obținut o fru
moasă victorie, in 25 de mu
tări, la fosta lideră a clasa
mentului. maestra cehoslova
că Stepanka Vokralova.

în clasament, pe primul loc 
a trecut Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) cu 4.5 puncte, ur
mată de Stepanka Vokralova 
(Cehoslovacia). Suzana Ve- 
roezi (Ungaria) — 4 puncte 
si Gertrude Baumstark (Ro
mânia) — 3.5 puncte

• TRADIȚIONALA AN
CHETA a agenției U.P.I. pen
tru desemnarea celor mai 
buni 10 sportivi ai anului îl 
situează pe locul întîi pe au
tomobilistul scoțian Jackie 
Stewart, campion mondial al 
piloților de formula I. Singu
rul jucător de tenis inclus 
între primii 10 sportivi ai a- 
nului este românul Ilie Năs
tase

• IERI, LA SEDIUL 
C.N.E.F.S. din Capitală, a 
avut loc plenara Comisiei 
centrale de educație fizică și 
sport în rîndul femeilor.

r România—film prezintă:]

FOTBAL LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

A APĂRUT 

ERA SOCIALISTĂ 
iu». 23 decembrie 1«73

• RwlHm șl cutezam» revo- luponară In strategi* devzoJtă- rii social-economiee a tării 
• Spirit militant in conducerea societății socialiste. Petre 
Lupu ; Citeva probleme actua
le și de perspectivă privind 
politica in domeniul forței de 
muncă. Constantin HAbal&u : 
Producția și consumul de ener
gie electrică în fața unor mari 
exigențe. DIALECTICA DW- VOLTARII societății so
cialiste. Maria Popescu j 
Implicații social-umane ale ac» 
tului de conducere. Gheorghe 
Șiclovan : Plan și pîrghii eco
nomice. CONSULTAȚII î V. 
Curtkăpeanu : Despre consti
tuirea națiunii române. ȘTfiN» 
ȚA-INVAȚAMINT Viorel So- 
ran : Relații om-biosferă.
CREAȚIA LITERAR-ARTISTI- 
CA. Romul Munteanu : Criti
ca literară și judecata de va
loare. Alexandru Bălăci j 
Ecouri ale culturii românești 
Peste hotare. Secvențe italiene. 
PAGINI DE ISTORIE. Gheor
ghe Unc: un episod eroic 
din lupta proletariatului român DIN MIȘCAREA COMU
NISTA $1 MUNCITOREAS
CA MONDIALA. Nicu Bu
jor : Mișcarea comunistă mon
dială. Cifre si date. CURENTE și idei. Ludwig GrUnberg : 
confruntări filozofice contem
porane. VIATA INTERNAȚIO
NALĂ. Armand Oprea : Mo
nopolul supranațional in rapor
turile intercapitaliste. Aurel 
Zamfirescu : obiective ale re
voluției agrare în Algeria. 
CĂRȚI Șl SEMNIFICAȚII : 
Șerban Cioculescu : Intre re- 
recenzie și pamflet. H. Dona : 
Presa occidentală : Cui apar
ține puterea de a informa ? REVISTA REVISTELOR. CU- 
VÎNTUL CITITORILOR.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, in» 
dreptindu»se spre patrie, 
delegația Uniunii Tineretu» 
lui Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.), din R. P. Bulga
ria. condusă de Skapidar Ni- 
kolov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U-T.C.D.. care, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, membrii dele
gației U.T.C.D. au fost salu
tați de Vasile Văcaru. ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C,

•k
în perioada 7—9 decembrie 

se desfășoară la Timișoara 
seminarul bilateral organizat 
de Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România și Uniunea Studen
ților din Iugoslavia, cu tema 
„Conducerea universității'*, 
în cadrul seminarului vor fi 
abordate probleme privind 
contribuția organizațiilor stu
dențești la modernizarea și 
perfecționarea invățămintu- 
lui superior, modalitățile de 
realizare a integrării învăță- 
mlntului cu cercetarea și 
producția, rolul reprezentan
ților studenților în organiza
țiile colective de conducere. 
In programul seminarului 
sînt prevăzute, de asemenea, 
vizite Ia Institutul oolitehnic 
,.Traian Vuia" și întreprin
derea mecanică Timișoara, 
întâlniri și discuții cu tinerii 
și studenții din municipiul 
Timișoara.

R1V1ND CLASA
MENTUL, citeva 
lucruri se desprind 
cu claritate. Că, in 
campionatul nostru, 
unde forma spor

tivă a echipelor este atit de 
fluctuantă, nici chiar diferența 
de cinci puncte nu-ți dă o oare
care siguranță. Dacă F.C. Con
stanța n-ar fi pierdut, pe teren 
propriu, acum două etape, in 
fața echipei din Tg. Mureș, li- 
deful, atit de bine instăpinit in 
fotoliul de orchestră, n-ar mai 
fi avut decit un avans de un 
punct, ce se dovedește, vai, atit 
de fragil. Dar amenințările cele 
mai serioase la adresa echipei 
care vrea cu atita ardoare să
cucerească titlul — și poate mai 
mult decit ea, doresc acest lucru 
suporterii — vin. totuși, de la 
ocupantele locurilor trei și 
patru î Steaua, Dinamo. Ambiții 
și pretenții ar putea să arate, 
in retur, C.S.M. Reșița, F.C. 
Argeș, poate chiar U.T.A. Pro
bleme mai ..dureroase", subiecte 
mai fierbinți ne furnizează si
tuația din subsolul clasamentu
lui ? S.C. Bacău rămine posesoa
rea „lanternei roșii" plnă in- 
martie viitor. Nu cunosc amă
nunte din viața clubului, dar nu 
pot răbda să nu le spun că la 
Bacău ființează un centru de 
copii și juniori care cheltuiește 
anual circa un milion, de lei, 
dai* n-am văzut încă nici un 
promovat, in echipa de „elită", 
din această pepinieră. Iarna-î 
lungă și cine știe... Un' final 
neconvingătvr, ce ne provoacă 
amare deziluzii, au cele trei 
echipe studențești : „U“ Cluj, 
Poli Iași și Sportul studențesc 
— ce ocupă, în această ordine, 
locurile, deloc onorabile, 12, 13,

angajare in luptă, incit drumul 
lor prin jaloanele clasamentului 
nu mal mir» pe nimeni că a 
fost așa de sinuos. C.F.R. Cluj 
și Petrolul nu se regăsesc, deși 
lși caută tiparul — și un Ioc mal 
cald in Ierarhie cu intrigurare și 
repetate promisiuni.

Subiecte 
de 

reflecție
S

U8PINURI PEN
TRU RAPID. O

situație albastră are 
echipa din Grant. 
Ea înregistrează 
eșecuri din toate 

punctele de vedere. N-a mai În
scris un gol de cinci etape. Jo
cul ei exprimă haosul din viața 
internă a clubului. în ultima 
vreme, aici, slot alarmante fră- 
mintărl și disensiuni. La antre
namentul de miercurea premer
gătoare meciului de la Constanța 
au absentai nemotivat nu mai 
puțin de 6 jucători : Răducanu, 
Neagu. Pop, Angelescu, Năstu- 
rescu și Petreanu. Antrenorul 
Tache Macri și-a prezentat de

misia, dar conducerea clubului 
l-a rugat să rămină la conduce
rea echipei pină ce va fi de
semnat un alt antrenor. După 
un antrenament Macri, Însoțit 
de cîtiva jucători care îi rămîn, 
in continuare, fideli, l-a vizitat 
acasă, pe Răducanu... Totuși ju
cătorii au refuzat să-i însoțeas
că, Macri, la Constanta. A fost 
desemnat de către conducerea 
clubului un alt conducător... Dar 
în dimineața plecării, In Gara 
de Nord, s-a prezentat și Macri. 
Celălalt a renunțat, șî Rapid a 
încasat patru goluri... Antrenorul 
nu-i vrea pe jucători, jucătorii 
— unii dintre ei — nu-1 vor pe 
antrenor.
Ceea ce ni se pare ciudat este 
că atît Federația, cît și condu
cerea clubului, a Ministerului 
ce o patronează, se complac în 
situația de a privi cu nepăsare 
cum o echipă de faimă, cu des
tule elemente valoroase, de 
perspectivă, se rostogolește pe 
toboganul dezmembrării și de
moralizării. Cine pierde ? Sau, 
cine cîștigă ?

C
ronicarul va 
PROPUNE spre re
flecție, înaintea ul
timei etape, citeva 
probleme. Nu este, 
oare, adevărat că 
jucătorii noștri își cer și se 

mulțumesc cu foarte puțin ? își 
fac „norma" de puncte și. în
colo, nu ne arată nimic decit că 
sint plictisiți...

Dar să vedem ce ne rezervă 
etapa de mîine ?

V. CABULEA

14. Echipe dq elan și conjunc
tură, mai puțin de ambiții și an
gajamente durabile, au avut

Program competițional

evoluții atît de diferite, ca fac
tură tehnică, orientare tactică și

ARGUMENTE PENTRU 0 DIPLOMĂ DE ONOARE
(Utnune din pug. U

„Viața studențească". Cvartetul 
vocal-instrumental „Diamantele 
negre" șî-a creat un trainic re
nume atît în Valea Jiului cit și 
în alte locuri din țară, ca și re
citatorii echipei de teatru. Un 
mare număr de studenți activea
ză în aceste formații alimentîn- 
du-1 mereu cu forțe proaspete. 
Cei care nu fac parte din ele 
sînt îndrumați spre clubul stu
dențesc care, prin cercurile cu 
pr<*'il divers — radio-electronică, 
fote, cinecluburi, speologie, au
diții muzicale etc. — asigură fie
căruia posibilitatea de a-și valo
rifica aptitudinile, talentul.

Ion Gîf-Deac din anul al trei
lea, ingineri, Facultatea de mine, 
ne vorbea cu mîndrie despre 
succesele pe care studenții, con
duși de asociația lor, le-au înre
gistrat pe linie sportivă. In dife
rite competiții naționale sînt re-

prezentați de divizionara A Ia 
rugbi, „Știința", care anul trecut a 
fost vice-campioană națională, de 
echipa de handbal din divizia B 
și de una de fotbal, în divizia C. 
Aceste formații angrenate în 
sportul de performanță, nu fac 
decît să continue la nivel su
perior, intensa activitate sportivă 
de masă pe care A.S.C. din ca
drul facultăților și anilor de stu
dii și grupelor o conduc cu pri
cepere și pasiune. în cadrul insti
tutului se practică pe scară largă 
diverse sporturi, organizîndu-se 
în fiecare an competiții devenite 
tradiționale : „Cupa anilor I", 
„Cupa 30 Decembrie", „Cupa 
primăverii" și altele. Dificultăți 
întîmpinate pînă acum ar fi lipsa 
unei baze adecvate pentru prac
ticarea sportului în aer liber. Ea 
va fi însă depășită. La propu
nerea consiliului U.A.S.C. pe 
institut, studenții au hotărît să-și 
amenajeze cu forțe proprii un

complex sportiv, pe terenul din 
apropiere, chiar dacă aceasta era 
extrem de dificil. Activitatea a 
început cu entuziasm realizîn- 
du-se deja lucrări însemnate ‘ 
coama dealului a fost practic 
mutată din Ioc, s-au făcut nive
lare a terenului, taluzarea, săpă
turi de șanțuri pentru drenaj și 
scurgerea apelor, baza sportivă a 
prins contururi aproape clare. 
Fiecare student a lucrat pe acest 
șantier, numărul orelor de muncă 
patriotică efectuat numai în acest 
an, ridieîndu-se la peste 13 000. 
Pentru aceste succese cît și pen
tru altele pe care nu le-am enu
merat, Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Institutul 
de mine Petroșani a primit de 
curînd, cu ocazia celei de-a 
XXV-a aniversări a Institutului, 
Drapelul și diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C., răsplătind 
contribuția adusă la pregătirea și 
educarea viitoarelor generații de 
specialiști în industria minieră.

FOTBAL. Mîine, în ultima 
etapă a turului diviziei A, cele 
-două partide programate în 
Capitală se vor desfășura ast
fel : Sportul studențesc — Stea
gul roșu, stadionul Republicii, 
ora 11,30 și Rapid — Politehnica 
Iași, stadion, Giulești, ora 14. în 
țară : F.C. Argeș — Dinamo 
(partidă televizată in direct). 
A.S.A. Tg. Mureș - C.S.M. 
Reșița, Universitatea Craiova — 
F.C. Petrolul, Jiul — C.F.R. Cluj, 
U.T.A. — Politehnica Timișoara. 
S.C. Bacău — Steaua, „U“ Cluj 
— F.C. Constanța.

VOLEI. Azi in Capitală au loc 
următoarele jocuri : sala Pro
gresul, ora 18, I.T.B. — Univ. 
Timișoara (f), sala Giulești, ora 
18, Rapid — Medicina (f), iar 
mîine, sala Constructorul, ora 9, 
Constructorul — Farul (f). sala 
Giulești, ora 10, I.E.F.S. — 
C.S.M. Sibiu (f).

POPICE. Etapa a VIII-a pro
gramează astăzi de la ora 16, pe 
arena Voința întîlnirea feminină 
dintre echipele Voința și Laro- 
met.

BOX. Mîine de la ora 10, în 
sala din strada Turturele are 
loc gala finală a „Memorialului 
Mielu Doculescu", protagoniști 
fiind boxeri seniori și juniori.

TIR. Azi și mîine, de la ora 9, 
au loc în sala Dinamo, finalele 
campionatului municipal de tir 
cu aer comprimat la care parti
cipă sportivi fruntași de la toate 
cluburile bucureștene.

NATAȚIE. Mîine de la orele 
10 și 17 la Bazinul „23 August"

din Capitală are loc etapa mu
nicipală a „Cupei județelor" la 
copii categoria A și B.

POLO. La Bazinul Floreasca, 
miine de la ora 10, în cadrul 
campionatului municipal au loc 
întâlniri pentru juniori mari și 
copii

PATINAJ. Cele două patinoa
re artificiale din Capitală func
ționează zilnic pentru publicul 
amator să practice patinajul. 
Astfel, patinoarul „Floreasca" 
și „23 August" sint deschise zil
nic, dimineața de la ora 10,30— 
12,30 iar după-amiaza de la ora 
18,30—20,00. Duminică se poate 
patina și intre orele 14,30—16,30.

ATLETISM. Miine, de la ora 
10, pe aleile Circului de Stat din 
Capitală are loc „Crosul 30 
Decembrie", competiție cu ca
racter de finală ale celor opt 
crosuri de masă desfășurate în 
cadrul sectoarelor municipiu
lui la care participă primii trei 
clasați din întrecerile precedente 
la fiecare categorie. „Cupa Vii
torul" pentru juniori și copii se 
desfășoară in Sala de atletism 
„23 August" (azi, de la ora 
16.30. mîine de la ora 9,30).

ACȚIUNI DE MASĂ : Mîine 
au loc întreceri de săniuțe și 
patinaj în cadrul „Cupei tine
retului" cu participarea elevi
lor din școlile generale, licee, 
școli profesionale și tineri din 
întreprinderi. întrecerile se vor 
desfășura la Baza sportivă Pan- 
telimon (ora 10) și Parcul tine
retului (ora 9).
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CADOURILOR
Vizitînd chiar acum 

magazinele de stat, 
veți putea alege, fără 

dificultate, cadoul 

preferat, care poate 

fi un colier cu stras, 

un colier din cristale, 
un colier fantezi, clip
suri cu stras, clipsuri 
cu cristale, brățări cu 

strasuri, inele cu di- 

ferite pietre ș.a.

IN STR. SMÎRDAN NR. 21 
S-A DESCHIS

Un magazin al 
cooperativei 

„AVINTUL“ 
din Covasna

Orașul Covasna este renu
mit prin tradiție cu stofele 
țesute din lină pură, astăzi 
expuse in magazinul din 
str. Smîrdan Nr. 21. în 
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 flutea 
țese in aproximativ 60 zile 
tot la Covasna.

De asemenea, în acest ma
gazin se preconizează un a- 
telier de croitorie, astfel ca 
cei ce vor eump&ra stofele 
Cooperativei „Avîntul" din 
Covasna, să-și poată confec
ționa Intr-un timp record, 
taioare, pardesie, paltoane 
la eerere.

Utilat modern, variat a- 
provizionat, cu un personal 
care de la început te întâm
pină binevoitor, magazinul 
din ștr. Smîrdan Nr. 21, iși 
așteaptă clienții.

BucureștiOficiul Național de Turism ,,Carpați((
recrutează candidați pentru munca de ghicl-in- 
terpret, colaboratori externi, cunoscători ai 

limbilor străine: 
rusă, bulgară, cehă, slovacă, polonă, sîrbo- 
croată, maghiară, germană, daneză, suedeză, 
olandeză, italiană, portugheză, spaniolă, grea
că, turcă, arabă, ebraică, chineză, japoneză.

Condiții:
• persoane prezentabile și cu o bună pre

gătire de cultură generală;
• studii superioare sau medii;
• vîrstă pînă la 60 ani ;
• posibilitatea de a lucra în sezonul turistic;
• domiciliul stabil sau flotant in București 
înscrierile se fac zilnic cu excepția duminici

lor, între orele 16,30—20,30, pînă la data de 
20 decembrie a.c., la sediul O.N.T. CARPAȚI 
București, bd. Magheru nr. 7.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN S. U. A.
La Hartford, important 

centru economic

de peste hotare

(Urmare din pag. a Il-a)
Vineri, în cursul dimineții, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită la uzina de 
mașini-unelte „Pratt Whitney” 
din Hartford, aparținînd gru
pului „Colt Industries”.

In această vizită, președinte
le Consiliului de Stat a fost în
soțit de tovarășul Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

La intrarea în uzină, oaspeții 
români sînt salutați de Guy 
Shafer, vicepreședinte al gru
pului „Colt Industries”, și de 
Irv H. Dennen, președinte-di- 
rector general al uzinei „Pratt 
Whitney’

Gazdele dau apoi ample ex
plicații despre istoricul și pro
filul uzinei. înființată cu peste 
100 de ani în urmă, uzina pro
duce o gamă largă de mașini- 
unelte, majoritatea cu coman-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
in Statele Unite ale Americii

între 4 și 7 decembrie 1973, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat, împreună cu tovarășa Ele
na Ceaușescu, o vizită de ’ stat 
în Statele Unite ale Americii, la 
invitația președintelui Richard 
Nixon și a soției sale, doamna 
Patricia Nixon. Au fost vizitate 
orașele Wilmington în statul 
Carolina de Nord, Cleveland, 
în statul Ohio, Hartford în statul 
Connecticut, și New York.

în timpul șederii la Wa
shington, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri cu 
președintele Richard Nixon cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
româno-americane și la unele 
probleme ale situației interna
ționale actuale. Convorbirile 
s-ab desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate, stimă și res
pect reciproc.

Constatînd cu deplină satis
facție că în ultimii ani relații
le dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii s-au dezvoltat pozitiv 
în multe domenii, cei doi pre
ședinți au exprimat totodată 
interesul comun pentru extin
derea și diversificarea în con
tinuare a cooperării româno-a
mericane.

în scopul de a adînci și dez
volta în continuare raporturile 
dintre Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale 
Americii și de a întări contri

Declarația senatorului Humphrey privind 
relațiile economice româno-americane

în „CONGRESSIONAL RE
CORD”, buletinul Congresului 
american, a apărut o declarație 
făcută in Senatul S.U.A. de că
tre senatorul Hubert Humphrey.

Subliniind că prezența pentru 
a doua oară în Statele Unite a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. este un 
eveniment care trebuie salutat 
în mod călduros, vorbitorul a 
arătat că, în această perioadă, 
cînd Statele Unite se apropie 
de cea de-a 200-a aniversare a 
proclamării independenței lor, 
este cit se poate de potrivit să 
se evidențieze rolul remarcabil 
pe care îl deține România in 
Europa, poziția sa în sprijinul 
cauzei independenței, poziție 
care este reliefată de un număr 
de factori politici, economiei, 
umanitari.

Subliniind că această poziție 
a României pe arena interna
țională s-a impus tot mai evi
dent în ultimii ani. declarația 
arată în continuare : Vocea 
României s-a ridicat în apă
rarea libertății pretutindeni. 

dă-program. Oaspeții români 
sînt invitați să urmărească mo
dul de funcționare a mai mul
tor mașini, printre care o ma
șină triaxială de uzinaj cu con
trol numeric, strunguri de mare 
viteză și alte mașini de prelu
crat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
caracteristicile de funcționare a 
mașinilor fabricate aici. Unul 
din produsele cele mai recente 
îl constituie mașina de găurit 
cu o precizie de pînă la 15 mi
lionimi dintr-un țol, a cărei a- 
samblare se face într-o cameră 
specială, cu aer condiționat. Pe 
parcursul vizitei, discutînd cu 
reprezentanții firmei amintite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
referă la posibilitățile unor ac
țiuni de cooperare pentru a se 
produce în România, în condiții 
reciproc avantajoase, strunguri 
cu comandă program și alte ma
șini-unelte, mai ales că această 

buția lor la cauza păcii și secu
rității internaționale, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon au sem
nat Declarația comună din 5 
decembrie 1973,, cuprizînd prin
cipiile care stau la baza 
relațiilor dintre cele două state.

Cei doi președinți au fost, de 
asemenea, de acord că trebuie 
întreprinse măsuri concrete 
pentru a da un nou impuls coo
perării economice. în acest scop, 
ei au adoptat, la 5 decembrie, 
1973, Declarația comună cu pri
vire la cooperarea economică, 
industrială și tehnică dintre Re
publica Sociaistă România și 
Statele Unite ale Americii.

Cu prilejul vizitei au fost 
semnate următoarele acorduri 
bilaterale : o convenție pentru 
evitarea dublei impuneri, un 
acord cu privire la transpor
turile aeriene civile și un a- 
cord cu privire la pescuitul în 
regiunea de vest a Oceanului 
Atlantic mijlociu. Totodată, Ca
mera de comerț și industrie a 
Republicii Socialiste România 
și Cameră de comerț a State
lor Unite au convenit să în
ființeze un Consiliu economic 
mixt româno-american care să 
examineze problemele facilitării 
operațiilor comerciale, în scopul 
de a lărgi și sprijini relațiile 
economice dintre cele două țări.

Cei doi președinți au salutat, 
de asemenea, extinderea in 
continuare a relațiilor culturale

Independența economică a 
României conține multe promi
siuni de natură a fi în benefi
ciul popoarelor ambelor națiuni. 
România a urmărit și urmă
rește cu hotărire să-și dezvol
te economia internă și să de
vină un important și valoros 
membru al comunității econo
mice mondiale. A treia dimen
siune, care subliniază poziția 
unică a României, este apăra
rea principiilor umanitarismu
lui. Acești factori reprezintă 
doar o parte a eforturilor 
României de a-și întări și ex
tinde rolul în cadrul comunită
ții economice mondiale. De 4a 
prima vizită a președintelui 
Ceaușescu în Statele Unite în 
1970. țara sa a făcut pași în
semnați înainte pentru dezvol
tarea acțiunilor de cooperare 
îh producție cu firme străine.

Aceste acțiuni ale României 
au fost sprijinite și și-au găsit 
corespondentul în acțiuni în
treprinse de Statele Unite pen
tru a înlesni crearea unor legă
turi economice mai strînse în
tre cele două țări. 

uzină are vechi relații de cola
borare cu țara noastră, ea fi
ind prima întreprindere ameri
cană care a exportat mașini- 
unelte în România, încă din 
1870.

în încheierea vizitei, gazdele 
au mulțumit, încă o dată, pentru 
cinstea făcută prin vizitarea u- 
zinei lor, exprimînd dorința 
realizării unei cooperări cu țara 
noastră.

La solicitarea unor reprezen
tanți ai presei, președintele 
Nicolae Ceaușescu. evocînd vi
zita în Statele Unite, a apre
ciat că ea se încheie cu rezulta
te foarte bune.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION CÂRJE
ROMULUS CĂPLESCU 
C. ALEXANDROAIE
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și științifice dintre cele două 
țări.

Convorbirile au cuprins, de 
asemenea, schimburi de vederi 
utile și cordiale asupra pro
blemelor internaționale, inclu
siv cele referitoare la Europa, 
Orientul Apropiat, Asia de sud- 
est și colaborarea în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite.

Cei doi președinți și-au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele convorbirilor lor și au 
fost de acord să continue dia
logul bilateral, atît pe căile di
plomatice obișnuite, cit și prin 
întilniri la toate nivelurile.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
exprimat președintelui Richard 
Nixon și doamnei Patricia 
Nixon mulțumiri cordiale pen
tru primirea prietenească și os
pitalieră care le-a fost rezer
vată în cursul vizitei, conșide- 
rînd-o ca o expresie a priete
niei și a stimei reciproce 
existente între popoarele român 
și american.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a invitat pe președintele Ri
chard Nixon și pe doamna Pa
tricia Nixon să facă o vizită in 
Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, vizita urmînd să aibă 
loc la o dată ulterioară, pusă de 
comun acord.

Aceste acțiuni, insă, se cer 
lărgite în continuare. în ciuda 
creșterii spectaculoase în ulti
mii ani a volumului, sub rapor
tul valoric al schimburilor co
merciale dintre Statele Unite și 
România, exporturile americane 
în România depășesc încă im
porturile noastre din această 
țară. în acest scop, este nevoie 
de înlăturarea factorilor discri
minatori ; dacă acest lucru nu 
se va face, dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor economice 
dintre țările noastre va fi se
rios stînjenită.

De aceea, a arătat în înche
iere senatorul Hubert Humphrey, 
sprijin cu tărie acordarea unui 
tratament tarifar nediscrimina
tor față de România.

Acordînd României clauza 
națiunii celei mai favorizate, 
S.U.A .vor promova cauza păcii 
și libertății în lume, nu creind 
acestei țări o situație privile
giată, ci permițîndu-i ca mărfu
rile sale să se bucure de un 
tratament egal cu mărfurile al
tor state.

La Conferinfa securității europene

Aprecieri elogioase pentru 
contribuția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la promovarea unor relații 

noi între state
Conferința pentru securitate și 

cooperare in Europa, care se 
apropie de încheierea etapei de 
clarificare a pozițiilor statelor în 
cea de-a doua fază a acestei 
importante reuniuni, se desfă
șoară în condițiile unei intensi
ficări generale a contactelor din
tre state pe toate planurile în 
Europa, ca și în întreaga lume. 
Dezbaterile care au loc în orga
nele de lucru privind diferitele 
aspecte ale securității și coope
rării, reflectind tendințele noi ce 
se manifestă pe arena interna
țională, relevă o activizare a 
contribuției delegațiilor la ela
borarea noilor norme destinate 
să guverneze relațiile dintre 
statele participante.

în acest cadru se evidențiază 
contribuția efectivă pe care 
România, șeful statului român 
personal, alături de alte state 
și alți conducători politici din 
lume, a adus-o și o aduce con
stant la extinderea relațiilor 
dintre state pe baza principiilor 
imuabile ale egalității în drep
turi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, 
avantajului reciproc, pentru ca 
circuitul de valori materiale și 
spirituale să contribuie mai in
tens la progresul și bunăstarea 
popoarelor. Astfel, cu diverse 
prilejuri, participanții au evi
dențiat importanța unor decla
rații solemne sau comunicate co
mune pe care România le-a 
semnat cu alte state partici
pante la conferință. De aseme
nea, au fost relevate alte docu
mente și practici ale țării noas
tre cu aceste țări în domeniul 
schimburilor economice și cul
turale.

Acest aport a fost relevat din 
nou cu prilejul examinării unor 
aspecte concrete ale diversificării 
raporturilor economice și comer
ciale între toate țările partici
pante cînd s-au făcut referiri

ORIENTUL 
APROPIAT
* Conferința de presa 

a lui H. Kissinger
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

— Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a exprimat în
crederea, în cadrul unei confe
rințe de presă, că viitoarea con
ferință de pace asupra Orientu
lui Apropiat va începe la 
Geneva la data prevăzută de 18 
decembrie. Kissinger a apreciat 
că, in cazul în care convorbirile 
egipteano-israeliene de la kilo
metrul 101 nu vor fi reluate, re
venirea la liniile de încetare a 
focului de la 22 octombrie ar
putea constitui primul punct pe 
ordinea de zi a conferinței. 
Statele Unite, a spus el, vor 
utiliza toată influența de care 
dispun pentru a favoriza o re
glementare conformă Rezoluției 
242 din 22 noiembrie 1967, a 
Consiliului de Securitate. Se
cretarul de stat a considerat că 
problema participării și repre
zentării poporului palestinian la 
viitoarea conferință ar trebui 
dezbătută de părți după deschi
derea acesteia El a reafirmat în 
context că soluționarea de an
samblu a conflictului trebuie să 
țină cont de drepturile poporu
lui palestinian. în legătură cu 
problema garanțiilor pentru 
menținerea păcii, secretarul de 
stat a menționat că guvernul 
american este dispus să exami
neze orice idei prezentate în a- 
ceastă privință de părți. El a 
insistat însă asupra faptului că 
problema garanțiilor — indivi
duale sau multilaterale — nu ar 
putea fi abordată decît după 
reglementarea de către părți a 
unor chestiuni concrete legate 
de frontiere, 2onele demilitari
zate, grupurile mixte de supra
veghere etc.

Referitor la reducerea de către 
statele arabe a livărilor de pe
trol către S.U.A., Kissinger a 
declarat că guvernul american 
înțelege poziția adoptată de ță
rile producătoare. Statele Unite 
a menționat el, doresc să solu
ționeze această problemă de pe 
o poziție de cooperare și nu de 
confruntare cu țările arabe. 

speciale la vizita oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
în Statele Unite ale Americii. 
Referindu-se la acordurile eco
nomice și comerciale guverna
mentale încheiate în ultima 
vreme între guvernul S.U.A. și 
guvernele unor țări socialiste, 
delegația americană a evocat 
importanța și semnificația deo
sebită a declarației semnate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Richard Nixon 
privind dezvoltarea cooperării 
economice, industriale și tehni- 
co-științifice între cele două țări. 
De asemenea, reprezentantul 
american a evidențiat acordurile 
încheiate cu prilejul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A., între Camera de Co
merț și industrie, a României 
și Camera de Comerț a S.U.A., 
arătînd că ele constituie o 
nouă etapă în dezvoltarea re
lațiilor comerciale între cele 
două țări. Asemenea documente, 
a subliniat delegatul american, 
se înscriu in contextul preocu
părilor și soluțiilor conferinței 
privind cooperarea economică 
între state.

Delegatul sovietic s-a referit 
pe larg la valoarea acordurilor 
economice și tehnico-științifice 
interguvernamentate pentru lăr
girea și diversificarea schimbu
rilor între state, menționind, în 
acest sens, acordurile încheiate 
de U.R.S.S. cu Franța și S.U.A.

Delegațiile Angliei și Finlan
dei au adus în discuție aspecte 
legate de prospectarea piețelor, 
formarea de specialiști, repre
zentarea firmelor și întreprinde
rilor comerciale, simplificarea 
documentelor de export etc.

TINERETUL LUMII

Conducerea Asociației stu
denților din Institutul Supe
rior Tehnic din Lisabona a 
anunțat, intr-un comunicat, 
că membrii asociației au de
clarat o șrevă cu prilejul re
deschiderii cursurilor noului 
semestru. Potrivit comunica
tului, studenții au rupt ba
rajele efectuate de poliție 
pentru a controla pe cei ce 
intră în interiorul institutului 
și au hotărit — în ciuda in
terzicerii lor de către auto
rități — ținerea a două adu
nări generale care urmează 
să aibă loc luni și marți.

Pe de altă parte, un mani
fest al studenților din acest 
institut lansează o chemare 
către toți colegii lor din Lisa
bona să participe, vineri, la 
o manifestație de protest.
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Gerald Ford 
vicepreședinte 

al S.U.A.
După ce Senatul a aprobat, 

săptămina trecută, numirea lui 
Gerald Ford în funcția de vice
președinte al S.U.A., Camera 
Reprezentanților a validat, la 
rîndul său, joi, desemnarea sa 
în acest post. în aceeași zi, el 
a depus jurămîntul în noua sa 
calitate.

După cum se știe, Gerald 
Ford a fQst numit de președin
tele Richard Nixon în această 
funcție, după demisia, la 10 oc
tombrie a.c., a vicepreședintelui 
Spiro Agnew.

• LA BONN S-A ÎNCHEIAT 
O NOUA RUNDA DE CON
VORBIRI între delegațiile gu
vernelor R.D.G. și R.F.G. con
duse de secretarii de stat ai mi
nisterelor poștelor și telecomu
nicațiilor din țările respective în 
vederea pregătirii unui acord 
interguvernamental prevăzut de 
Tratatul privind bazele relațiilor 
dintre cele două țări. Convorbi
rile vor fi continuate la 6—7 
februarie 1974, în capitala R.D.G.

La Wolsburg — R.F.G., s-a

R.S. CEHOSLOVACA : Aspect dintr-una din secțiile uzinelor de mașini grele „Skoda din 
Plzen.

Țară pe care ne-o 
imaginăm mai ales 
prin pădurile de sonde 
și prin arhitectura în
drăzneață a Caracasu
lui, Venezuela cunoaște 
febra electorală. La 9 
decembrie vor fi aleși 
noul președinte și mem
brii Congresului. Fi
rește, bătălia cea mai 
acerbă se poartă pen
tru funcția supremă în 
stat.

C
ei 4 200 000 alegă
tori (din 11 772 922 
locuitori) vor tre
bui să se decidă a- 
. supra unuia din 
cei 14 candidați 

prezenți la startul competiției. 
Cunoscătorii realităților venezu- 
elene se abțin de Ia un pronos
tic. Ei preferă să afirme că 4 
sau 5 din candidați au mai multe 
șanse decît ceilalți si că, în ceea 
ce-1 privește, candidatul parti
dului de guvernămînt va benefi
cia de pe urma incontestabilu
lui prestigiu acumulat de ac
tualul președinte Caldera. Va fi 
oare, însă, acesta un factor de
cisiv pentru a influența fizio
nomia finală a scrutinului ? 
Greu de răspuns...

Lista candidaților care au 
șansă să ajungă în fotoliul pre
zidențial de la Miraflores cu
prinde pe Lorenzo Fernandez 
(partidul de guvernămînt-Copei), 
Carlos Andres Perez („Acțiunea

încheiat ședința Comisiei pentru 
problemele de frontieră, din 
care fac parte experți ai R.D.G. 
și R.F.G. A fost prezentat ra
portul grupului de lucru privind 
continuarea lucrărilor de stabi
lire și marcare a frontierei 
dintre cele două state germane 
și au fost discutate alte pro
bleme. Următoarea ședință a 
Comisiei va avea loc la 23—24 
ianuarie 1974, la Magdeburg 
(R.D.G.).
• GUVERNUL ARGENTI

NIAN prezidat de generalul 
Juan Domingo Peron va orga
niza alegeri în luna septembrie 
a anului 1974, în vederea formă
rii unei adunări constituante — 
anunță cotidianul „OPINION", 
care apare la Buenos Aines, 
citind declarația secretarului 
general al președinției, Vicente 
Solano. în declarația sa, Vicente 
Solano menționează că toate 
partidele politice din Argentina 
sînt invitate să participe la re
dactarea unei noi constituții 
care urmează să o înlocuiască 
pe cea în vigoare, adoptată în 
1853. Noua lege fundamentală a
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Cursa pentru
democratici", partid care a gu
vernat țara în trecut), Jesus 
Paz Galarraga („Noua forță” — 
coaliție a unor partide și gru
pări de stînga), Jose Vincente 
Rangel (M.A.S.— Mișcarea pen
tru socialism) și Jovito Villalba 
(Uniunea republicană democra
tică).

Programele abordează în linii 
mari o problematică asemănă
toare („Atît Lorenzo, cît și Car
los Andres, dețin poziții apro
piate și propun remedii foarte 
asemănătoare pentru problemele 
ce frămintă societatea venezue- 
leană de astăzi” — scria re
vista VISION). Petrolul domină 
preocupările tuturor partidelor 
într-un moment în care „aurul 
negru” a devenit cap de afiș pe 
scena mondială. Venezuela, țară 
pentru care petrolul reprezintă o 
sursă esențială (peste 90 la sută 
din totalul exporturilor și 26 la 
sută din produsul național brut), 
abordează acest dosar printr-o 
optică nouă : nu este vorba doar 
de a obține venituri superioare, 
ci și de a apăra eficace resursele 
țării, de a le valorifica potrivit 
intereselor naționale. Strategia 
apărării acestor resurse s-a im
pus ca o problemă primordială 
a țării. Președintele Caldera a 
acționat în direcția afirmării su
veranității naționale, a recuperă
rii bogățiilor de care Venezuela 
dispune și pentru creșterea și 
diversificarea potențialului e- 
conomic. La Caracas este evi
dent faptul că numai depășin- 
du-se situația actuală — a „mo- 
noexportului” — se poate ajun
ge la o dezvoltare economică pe 
măsura posibilităților reale ale 
țării. Preocuparea pentru crea
rea de noi ramuri industriale și 
pentru explorarea resurselor di
verselor provincii este menită 
să ducă în ultimă instanță la 
limitarea dependenței țării de 
destinul petrolului și de fluc
tuațiile sale mondiale. Legea 
„reversiunii petroliere” prevede 
preluarea integrală de către Ve
nezuela a zăcămintelor și insta- 

țării urmează să fie promulgată 
la 25 mai 1975.

• PRIMUL MINISTRU AL 
PAKISTANULUI, Zulfikar Aii 
Bhutto, va efectua, începînd de 
la 10 decembrie, un turneu de 
trei zile într-o serie de state 
din regiunea Golfului Persic, 
urmînd să viziteze Abu Dhabi, 
Dubai, Bahrein și Qatar — a- 
nunță agenția M.E.N. Turneul 
său va fi consacrat discutării 
unor probleme privind proiec
tata conferință a țărilor isla
mice, care ar urma să se des
fășoare în Pakistan, în cursul 
acestei luni.

Ședințe ale unor 
Comisii C.A.E.R.

între 1 și 6 decembrie a.c. a 
avut loc la Budapesta ședința 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria radiotehnică și 
electronică.

Comisia a adoptat o serie de 
materiale privind specializarea 
și cooperarea în domeniul fabri
cării unor produse radio-tehnice

„Miraflores”
Iațiilor companiilor străine la 
încheierea perioadei de conce
siune, adică in 1983. Dar s-ar 
părea că nu se va aștepta ex
pirarea termenului concesiunilor 
spre a Se proceda la naționali
zarea industriei petroliere. Cau 
didatul Copei, Lorenzo Fernan
dez, a făcut promisiuni în acest 
sens, făgăduind apropierea ra
pidă a momentului în care Ve
nezuela va deveni singura stă- 
pînă a resurselor sale naturale. 
Candidații stîngii („Noua For
ță” și M.A.S.) au o poziție și 
mai netă în problema petrolu
lui, miliiind pentru naționaliza
rea industriei „aurului negru” în 
anii imediat următori. Expo- 
nenții „Noii Forțe” subliniază 
rolul extrem de important al 
proprietății de stat asupra prin
cipalelor ramuri de producție 
în vederea asigurării strategiei 
dezvoltării independente. Atitu
dinea fermă a M.A.S. în ceea ce 
privește raporturile cu compani
ile străine care acționează în Ve
nezuela îi poate aduce — apre
ciază observatorii — un număr 
sporit de sufragii. Dar progra
mele forțelor de stînga nu se 
limitează la dosarul petrolier. 
Ele oferă soluții realiste unor 
probleme acute ale țării, înde
osebi în privința asigurării 
locurilor de muncă, ameliorării 
condițiilor de viață ale pături
lor nevoiașe ale populației etc.

Venezuela este o țară tînâră 
prin vîrsta locuitorilor ei. Pon
derea tinerilor în masa alegăto
rilor este însemnată. 1 300 000 
dintre ei se vor afla pentru pri
ma dată în fața urnei de vot. 
Acest contingent de noi alegă
tori (aproape o treime din cor
pul electoral) poate influența 
hotărîtor rezultatele.

Cine se va instala în palatul 
Miraflores ? Aventura pronos
ticurilor nu atrage, de astă dată, 
pe comentatorii din Caracas. 
Doar urnele ne vor putea oferi 
răspunsul...

M. RAMURA

șl electronice, precum și ur<a 
recomandări de standardiz re 
pentru produsele industriei radio 
tehnice și electronice.

★
Zilele acestea a avut loc la 

Moscova, cea de-a 6-a ședință 
a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare științifică și tehnică.

Comitetul a examinat măsurile 
organizatorice referitoare la pre
gătirea propunerilor privind con 
venirea planului de colaborare 
multilaterală și dezvoltare a in
tegrării în domeniul științei și 
tehnicii.
• Ministerul Afacerilor Ex

terne al Republicii Vietnamului 
de sud a dat publicității o de
clarație în legătură cu intensifi
carea pe care au cunoscut-o in 
ultimele zile acțiunile militare 
ale Administrației de la Saigon, 
ceea ce a făcut ca situația din 
Vietnamul de sud să devină 
deosebit de critică. Sînt men
ționate operațiunile lansate de 
administrația saigoneză, prin fo
losirea unor importante forțe de 
infanterie, tancuri, artilerie și 
avioane, împotriva mai multor 
zone administrate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

SÎMBÂTĂ 8 DECEMBRIE 1973

Opera Română; CARMEN — ora 
19,30; Teatrul de Operetă: TARA 
SURÎSULUI - ora 19.30; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia): PĂRINȚI TERIBILI — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sela Studio): VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C T. Nottara" (Sala Magheru): 
AICI A DORMIT GEORGE WAS
HINGTON - ora 19,30: (Sala Stu
dio): HOTELUL ASTENICILOR — 
ora 20; Teatrul de Comedie: FATA 
MORGANA — ’ ora 20: Teatrul 
Mie : A OPTA MINUNE — ora 
19.30; Teatru! Giuleștii CASA 
CARE A FUGTT PE UȘA — ora 
19 30: LTOLA — ora 19.30 (La 
Teatrul Național — Studio) ; 
Teatrul Evrieiesc de Stat : LO

ZUL CEL MARE — ora 19,30; 
Teatrul ..Ion Vasilescu": DANSUL 
MAIMUȚELOR - ora 19.30; Tea
trul ..Ion Creangă”: HARAPNI
CUL FERMECAT - ora 16; Tea
tru! „C. Tănase” (Sala Savoy): 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19.30; (Sala Victoria): VINO SA 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19,30; 
Teatrul ..Țăndărică” (Sala Victo
ria): BU ALT — ora 15; Ansam
blul ..Rapsodia Română": PE 
PLAIURILE MIORIȚEI - ora 
19.30; Circul ..Globus": GALA A- 
CROBATILOR (spectacol interna
țional) — orele 16 și 19.30.
DUMINICA 9 DECEMBRIE 1973

Opera Română: RAPTREA DIN 
SERAI - ora 11; GISELLE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă: SPUNE. 
INIMIOARA. SPUNE — ora 10,30; 
MĂTUȘĂ MEA. FAUSTINA — 
ora 19.30: Teatru! National „I. 
L. Caragiale* (Sala Comedia): 
PRIZONIERUL DIN MANHA
TTAN - ora 10.30: MOARTEA
ULTIMULUI GOLAN - ora 15.30: 
CUI I-E FRICA DE VIRGINIA

WOOLF? — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): ÎNTRE NOI DOI 
N-A FOST DECÎT TĂCERE — 
ora 10; JOC DE PISICI — ora 15; 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio)! NOILE SUFERIN
ȚE ALE TINARULUI „W“ — ora 
10; VALENTIN ȘI VALENTINA — 
orele 15 și 20; Teatrul ».C. I. No
ttara* (Sala Magheru)t HOTELUL 
ASTENICILOR - ora 10; ADIO. 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio): GAIȚELE — ora 16; BĂR
BAȚI FAR A NEVESTE — ora 20: 
Teatrul de Comedie: NICNIC — 
ora 10.30: BUFFALO BILL ȘI 
INDIENII — ora 20; Teatrul Mic: 
A OPTA MINUNE — ora 19.30; 

Teatrul Giulești: MEȘTERUL MA- 
NOLE — ora 10; SlMBĂTĂ LA 
VERITAS — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : NATHAN ÎNȚE
LEPTUL — ora 11; Un „MAZEL- 
TOV...- PE PLACUL TUTUROR
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles
cu" : ZI-I UNA MAI SĂLTĂREA
ȚĂ — orele 10 și 19.30: Teatrul 
„Ion Creangă": HARAPNICUL 
FERMECAT - ora 10.00: DAN
SAȚI CU SALAMANDRA — ora 
16 00; Teatrul „C. Tănase” (Sala 
Savoy): TRASNITUL MEU DRAG
— ora 19.30; (Sala Victoria): 
VINO SA NE VEZI DISEARA — 
ora 19,30: Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria): BU ALI — orele 
10 și 12; Ansamblul „Rapsodia 
Română": PE PLAIURILE MIO

RIȚEI — ora 19,30; Circul „Glo
bus": GALA ACROBAȚILOR
(spectacol internațional) — orele 
16 Șl 19.30.

SÎMBÂTĂ, 8 DECEMBRIE 1973
PROGRAMUL I

9.00 — Lumea copiilor ; 9,30 —
De la Alfa la Omega ; 10.00 —
Telex ; 10.05 — Selecțiunl din e- 
misiunea ..Clntare patriei" ; 10.40 
— Bucureștiul necunoscut — re

luare : 10,55 — Ansamblul folclo
ric „Cununa" ; 11,15 — Teatru 
scurt. „Noapte fierbinte" de L 
Ardeleanu ; 12.00 — Telejurnal ;
16.00 — Telex; 16,05 — Caleidoscop 
cultural-artistic ; 16.25 Avanpre
mieră ; 16,30 — Emisiune în
limba germană ; 18.15 — Muzică 
populară cu Georgeta Anghel și 
Alexandru Roman ; 18,30 — Tele- 
glob ; 18,50 — Un mare artist — di
rijorul Ionel Perlea ; 19.20 — 1001 
de seri ; 19.30 — Telejurnal Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor : 20,00 — Cîntecul săp- 
tămînli : ..Tară, tu Iubirea noas
tră" : 20.05 — 52 de inițiative în 
52 de săptămîni ; 20.15 — Teleenci- 
clopedia : 20,55 — Publicitate ;
21,00 — Film serial : BRETT ȘI 
DANNY ; 21,50 — în studioul IU : 

Carmen Stănescu ; 22,40 — Tele
jurnal. Sport ;
PROGRAMUL II

16.00 — Film serial : „în um
bră lupilor” ; 17.00 — Universitatea 
TV. ; 17.35 — Telex ; 17.40 — Cîn- 
tece și dansuri în interpretarea 
Ansamblului ..Alunelul” al Ins
titutului Politehnic din Capitală ; 
17,55 — Vîrstele peliculei.
DUMINICA, 9 DECEMBRIE 1973
PROGRAMUL I

8,00 — Bună dimineața : 8,30 —
Cravatele roșii ; 9,25 — Film se
rial : .Daktari" ; 9.50 Viața sa
tului ; 11.00 — Emisiune în limba 
maghiară : 12.30 — De strajă pa
triei ; 13.00 — Album duminical ; 
14.00 - Fotbal : F.C. Argeș — Di
namo București (ultima etapă a 
campionatului național — divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Pitești ; 17,05 — Film serial : 
SCHULMEISTER Episodul III ; 
18,00 — Cîntare patriei. Concurs 
interjudețean. Etapa finală; 19,20

— 1001 de seri ; 19,30 — Telejur
nal. Săptămîna politică internă șl 
internațională în imagini ; 20.00
— Reportaj filmat. Vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Sta
tele Unite ale Americii ; 20.30 — 
Noroc bun ! Reportaj din Valea 
Jiului ; 20,50 — Film artistic :
FUNNY FACE — comedie muzi
cală cu Fred Astaire și Audrey 
Hepburn. Premieră pe țară : 22,20
— Telejurnal. Sport ;

PROGRAMUL II
11.00—13.00 — Concertul orches

trei simfonice a Filarmonicii 
..George Enescu* ; 20,30 — Avan
premieră ; 20,35 — De pe scenele 
lirice ale țării ; 21.25 — Meridiane 
literare ; 21,50 — Muzică populară 
cu Ileana Sărăroiu ; 22,00 — Film 
serial ; BRETT ȘI DANNY.
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