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COMPETIȚIA PASIUNII
de 
de 

con-
Așadar, după două zile 

veritabilă întrecere însoțită 
tot ce e comun oricărei 
fruntări menită să desemneze pe 
cel mai bun, cea de-a cincea 
ediție a Olimpiadei strungarilor 
Ții prima a frezorilor s-a înche
iat. 80 de tineri strungari și 
frezori, cei mai buni din țară, 
au fost în aceste zile veritabili 
mesageri ai unor meserii care 
au darul de a exprima, în bună 
măsură, pregnanta imagine in
dustrială a țării. Maturitatea 
profesională, responsabilitatea 
dovedită de participanți și pro
punerile făcute cu prilejul con
sfătuirii organizate în acest 
timp, sînt citeva coordonate care 
sugerează amploarea acestei ma
nifestări. Cu acest prilej s-a de
tașat incă o dată un adevăr de 
mult demonstrat și anume că re
zultatele, intr-adevăr valoroase, 
apar doar atunci cînd munca po
litică, sub toate aspectele ei, face 
parte integrantă din pregătirea 
profesională și de educație. De 
asemenea. s-a dovedit încă o 
dată că acolo unde întrecerea

„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte 
de ,termen14 s-a materializat in 
concordanță du cerințele ime
diate ale producției și ale tine
rilor, efectele au fost dintre cele 
mai bune. „Totul depinde de 
noi, s-a afirmat deseori în con
sfătuire. Multe dintre greutăți ni 
le facem noi înșine, și nimeni 
altul decit noi nu va veni să le 
rezolve. De noi. depinde dacă îi 
vom determina pe colegii noștri 
să-și desăvîrșească profesia, ci
tind bibliografii de specialitate 
și. tot așa, de noi depinde dacă 
ne vom muta cu o zi mai de
vreme în căminele pentru ne- 
familiști". ,

Cele două trofee rivnite cu 
atita ardoare de fiecare concu
rent au luat în acest an drumul 
Sucevei. Bravii urmași ai legen
darilor eroi din Țara de Sus au 
dus cu ei strungul și freza de. 
aur ca pe o supremă încununare 
a strădaniei depuse zi de zi. Am 
discutat cu cei doi cîștigători la 
sfîrșitul întrecerii. Adrian Gheor- 
ghe și Pintilie Spiridon au do-

vedit pe scenă că posedă nu nu
mai solide cunoștințe profesiona
le, ci și că pentru ei meseria este 
o pasiune. Și pentru ca pasiunea 
să fie desăvirșită, pentru ca ea 
să aibă o intensitate constantă 
este nevoie să o cultivi. Primul, 
pe lingă faptul că este elev la 
liceul - seral, este un apreciat 
.dansator, actor în formația de 
teatru a întreprinderii și unul 
dintre cei mai buni activiști ai 
organizației U.T.C. din întreprin
dere. Cel de-al doilea, pe lîngă 

supune 
un pa- 
aparate 
pentru

solicitările la care îl 
terminarea liceului, este 
sionat constructor de 
electrotehnice, firește, 
satisfacția sa personală.

Iată , doar cîteva argumente 
care atestă convingător că, cu 
.fiecare. ediție, Olimpiada devine 
o veritabilă, tribună a experien
ței./ Ceea ce se reține în primul 
rînd este conținutul ei educativ, 
caracterul politic, care o reco
mandă drept o etapă necesară 
în i îmbunătățirea conținutului 
muncii in viitor. Din acest punct 
de vedere cea de-ra cincea edi-

ție a Olimpiadei strungarilor și 
prima a frezorilor constituie o 
reușită deplină.

Iată acum ciștigătorii : strun
gari : locul 1 — SPIRIDON 

- PINTILIE, Fabrica mixtă de 
industrie locală Fălticeni (Su
ceava) ; locul 2 — ȘTEFAN 
POPESCU, Uzinele mecanice 
Cîmpulung Muscel (Argeș) ; lo
cul 3 — PETRE MUTU, „Elec- 
troprecizia“ Săcele (Brașov) : 
Mențiuni : Nicolae Mitar. În
treprinderea „Electromotor" Ti
mișoara și Șteflea Ilie, Șantierul 
naval Constanța.

Frezori : locul 1 — ANDRIAN 
GHEORGHE, întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb Su
ceava ; locul 2 — ISTRATE ION, 
U.R.A. Bacău : locul 3 — PER- 
JOIU GHEORGHE, U.M.E. 
București. Mențiuni : Bălan Ion; 
U. M. Timișoara și Orțan Ion, 
Fabrica de armături și fontă 
Zalău.

ION DANCEA
Foto : ȘT. WEISS

A

BATRINETEA
ÎNCEPE

LA TINEREȚE
„A fi tînăr înseamnă a fi 

pasionat de învățătură — spu
nea cunoscutul gerontolog 
prof. dr. Ana Aslan. Pentru 
învățătură merită să faci toa
te sacrificiile, ca să poți trăi 
mai mult după ce anii tineri 
se duc. Este o chestiune de 
responsabilitate a tînărului 
față de... bătrînețea sa“.

Așadar, devreme, pasiunea 
pentru carte — din orice do
meniu de activitate umană ar
fi aceasta — reprezintă o ga
ranție a unei bătrîneți (peste 
cinci-șase... decenii) dinami
ce, active, mulțumitoare, în
țeleaptă. Departe de mine in
tenția de a transforma aceste 
rînduri într-un fel de „sfat al 
medicului", însă poate că n-ai 
strica să reamintim tinerilor
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aptul că solia 
român în frunte 
neavoastră, mult

CITIȚI
ÎN PAGINA
A III-A V U L U I

de MIHAI STOIAN
— acum, deci la tinerețe — 
că alături de factorul învăță
tură, citat la început ca ele
ment de bază al unei viitoare 
bătrîneți demne, mai există 
alți cîțiva factori hotărîtori, 
pe care gerontologii — oa
menii care studiază și combat 
bătrînețea — îi pomenesc : de 
pildă mișcarea în aer liber. 
Or, de curînd, investigînd 
modul în care un grup de ti
neri muncitori gălățeni își 
consumă timpul liber, am 
constatat că lipsa de mișcare 
în aer liber nu-i preocupă în 
nici un fel, ei considerînd su
ficientă „mișcarea" (în auto
buz, în aglomerație) de acasă 
la locul de muncă și cea în 
sens invers. Eroare 1 strigă — 
pe bună dreptate — geronto
logii. Pe lîngă plimbarea zil
nică. pe lîngă cultura... cre
ierului, tânărului îi este abso
lut necesară și cultura... fizi
că (sport, gimnastică — sis
tematic făcute). Dictonul e 
străvechi: „Minte sănătoasă
în trup sănățos". Exercițiile 
se cuvin începute din fragedă 
tinerețe, ceea ce conservă 
bine organismul, sporește ma
sele musculare, păstrează ver
ticalitatea coloanei vertebrale 
(la propriu și la figurat). Cei 
care nu procedează astfel ca
pătă un aer mohorît, devre
me, mult prea devreme, se 
gheboșează, sprinteneala îi 
părăsește fără voie...

Și apoi, alt foctor 
de însemnat pentru

deosebit 
menține-

(Continuare în pag.. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU IN S.U.A
In telegrama adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 

Comitetul municipal București 
al P.C.R. se spune, printre al
tele : .

Cu profundă satisfacție și 
mindrie, comuniștii, întreaga 
populație a Capitalei, au urmă
rit istorica vizită întreprinsă de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite ale 
Americii, apreciind in mod deo
sebit noua și valoroasa contri
buție adusă la amplificarea re
lațiilor între cele două țări și 
popoare, la cauza generală a 
păcii și colaborării în lume, ia 
ridicarea pe noi trepte a presti
giului internațional al Roma-

Consi- 
Gene- 

n urnele 
’ -j de 

oameni ai muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități organizați în sindi
cate.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România folosește acest prilej 
pentru a asigura incă o dată con
ducerea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră personal, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, de ade
ziunea deplină și atașamentul 
total față de politica internă și 
externă a României socialiste.

telegrama adresată de 
liul Central al Uniunii 
rale a Sindicatelor, în 
celor peste cinci milioane

In telegrama adresată de 
Consiliul de conducere al 
Ministerului Apărării Na

ționale. din îndemnul celor mai 
profunde sentimente și convin-

nalități, au urmărit cu viu 
interes și profundă satisfacție 
vizita pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elen.a Ceaușescu, ați efec
tuat-o recent în Statele Unite 
ale Americii.

Este pentru noi toți un motiv 
de justificată mindrie — se spu
ne în telegrama ’ "
Comitetul județean 
P.C.R. — faptul 
în Statele Unite 
ricii ■— demonstrînd 
justețea politicii 
xist-leniniste a partidului nos
tru ale cărei coordonate au foșt 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R. — a adus, prin pu
ternicul său ecou internațional, 
o nouă și importantă contribuție 
la creșterea prestigiului interna
țional al Republicii Socialiste

tru realizarea exemplară, 
înainte de termen a sarcinilor 
ce ne revin în actualul cinci
nal, conștienți că prin aceasta 
ne sporim aportul la înflorirea 
și prosperitatea multilaterală a 
patriei noastre dragi, la crește
rea prestigiului ei și a socialis
mului in lume.

adresată de 
Timiș 
că 

ale 
încă o dată 

externe mar-

al 
vizita 
Ame-

O expoziție care demonstrează 
cum se poate participa cu bune 
rezultate la un concurs inițiat 

de Uniunea Tineretului 
Comunist pentru tinerii 

de la sate

ASEMENEA PĂSĂRI

CURTEA FIECĂRUIA

celași profund ecou a gă
sit vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in con

știința și inimile oamenilor 
muncii din județul Olt. Cu înal
te sentimente de mindrie _ ^pa
triotică, se spune în telegrama 
comitetului județean de par
tid, am urmărit nobila misiu
ne de pace, prietenie și cola
borare internațională pe care 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați 
îndeplinit-o in numele poporu
lui român, în Statele Unite ale 
Americii. Ce poate fi mai mîn- 
dru, mai înălțător pentru noi, 
care vă stimăm și vă iubim at’t 
de mult, decit aprecierile care 
reflectă contribuția dumnea
voastră la cauza păcii și des
tinderii internaționale, la solu-. 
ționarea favorabilă a comple
xelor probleme din lumea de 
azi. de statornicire în relațiile 
dir.tre state a principiilor 
existenței pașnice, a 
rii independenței și 
tații popoarelor.

co- 
respectă- 
suverani-

poporului 
cu dum- 

stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător iubit al națiunii noas
tre, personalitate marcantă re
cunoscută a vieții politice in
ternaționale, a făcut să triumfe 
și de această dată cele mai înal
te idei ale egalității și apre
cierii între popoare, destinderii 
și păcii în întreaga lume, re
prezintă pentru întregul popor 
un motiv de înaltă mindrie și 
demnitate patriotică, un puter
nic imbold pentru înfăptuirea 
programului partidului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, se arată în

• Zilnic 20000 de vizitatori la o expoziție ori
ginală, prima de acest fel în țara noastră • 
Printre exponate: chinchilla, animalul cu cea mai scumpă blană. • 300 de crescători de pă
sări și animale mici își împărtășesc experiența • Adresîndu-vă la A.V.I.R.O.M. și dumneavoas
tră puteți afla secretul unor preocupări deosebit de rentabile. ® De la aceeași adresă puteți 
procura pui sau ouă din care, cu cheltuieli minime, se obțin găini de cîte cinci kilograme!!

(Amănunte în reportajul din pagina a ll-a)

Telegrame adresate C.C. al P.C.R 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

geri pe care le nutresc toți cei 
ce slujesc patria sub drapel, se 
subliniază că, împreună cu în
tregul popor, militarii armatei 
noastre au urmărit cu viu in
teres și adincă recunoștință rod
nica activitate pe care a des
fășurat-o președintele Consiliu
lui de Stat în slujba cauzei 
cooperării și înțelegerii între 
popoare, a păcii și securității în 
lume.

Folosim acest prilej pentru a 
vă raporta, tovarășe Coman
dant suprem, că militarii arma
tei noastre, urmînd cu fermi
tate politica partidului, pe care 
o susțin neabătut, nu-și precu
pețesc eforturile pentru ‘ 
tuirea sarcinilor ce 
trasat privind întărirea capaci
tății de luptă a unităților și 
marilor unități, își perfecțio
nează neîncetat pregătirea de 
luptă și politică, pentru a fi ga
ta în orice moment să apere 
— umăr la umăr cu întregul 
popor — cuceririle revoluțio
nare, independența și suverani
tatea scumpei noastre patrii Re
publica Socialistă România.

România, care se afirmă cu con
secvență și înaltă responsabilita
te ca un factor de progres și 
destindere in viața politică con
temporană.

Nu există om al muncii — 
se arată in telegrama 
Comitetului județean Ga

lați al P.C.R. și Consiliului popu
lar județean — care să nu fi vi
brat cu toată intensitatea, să nu 
fi fost mîndru, urmărind firul 
acestei vizite unde prin per
soana dumneavoastră a vorbit 
o națiune robustă în convingeri 
și aspirații, o țară care repre
zintă’ o forță a păcii de prim 
rang în contemporaneitate.

Aveți marele merit, iubite 
conducător al partidului nostru, 
de a fi dovedit tuturor, cu pri*  
lejul vizitei în S.U.A. — atră- 
gindu-vă simpatia, adeziunea și 
admirația sinceră a opiniei 
mondiale — că vocea .unui po
por mic iramericește, dar mare 
în fapte și aspirații poate' să 
răsune așa cum a do
rit-o el. poate să dea con
ținut tendinței firești a oameni
lor muncii de pretutindeni de 
a-și călăuzi pașii pe drumul u- 
nui destin umanist, de a clădi 
edificiul universal al unei păci 
și securități reale, durabile, ba
zate pe relații sănătoase, rodni
ce. prietenești, echitabile.

înfăp- 
le-ăți

Împreună cu întregul nos
tru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din jude

țul Timiș — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte națio-

Organizația județeană de 
partid, toți locuitorii me
leagurilor brașovene — se 

arată în telegrama Comitetului 
județean de partid — își expri
mă deplinul lor acord și înalta 
apreciere față de rodnica acti
vitate pe care ați depus-o ne
parcurs ul acestei vizite — ex
presie grăitoare a politicii in
ternaționale constructive a Ro
mâniei socialiste, promovată cu 
consecvență și clarviziune de 
dumneavoastră, reprezentantul 
cel -mai autorizat al idealurilor 
și năzuințelor națiunii, purtător 
statornic al mesajului ei 
pace și prietenie între toate po
poarele lumii.

Răspunzind eforturilor 
grijii pe care le manifestați per
manent pentru propășirea pa
triei noastre socialiste, încre
dințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, de an
gajarea totală a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru — români, 
maghiari, germani — pen-

de

Și

Obștea scriitoricească 
România a urmărit 
legitimă și profundă ___

drie recenta dumneavoastră vi
zită în Statele Unite ale Ame
ricii, act cu multiple semnifi
cații politice atit pentru presti
giul de azi al României în lu
me, cît și pentru cauza păcii, 
a întregii umanități — se spu
ne în telegrama Uniunii Scrii
torilor.
• Scriitorii din România soco
tesc de datoria lor de a vă măr
turisi și de aista dată prețuirea 
și dragostea lor fierbinte, ata
șamentul sincer și statornic 
față de toate ideile și principi
ile pe care le promovați azi în 
lume în numele României so
cialiste ; ei își îngăduie să se 
cuprindă cu întreaga lor con
știință creatoare și cetățenească 
în însăși cutezătoarea conștiință 
de comunist și român cu care 
dumneavoastră, în fruntea 
partidului comunist, al țării, 
deschideți drum larg destinului 
României.

din 
cu 

min.-

r
Starea de

Dintre toți oamenii, mila cea mai adîncă 
mi-o provoacă acei semeni ai noștri care nu 
reușesc să-și cîștige libertatea prin propria 
demnitate a comportamentului în colectivele 
în care lucrează. Sigur, sînt și obraznici și 
obtuzi al căror efort de salvare de la nedem- 
nitate pe aceste căi devine cu atît mai peni
bil cu cit sînt mai arțăgoși. Există și inși care 
cred că sînt demni, fiindcă i-au trișat o dată 
pe șefii lor nespunîndu-le bună ziua într-o 
împrejurare oarecare. Demnitate clădită cu 
tencuiala grosolăniei... Asemenea indivizi, 
am observat adesea, nu sînt altceva decit 
niște bieți onirici necivilizați. Ei n-au deprins 
măsura muncii și valorii lor, își 
supraestimează creația precum 277TT77T

demnitate
rerea, care intră în luptă dreaptă și cinstită 
pentru o idee, pentru o acțiune, pentru ade
văr, și altceva acordul papagalului subaltern. 
Măreția lui aparentă pe creanga diurnelor 
raporturi colective e iluzorie și tristă. în fața 
unui asemenea individ te simți omenește jig
nit, chiar dacă, uneori, îl auzi cum îți repetă 
justificativ, la ureche zicala aceea cu „scui
patul contra vîntuiui". Expresie aculturaiă și 
în același timp foarte departe de a reprezen
ta ceea ce el vrea, spiritul folcloric. Despre 
care vînt să fie vorba atunci cînd cu toții 
sîntem chemați să dăm rezolvările cele mai 

bune problemelor pe care ni le 
.------------ y - v ——i—• pune vj.ața ? |ar opinia - lumi-

găina babei mărgică lăsctă-n EUGEN FLORESCU noasa emanație a gîndirii și a- 
lx*xu..x *:-x  m..^x .—— titudinii omului - să nu merite

alt calificativ decît cel cuprins 
citata expresie ? înțelepciunea 

(„tac, tovarășe" ;
.,nu mă amestec, tovarășe") îl surprin
de în flagrant delict de nedemnitate. Că
ciula lui, trasă peste urechi, atunci cînd, 
dimpotrivă, interesele tuturor cer ca au
zul său să fie foarte bun, cînd e nevoie 
de analiza foarte adîncă și opinia cît mai 
argumentată - îmi dă imaginea realei sale 
cărți de vizită. Acordul lui e păgubos ca o 
prăpastie, iar ajutorul 
bulboană.

El uită că vîntul care 
este acela al spiritului 
gîndire cuprinzătoare, prin soluții eficiente, 
prin bătălia pentru înfăptuirea lor.

Biet om de nimic...

bătătură, țipă 'după recunoa- 
șteri, vor să se arate demni prin 
glas și răzbunare. Trezirea lor a£are cindva, 
și-atunci mor de infarct sau se afundă-n 
cîrciumi...

Tristețea cea mai adîncă o trăiesc însă, 
așa cum spuneam, în fața celor ce n-au fost 
dăruiți de la natură nici măcar cu talentul 
obrăzniciei prostești. Insul mic, prizăritul mo
dern al unor colective dinamice, iepurele 
care-a îmbrăcat cojoc de miel și se face că 
paște și mărăcini dacă i se spune (sau crede 
că i se spune). Cel care a renunțat și la 
coardele sale vocale, păstrîndu-le numai pe 
acelea ce pot sonoriza perpetuu : „da*.

Nu, nu sînt contra disciplinei. Dimpotrivă! 
Dar una este disciplina între egali, disciplina 
între oameni care gîndesc, care-și spun pă

în mai sus
pe care și-o reclamă 

amestec,

un scoc sigur spre

bate azi intr-adevăr 
demn, cîștigat prin
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Inițiativele organizațiilor U.T.C. ne dau încredere în 
succesul acțiunii de perfecționare profesională 

a declarat tovarășul ANGELO MICULESCU, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, răspunzînd la o întrebare adre

sată de redactorul nostru GHEORGHE FECIORU
In cadrul unei recente confe

rințe de presă, în care tovară
șul Angelo Miculescu a pre
zentat p-lanul de activități de 
propagandă și instruiri pe pe
rioada de iarnă, i-am adresat 
întrebarea : CE LOC CONFE
RIȚI PROGRAMULUI DE 
MĂSUfcl POLITICO-EDUCA
TIVE ADOPTAT DE BIROUL 
C.C. AL U.T.C. ÎN RÎNDUL 
TINERETULUI DE LA SATE 
PENTRU PERIOADA DE 
IARNĂ. ÎN CADRUL COM
PLEXULUI DE ACTIVITĂȚI 
ȘI INSTRUIRI CONCEPUT 
DE CONDUCEREA MINISTE
RULUI ?

fn cazul tinerilor țărani 
cooperatori, mecanizatori, lu
crători din întreprinderile de 
stat și stațiunile de cercetare 
afirm că programul de măsuri 
politico-educative adoptat de 
Biroul C.C. al U.T.C. se între
pătrunde în chip fericit cu ac
țiunile practice de instruire 
profesională și de perfecționare 
economico-organizatorică a ac
tivității de la fiecare loc de 
muncă din agricultură reco
mandate de conducerea minis
terului nostru. De fapt, cons
fătuirile județene, pe zone și 
unități agricole, schimburile de 
experiența, dezbaterile și in
struirile, învățămîntul agricol 
de masă devin, implicit, cadrul 
de educare în spiritul muncii,

al răspunderii complexe față 
de avutul obștesc și îmbunătă
țirea -rezultatelor economice 
pentru toți participanții. Iar 
faptul că organizațiile U.T.C. 
sînt coparticipante la realiza
rea acestor acțiuni, propunîn- 
du-și să mobilizeze tineretul, 
nu poate decît să bucure, să 
dezvolte încrederea că încă de 
acum, din timpul iernii, parti
ciparea agricultorilor tineri în 
procesul de producție, în 
zootehnie, în legumiculturâ, 
pomicultură, irigații, desecări, 
la acțiunile de gospodărire a 
pămintului și de folosire ra
țională a combustibililor și 
energiei va fi pe măsura forței 
și dăruirii, a competenței și 
spiritului de inițiativă dove
dite pînă acum. Pentru că sar
cinile de îndeplinit în 1974, an 
al producțiilor agricole record 
în țoale domeniile, cum îl 
definea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt deosebite : cel 
puțin 18 milioane tone cereale, 
creșterea efectivelor de ani
male iar a producțiilor zooteh- 

'nice cu 10 la sută și să se 
ajungă Ia utilizarea a circa un 
milion și jumătate hectare iri
gate. participarea la muncă a 
tuturor sătenilor— tineri sau 
mai în vîrstă. bărbați și femei 
— înșiruirea temeinică pe plan 
profesional și organizarea pro
ducției, a muncii și a retribu
ției pe principiul acordului

global se pun în egală măsură, 
în funcție de perioadă, fiecărei 
zile trebuie să ne tfcrăduim a-i 
asigura încărcătura maximă — 
acum, cînd în cîmp lucrările 
solicită puțin, învățînd. iar 
spre primăvară prin intensifi
carea execuției lucrărilor din 
legumicultură. de fertilizare, 
desecări, combaterea eroziunii 
solului, pe pajiști etc. Este, de 
asemenea, lăudabilă inițiativa 
Uniunii Tineretului Comunist 
de a sprijini acțiunea de pre
gătire profesională a locuitori
lor satelor, firește a tinerilor 
în primul rînd, prin cursuri de 
calificare într-una din mese
riile necesare în economia sa
tului

Prin faptul că atît acțiunile 
propuse de către Biroul Comi
tetului Central al U.T.C., pre
cum și cele recomandate de 
conducerea Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor vizează educarea 
complexă a lucrătorilor din 
agricultură, dezvoltarea cultu
lui muncii, extinderea expe
rienței avansate și generaliza
rea tehnologiilor noi. eficiente, 
pot fi considerate ca un sin
gur obiectv atît pentru orga
nele și conducerile unităților 
agricole cit și pentru comite
tele U.T.C. Acționîndu-se în 
spiritul lor nu se poate decît 
cîștiga.

„OLIMPIADA MEC A AIZA TOR ULUI"

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. în cola
borare cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor. 
Uniunea Sindicatelor pe ramură 
și Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
organizează ..Olimpiada mecani
zatorului". Conceput în ideea 
sporirii preocupărilor mecaniza
torilor pentru înfăptuirea hotă-

rîrilor de partid și de stat pri
vind dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii, a stimulării in
teresului pentru întreținerea și 
exploatarea rațională a tractoa
relor și utilajelor, pentru perfec
ționarea tehnologiilor de lucru, 
întărirea disciplinei în muncă și 
a ridicării continue a pregătirii 
profesionale, concursul cuprinde, 
pentru prima dată în istoria sa, 
pe toți mecanizatorii țării. Faza 
de masă este, astfel, organizată 
nu numai în stațiunile pent™ 
mecanizarea agriculturii, dar și 
în/ sectoarele mecanice ale în
treprinderilor de stat și ale co
operativelor agricole de produc
ție cu participarea acelora care, 
au obținut atestatul de condu
cere a tractorului și de mînuv-e 
a mașinilor agricole și își înde
plinesc în permanență sarcinile 
ce le revin la locul de muncă, 
întrețin și exploatează rațional 
tractoarele și utilajele cu care 
lucrează, sînt exemple în activi
tatea de producție și participanți 
în întrecerea socialistă „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter-

men". Atît faza de masă, cit și 
fazele pe unitate, județ și re
publicană se desfășoară pe două 
categorii de vîrstă: mecanizatori 
pînă la 30 de ani și mecaniza
tori peste 30 de ani; cîștigăto- 
rului la faza republicană fiindu-i 
acordat trofeul „Tractorul de 
aur". La fazele județeană și 
republicană, câștigătorii primesc 
o treaptă de salarizare în afara 
titlului de „Campion al Olim
piadei mecanizatorului" și a pre
miilor ce li se atribuie din .fon
durile ministerului de resort; 
campionul național va fi unul 
dintre componența echipei care 
va participa la concursul de a- 
rătură al țărilor membre C.A.E.R.

Așadar: 130 000 de mecaniza
tori ai țarii și mecanicii agricoli 
din cooperativele de producție 
se vor întrece în cadrul „Olim
piadei mecanizatorului". Le do
rim succes și le promitem că 
vom reveni, pe parcurs, asupra 
întrecerii de măiestrie profesio
nală și autodepășire în care s-au 
angajat.

GH. BRAD

IMPORTANT NU ESTE 
DOAR CĂ TINERII DISCUTĂ

— Buna adunare, nu ?1 repe
ta. într-una activista comitetului 
județean U.T.C. Că era să se 
țină fără proiectul programului 
d.e activitate, nu mai contează. 
Sau că din darea de seamă nu 
s-a înțeles mai nimic, iar nu 
contează. Important este că ti
nerii au discutat aprins. Ați vă
zut, la un moment dat s-au și 
certat între ei.

Intr-adevăr, uteciștii Fabricii 
de nutrețuri combinate din 
Traian, județul Brăila, discutase
ră aprins. Supunînd atenției 
ceea ce-i frtimînta, ei au dat a- 
dunarii un caracter vioi, antre
nant ; au fost luări de cuvînt pe 
cete mai diverse aspecte ale preo
cupărilor lor. Au vorbit și despre 
producție, dar și despre timpul 
lor liber, și despre felul în care 
îi înțelege conducerea fabricii, 
dar și despre comportarea lor 
în fabrică și în afara ei. Au și 
criticat dar și-au făcut și auto
critica. Intr-un cuvînt, au fost 
foarte principiali. Și, din acest 
punct de vedere, am fost în- 
trutoful de acord cu activista 
comitetului județean U.T.C., 
cum că adunarea a lost buna. 
Bună însă doar din acest punct 
de vedere. Bună a'fost adunarea 
dar nu ca adunare utecistă. Și 
spun asta, pentru că tot ce s-a 
zis aici, s-a zis pe deasupra or
ganizației U.T.C., ca și cînd o 
asemenea organizație nici nu ar 
exista la Fabrica de nutrețuri 
combinate. A încercat, la un 
moment dat, cineva de la pre
zidiu să le amintească că sînt 
într-o adunare U.T.C. și să dis
cute și prin prisma organizației 
U.T.C., dar mare lucru nu a 
reușit. „Organizație U.T.C., zi
ceți dv. ? i-a răspuns mecanicul 
Marin Florea. Doi inși cerem 
de un an de zile să ni se rezol
ve problema carnetelor. Noi 
știm doar că cineva vine să ia 
cotizația U.T.C. Atît și nimic 
mai mult". „Nici de întrecerea 
organizației noastre nu știți ?“ a 
mai intervenit o dată activista. 
„Care întrecere?" au răspuns ei 
și au continuat să discute ceea 
ce îi frămînta, adresîndu-se re
prezentantului conducerii fab ri

cii. Organizația U.T.C. pentru ei 
nu exista, pentru că nimeni pînă 
acum nu le amintise că iruri 
sînt și uteciști. Și asta pentru 
că- de organizația lor uitaseră 
toți cei care aveau datoria să o 
îndrume și să o sprijine. De la 
comitetul județean U.T.C. pe 
aici nu a mai trecut nimeni de 
un an de zile, iar de la comi
tetul comunal, de șase luni deși, 
cînd se vorbește de tinerii de la 
Traian, organizația Fabricii de 
nutrețuri combinate este aminti
tă printre primele ca importan
ță. In preziua ținerii adunării, 
doar, și-a adus aminte și secre
tara comitetului comunal U.T.C. 
să treacă pe aici. La F.N.C. am 
ajuns voind să văd cum este 
pregătită o adunare amînată cu

ASEMENEA PĂSĂRI 
POT CREȘTE 

ÎN CURTEA
Afluența de vizitatori — a- 

proape douăzeci de mii intr o 
singură zi — vorbește de. ta 
sine despre interesul deosebit 
stîrnit de prima expoziție re
publicană de păsări și animale 
mici organizată in Pavilionul B 
al Complexului Expozițional din 
Piața Scînteii. Cîteva mii de 
exemplare — păsări de cui Le, 
iepuri, animale de blană, po
rumbei călători, de ornament și 
carne, păsări cintătoare, exo
tice și de decor, pești de acva
rii, ciini utilitari și de aparta
ment — constituie tot atîtea do
vezi ale pasiunii și vredniciei, 
ale chibzuințe! și ambiției. 
Găini de cite 5 kilograme și 
curci de 10 kilograme în greu
tate, sint crescute de oameni in 
curțile lor ; nutrii și nurci cu 
blănuri scumpe, vulpi argintii 
și chinchilla, cu eforturi și 
cheltuieli minime. rotunjesc 
substanțial veniturile unor burii 
gospodari. Membrii asociațiilor 
județene, filialelor și cercurilor 
comunale, adică tineri și vîrst- 
nici, țărani și profesori, meca
nizatori, doctori și elevi 
(peste 80 000 de pasionați) 
au făcut din creșterea animale
lor mici și a păsărilor nu nu
mai o sursă de venituri și de 
produse, dar s-au constituit în 
autentici cercetători cu impre
sionante rezultate obținute. în 
sensul îmbunătățirii fondului 
genetic al raselor.

Străbătind expoziția, ascultînd 
calculele realizate de doctorul 
Nicolae Panait, vicepreședinte 
cu problemele tehnipe in cadrul 
AVIROM, am desprins făptui 
că aici, în Pavilionul expozițio
nal, este materializată o idee 
cu multiple implicații educative 
și economice ce stimulează 
mult acțiunea — cuprinsă în 
programul de măsuri politico- 
educative, adoptat, pentru pe
rioada de iarnă, de către biroul 
Comitetului Central al U.T.C. 
intitulată: „Cel mai frumos a- 
nimal crescut în gospodăria 
personală". Ceea ce vedem ex
pus — ce e mai frumos din ceea

FIECĂRUIA
O sută de păsări dintre acestea 
aduc un venit suplimentar de 
500—700 • lei lunar, o pereche de 
nutrii sau de nurci înseamnă, 
într-un an, cîteva mii de lei ca 
venituri, o sută de iepuri aduc 
anual o rentabilitate de peste 
6 000 de lei. Și practicienii sus
țin că ceea ce fac ei este la în
demâna fiecăruia dintre noi ; e 
suficientă munca de după pro- \ 
gramul de Ia uzină sau unita
tea agricolă, 80 la sută din fu
raje înseamnă iarbă și resturile 
menajere, iar asistența sanitar- 
veterinară e gratuită.

Foarte mulți dintre vizitatori 
se interesează de locurile de 
unde ar putea să-și procure 
materialul biologic necesar. Iar 
răspunsul vine prompt : „ori
care dintre rasele, varietățile și 
speciile de păsări și animale 
mici din expoziție pot fi cres
cute de către fiecare dintre lo
cuitorii țării, puii de o zi sau 
ouăle puțind fi obținute de la 
oricare din asociațiile județene, 
(care dispun de incubatoare 
proprii) de la filialele și cercu
rile comunale și orășenești, di
rect de la crescători. Există un 
excepțional de bine dezvoltat 
nucleu de păsări, întregul mate
rial valorificat fiind garantat 
ca rasă și varietăți. Aproape 300 
de crescători din toată țara 
și-au dat adresa în „catalogul 
exponatelor" (distribuite gratuit) 
invitînd amatorii să procure de 
la ei specia și rasa de animale 
mici ori păsări pe care vor să 
le dezvolte în gospodăriile lor. 
Se apreciază că. in 1974, vor fi 
crescute peste 8 milioane de 
păsări din aceste alese rase și 
varietăți".

...Pionierii au reînnodat tradi
ția creșterii păsărilor și anima
lelor mici în aproape toate zo
nele țării. Preluindu-le tra
diția, dezvoltînd-o, uteciștii 
au posibilitatea transformă
rii creșterii în gospodăria 
personală a păsărilor și, a 
animalelor mici într-o înde
letnicire. în acest sens, organi
zațiile U.T.C. de la sate pot pa
trona cursuri de instruire pro
fesională a tinerilor, De aseme
nea, pot interveni pentru asi
gurarea materialului necesar, a 
furajelor, declanșînd. totodată, 
concursul pentru cel mai fru
mos animal. Cu retribuția ob
ținută pentru munca depusă în
tr-o săptămînă la cooperai iva 
agricolă sau la I.A.S., se pot 
procura ouă, pui sau animale 
mici care să asigure obținerea 
unui venit anual de cîteva mii 
de lei (Asociația oferă. însă, 
membrilor și posibilitatea obți
nerii unor credite de producție 
pe termen scurt necesare procu
rării de material pentru repro
ducție, furaje, biostimulatori, 
utilaje etc.), iar asistența s^nl- 
tar-veterinară și instruirea 
practică e gratuită. Sînt necesa
re doar pasiunea, hotărlrea și 
strădania.

F. GHEORGHE 
Foto : GH. CUCU

Uzina mecanică a agriculturii și industriei alimentare din Oradea
Foto: ȘT. WEISS

Șl COMBUSTIBIL T1NLRII
O statistică situa industria ușoară printre marii 

consumatori de energie electrică și combustibil, 
alături de industria metalurgică. chimică și 
constructoare de mașini. Faptul este de natură 
să ne mire, în clipa în care îl recepționăm. 
Denumirea de „ușoara", aplicată cîndva acestei 
pretențioase ramuri industriale, ne-ar fi îndem
nat s-o cotăm printre „micile consumatoare". 
Dar, dincolo de sensurile și asociațiile lingvistice, 
industria ușoară, înzestrată cu utilaje automati
zate, instalații cu abur, injectoare cu gaz metan, 
dotată cu centrale termice proprii, rămine în 

cantități deadevăr consumatoarea unei mari 
energie electrică și termică.

Ovidiu Lăcusfeanu, inginer, în 
cadrul serviciului energetic șef 
al M.I.U.. ne aduce la cunoștin
ță citeva dintre măsurile care 
s-au hotărît la nivel de minister, 
în vederea reducerii consumuri
lor de energie electrică și com
bustibili :

— Preocuparea pentru econo
mii în cadrul ramurii noastre 
este mai veche : încă din 1971, 
în urma indicațiilor conducerii 
de partid, s-au luat măsuri 
energice. Eficiența lor se poate 
constata comparînd consumul 
de energie și combustibil înre
gistrat pe primele 9 luni ale a- 
nului 1972 și 1973 : în cazul 
energiei electrice, în 1972, pe 
perioada amintită, s-au consu-

In ultimii ani. oricît de pretențioase ne-ar fi 
gusturile, am putut constata cîteva salturi cali
tative. Calitățile pe care noi le constatăm, sint 
de fapt rodul unor mari transformări în unitățile 
industriale. Locul războaielor mecanizate l-au 
luat cele automate, introducerea fibrelor fine a 
mărit numărul bătăilor pe minut, finisajele su
perioare implică operații suplimentare. Toate 
aceste schimbări impun o sporire a consumului 
de energie electrică și de combustibili. Preciza
rea este absolut necesară, pentru ca eforturile 
specialiștilor și muncitorilor din ramură de a 
reduce consumurile de energie termică și e- 
lectrică, în condițiile unei creșteri NECESARE, 
să fie privite în adevărata lor lumină.
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PLURALUL ACȚIUNILOR
DIN RAPORT

La adunarea generală de 
alegeri a uteciștilor din orga
nizația cooperativei agricole 
de producție Voivodeni, jude
țul Mureș am ajuns din în- 
tîmplare. Mă aflam în comună 
cu alte’treburi și invitația se
cretarei, Ana Demeny, m-a 
surprins plăcut. Aceasta mai 
ales că de mai multe săptă- 
mîni gîndindu-mă după grafi
cul adunărilor existent la co
mitetul județean al U.T.C., la 
data ajungerii mele în sate, 
aflam că s-au ținut adunările, 
fie că se vor ține la date ne
ferme.

Din efectivul de 26 de ute
ciști ai organizației erau pre- 
zenți în sală 20. Prezență 
record la cooperativa agricolă

principiale la adresa comite
tului-

— Darea de seamă se referă 
la 6 slabă prezență a tineri
lor la acțiunile inițiate de că
tre comitet, sublinia Maria 
Topor. Care sînt cauzele gene
ratoare ale acestei situații ? 
Răspunsul îl. găsim în modul 
cum sînt organizate, cum sînt 
popularizate acțiunile.

Tinerii Mihai Șerbejan, Ma
rin Bdyte, Petru Buțurca. au 
făcut propuneri vizînd ’dina
mizarea vieții de organizație, 
îmbunătățirea conținutului în- 
vățămîntului agrozootehnic, a 
învățămîntului politic, a nive
lului de pregătire politico- 
ideologică și culturală, au cri
ticat aspectele negative din ac

„ORA BILANȚULUI" 
ESTE ȘI A PERSPECTIVEI

Patruzeci de tineri de la I.A.S. 
Nădlac discută aprins despre 
munca lor, ei, cei care au con
tribuit la obținerea, anul acesta, 
a 4853 kg griu la hectar, cu 800 
kg mai mult decît era planifi
cat la ferma vegetală nr. 1, șap
te sute de grame spor zilnic în 
greutate • Ia ferma zootehnică, 
11.000 kg fin la hectar - cu o 
mie peste plan la ferma nr. 4, 
cincizeci ore de muncă patrio
tică de fiecare utecist, opt mi
lioane de lei beneficiu — cu 
trei milioane peste prevederi 
etc. Un bilanț lăudabil, pe mă
sura hărniciei oamenilor din a- 
ceastă unitate agricolă.

O carte de vizită care pare a 
spune totul de la bun început. 
Da, dacă ne referim numai la 
aprecieri generale. Darea de 
seamă însă, responsabilitatea cu 
care s-au angajat în discuție

Reporterii noștri consemnează momentul adunărilor de alegeri
o lună de zile în urmă și atunci 
și-a adus și Elena Mințoiu a- 
minte că de pregătirea acesteia 
răspundea chiar dumneaei din 
partea comitetului comunal 
U.T.C. „Vieți să o țineți inline 
și. nu aveți nici proiectul progra
mului de activitate a luat-o ea 
la rost pe casiera organizației. 
„Da ce, eu știu ce trebuie la o 
asemenea adunare ? i-a răspuns 
casiera în seama căreia Elena 
Mințoiu dăduse telefonic sarci
na întocmirii documentelor. 
Doar știți că de o jumătate de 
an noi nu mai avem secretar**.  
Cu atît mai mult, că această or
ganizație nu avea de atîta timp 
nici secretar, prezența cuiva, mă
car din partea comitetului comu
nal U.T.C., era și mai necesară 
la pregătirea adunării. Toți însă, 
și cei de la județ ca și cei de 
la comună, trecuseră peste a- 
cest... amănunt. Iar acum, după 
un an de zile și respectiv șase 
luni, și unii și alții, atît au re
ținut : tinerii discută aprins. 
Măcar de li s-ar crea, cel pu
țin de aici înainte, posibilitatea 
purtării discuțiilor și în organi
zația lor, a Uniunii Tineretului 
Comunist.

N. COȘOVEANU

de producție, apreciază secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C., Alexandru Szakacs. 
Cum s-a ajuns la acest record?

— împreună cu secretara 
am trecut în zilele premergă
toare adunării pe la acei ute
ciști care de obicei lipseau de 
la acțiunile organizate, ne răs
punde tovarășul Szakacs.

S-a acordat deci un plus de 
atenție pregătirii adunării de 
alegeri. Faptul l-au relevat și 
materialele prezentate care au 
dat motive de discuție la nu
meroși tineri. Realizările au 
fost tangențial enunțate. Ele 
sînt cunoscute de uteciști care 
la obținerea lor au fost păr
tași. Acțiunile de muncă pa
triotică, participarea și rezul
tatele obținute în pregătirea 
pentru apărarea patriei, acti
vitățile sportive au fost anali
zate și cu alte ocazii iar pro
gramul de activitate marca o- 
biectivele concrete pentru vii
tor. Fără a îmbrăca o haină 
negativistă s-au adus critici

tivitatea comitetului comunal 
U.T.C.

— Recunoaștem în darea de 
seamă că realizările pe linia 
educației ateist-științifice nu 
ne satisfac, relata Maria Bu- 
țurcă- Aș recomanda celor 
care vor fi aleși să renunțe la 
ideea c£ tinerii nu vin la ac
țiuni. Organele alese să înțe
leagă că tinerii vin unde știu 
pentru ce, că atunci cînd în
țeleg rostul prezenței lor, sînt 
în primele rînduri- Și fiindcă 
vorbim de educație științifică 
vreau să spun că numai dacă 
se organizează mai multe con
ferințe într-un an de zile se 
poate folosi pluralul acțiuni
lor întîlnite în raport.

Exemplele aduse de uteciști 
ca argument pentru criticile 
formulate, pentru propunerile 
făcute au apropiat adunarea de 
ceea ce trebuie să fie un ast
fel de moment în viața orga
nizației, un început pentru cu
cerirea altor cote în educația 
comunistă a tineretului.

MIRCEA BORDA

uteciștii, au venit sâ ne dove
dească că despre tineret, des
pre rezultatele muncii lui, nu. 
se poate vorbi numai la gene
ral. Pentru că chiar într-o ase
menea unitate cu rezultate 
bune, există întotdeauna loc 
pentru și mai bine, mai sînt 
încă multe de făcut. Din dorin
ța sinceră de a face din locul 
de muncă un cadru în care as
pirațiile acestor tineri spre 
perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, de educare în cul
tul muncii și pentru muncă, pe 
lingă aceste realizări deosebite 
au fost dezbătute o serie de fe
nomene, manifestări care au 
constituit o frînă în bunul mers 
al activității din această uni
tate. Chiar dacă sînt puține, ele 
nu sînt lipsite de importantă 
atunci cînd este vorba de aba
teri de la disciplina muncii, 
așa cum a fost cazul mecaniza
torului Constantin Bălan, care 
pe lingă faotul că nu respectă 
programul de lucru, dă dovadă 
de dezinteres în îngrijirea ma
șinilor și utilajelor pe care le 
are în primire. Nu s-a criticat 
numai faptul in sine de indisci
plină. ci mai ales i s-a amintit 
acestui tînăr de eforturile pe 
care le face statul pentru do
tarea agriculturii cu utilaje și 
mașini corespunzătoare.

Au mai fost amintite și unele 
deficiențe in organizarea și teh
nologia de producere a unor 
culturi. S-a amintit în acest 
sens de o anumită practică, ce 
de ani de zile, în condițiile 
Nădlacului, nu a dat rezultate. 
Este vorba de ierbicidarea po
rumbului, cu toate că acestea 
nu au nici un efect în condiții
le terenului de aici. S-a dove
dit că în orice doze s-ar admi
nistra ierbicidele, buruienile nu 
pot fi distruse, fiind nevoie de 
prașile manuale ceea ce înseam
nă că întreprinderea plătește 
atit ierbicidele cît și munca oa
menilor ce execută prășilele. Și 
nu e vorba numai de cițiva 
lei ci de citeva zeci de mii, ier
bicidele mai avînd șj păcatul 
de a nu putea asigura o rota
ție corespunzătoare a culturi
lor, datorită efectului remanent 
al acestora.

Astăzi, cînd folosirea raționa
lă a combustibilului și energiei 
se pune cu atîta acuitate în 
toate ramurile economiei, a- 
ceastă problemă nu a putut ră
mine în afara discuțiilor. S-au 
adus aspre critici unor meca
nizatori, dar mai ales celor de 
la atelierul de reparații, care nu 
au trecut imediat la adoptarea 
unor măsuri care să vizeze re
ducerea de motorină, ulei și 
energie electrică. La propune
rea tovarășului Pavel Leonțki 
a fost adoptată soluția ca fie
care tînăr care lucrează în a- 
telier să repare pînă la înce
putul primăverii un număr de 
cel puțin zece baterii de la 
tractoare. Numai pe această 
cale se vor putea economisii 
mii de litri de motorină. înce- 
pind de anul viitor in întreprin
dere se va organiza munca pe 
bază de acord global. Fiind 
vorba de o nouă formă de re
tribuire, tinerii au propus or
ganizarea unor concursuri, cu 
caracter agrozootehnic, unde să 
vină specialiști cu înaltă pre
gătire! care să le explice în a- 
mănuijțime criteriile care stau 
la baza acestui sistem de co
interesare.

Sint propuneri izvorîte din 
rindul celor care muncesc aici 
și care prin hotârîrea adunării 
generale au fost adăugate pro
iectului programului de activi
tate prezentat de comitetul or
ganizației.

OVIDIU*  MARIAN

mat 28.3 Mwh la un milion lei, 
iar în 1973 — 27,64 Mwh milion 
lei ; pentru combustibil — in
1972 — 26.3 tcc/milion lei. în
1973 — 26.1 tcc/milion lei. Scăde
rile nu sint spectaculoase, pen
tru că, în această perioadă, gra
dul de automatizare și de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă 
a crescut simțitor, atrăgind după 
sine o majorare inevitabilă a 
consumurilor.

In urma publicării Hotărîrii și 
a Decretului, privind reducerea 
consumurilor, planurile de mă
suri întocmite în vederea obți
nerii de economii au fost restu- 
diate, posibilitățile de economi
sire aprofundate, astfel încit 
față de indicatorii din 1973, con
sumul de combustibil se va re
duce cu 6 Ia sută, iar cel de 
energie electrică cu 9 la sută. 
Tradus în bani, înseamnă o e- 
conomie de 22 milioane lei com
bustibil (față de 1973) și de 
peste 50 milioane lei energie 
electrică.

— Prin ce măsuri se vor ob
ține aceste rezultate ?

— Le putem împărți în 3 ca
tegorii — măsuri gospodărești 
(reducerea iluminatului, a tem
peraturii în secții și birouri, evi
tarea funcționării în gol a uti
lajelor, întreținerea lor corectă). 
Măsuri tehnologice (folosirea u- 
nor „rețete" de fabricație efici
ente, care să nu mai necesite re
petarea operațiilor, și să dimi
nueze numărul rebuturilor, în
cărcarea optimă a mașinilor) și 
tehnice (Înlocuirea unor agrega
te costisitoare -— arzătoare, ca
zane. instalații, îmbunătățirea 
izolațiilor termice, a calității u- 
tilajelor, recuperarea resurselor 
energetice secundare). Separat 
de aceste măsuri, este de dato
ria fiecărei unități să obțină e- 
conomii prin modificarea pla
nurilor de sortimente, adică prin 
reducerea produselor de consu
muri ridicate.

— în industria ușoară lucrea
ză un mare număr de tineri. 
Pentru îndeplinirea căror mă
suri pot să-și asume răspun
deri ?

— Pentru absolut toate, fie
care la locul său de muncă. Ti
nerii,. în adevăr foarte mulți, 
lucrează atît în secțiile produc
tive, cît și în serviciile energe
tice, sau în institutele de cer
cetare și proiectare.

★
Am vizitat cîteva mari uni

tăți ale M.I.U., pentru a ve
dea cum se achită tinerii de 
sarcinile ce le revin, ce ac
țiuni au întreprins, pentru a 
Ie duce la bun sfîrșit.

LA „TRICODAVA" — IN
TERVENȚII PROMPTE, E- 
NERGICE.

Tinerii reprezintă 85 la 
sută din numărul total al 
salariațîlor și, „în aceste 
condiții, este și normal — 
ne-au spus cîțiva uteciști — 
că n-am stat să ne uităm ce 
fac cei mai in vîrstă ; noi 
trebuia să întreprindem to
tul și cît mai repede"! Ce 
au întreprins ?

Multe. In primul rînd... dar 
e greu să spui in primul rînd, 
cînd de fapt. TOATE acțiu
nile sînt importante ! Deci 
fără pretenții de ierarhizare :
• S-au luat măsuri pentru 
reducerea iluminatului inte
rior și exterior, conform De
cretului. O echipă formată 
din uteciștii Nicolae Nica, 
Marian Negoiță, AI. Dumitru, 
a efectuat această operație în 
timp record. • Au în
ceput neintîrziat lucrările in 
scopul evitării pierderilor de 
abur pe traseu : refacerea 
izolațiilor, repararea oalelor 
de condens. Echipele con
duse de tinerii maiștri Gh. 
Olteanu și Gh. Ristoscu au 
efectuat deja 30 la sută din 
lucrare (Ia ceasul vizitei 
noastre) • Electricienii au 
executat, în mare măsură, 0- 
perațiile de zonare a lumina
tului in hale. • In sec
țiile mari consumatoare de 
energie electrică (datori
tă specificului utilajelor) 
— cotton, confecții, tri
cotat circulare — s-au luat 
măsuri deosebite pentru evi
tarea rebuturilor. Un pro
dus rebutat = o can
titate pierdută de energie. 
Printre măsurile adoptate ci
tăm : reorganizarea cursuri
lor de perfecționare, ajutorul 
tovărășesc, prezentarea ex
perienței fruntașilor, organi
zarea unor concursuri profe
sionale și desigur, și măsuri 
disciplinare. • Fruntașelor și 
fruntașilor „Tricodavei" din
tre care vom cita, cu părere 
de rău, doar pe : Stela Ure
che, Cecilia Dan, Gh. Radu, 
D-iru Tănase, Ioana Barmac 
și Sabina Banu, li s-a mai a- 
dăugat un titlu, acela de 
„bun gospodar al energiei e- 
Iectrice și termice".

la I.C.T.B. — GRIJA PEN
TRU FORMAREA UNOR 
DEPRINDERI „DE O VIAȚA"

• Florica Crișan, secretara 
comitetului U.T.C. : „Prima 
noastră grijă, ne spune, 
a fost să-i convingem pe 
lineri că nu pornim o cam
panie de o săptămînă sau de 
o lună, ci că a»șa vom munci 
de acum înainte, punînd ală
turi de priceperea profesio
nală, pe aceea de buni gos
podari. Stația de radio, zia
rul fabricii, gazetele de pe
rete, discuțiile din adunările 
generale ne-au ajutat mult"
• S-a hotărît ca în pauză 
să se stingă luminile, ca în 
timpul programului lumina 
să se întrerupă în acele sec
toare unde nu se lucrează.

• Comitetul U.T.C. a între
prins raiduri în schimbul 2 
și 3 • Uteciștii fac parte din 
comisiile care efectuează în 
timpul zilei controale pentru 
a urmări modul în care ho- 
tărîrile sînt puse în aplicare.

MONICA ZVIRJINSCHI
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„Cea mai bună clasă a anului școlar 1973-1974“ De la cazul M.F.

SÎNTEM IUBIȚI $1 RESPECTAT! paleta de activități trebuind

DE TOȚI ELEVII LICEULUI
Colegii mei, elevii anului III C, m-au însărcinat să vă scriu 

aceste rînduri. Dorim ca această scrisoare să constituie formula 
de prezentare a noastră, elevii acestui an. clasă de chimie-fizică, 
care și-au anunțat în urmă cu o săptămînă, înscrierea la con
cursul inițiat de „Scinteia tineretului" — „Cea mai bună clasă 
a anului școlar 1973—1974".

32 de inimi, unite în una singură, ale căror bătăi ritmice, dau 
viață unui organism viguros, gata să răspundă „prezent" la orice 
apel venit din partea semenilor săi — iată în mare trăsătura 
colectivului anului III C.

Sîntem un colectiv care trăiește avînd ca motto cuvintele : 
„Unul pentru toți, toți pentru unul". Sîntem iubiți și respectați 
de toți elevii liceului.

Este o mare cinste pentru noi să ni se spună că sîntem unii 
dintre cei mai buni elevi, dar bineînțeles că toate acestea nu 
sînt decît rodul unei munci asidue, care ne împrospătează pu
terile, pregătindu-ne pentru ceea ce se numește „om al socie
tății socialiste".

Cu munca și învățătura împletim armonios și activitățile din 
timpul liber. în toamnă, am participat alături de țăranii coope
ratori la strîngerea recoltei, iar în perioada vacanței de vară am 
efectuat muncă patriotică, ajutînd la construirea terenului de 
sport al liceului nostru.

Am organizat frumoase drumeții, seri distractive și în fiecare 
sîmbătă participăm la clubul inițiat de noi. în cadrul acestui 
club organizăm, lunar, comunicări științifice pe marginea cărora 
au loc discuții foarte interesante. Sînt discuții la care vom ur
mări să atragem cit mai muiți elevi.

Avem o pasiune comună — muzica. Ascultăm cu interes lu
crările unor mari compozitori și. expunerile despre biografia 
acestora. Nu ne-am limitat numai la audiții muzicale, ci am or
ganizat o formație de muzică ușoară. Sprijiniți de organizația 
liceului, ne-am propus ca în cadrul orelor de practică la labo
ratorul de fizică să construim o stație de amplificare.

între aceste activități stă la loc de cinste una care poartă 
deviza : „Minte sănătoasă în corp sănătos" — sportul. Echipele 
de hanbal și fotbal, încurajate de noi, ceilalți colegi, obțin fru
moase rezultate in întrecerile pe care le dispută. Rezultate sa
tisfăcătoare obținem și la atletism.

Aș propune să ne întoarcem pentru cîteva momente în ultima 
zi de școală a anului 1972—1973. Pătrundem în clasa deasupra 
căreia scrie „ANUL II C - zi". întîlnim elevi pe fața cărora 
se citește bucuria de a fi învins într-o luptă nu prea ușoară, cu 
un frumos rezultat — media generală a clasei peste opt, nici 
un corigent, nici un repetent. Azi, vom găsi aceeași elevi, dar 
mai mari cu un an. Au rămas însă aceiași nedespărțiți colegi 
și prieteni.

în fața clasei, pe un fotoliu, o fată citește o carte interesantă 
— este Corina Moise — colega noastră care a obținut premiul III 
la faza republicană a olimpiadei de română din anul trecut 
și care se pregătește intens pentru cea din anul acesta.

Puțin mai departe vom întilni un grup care discută o pro
blemă de chimie, iar lingă el, un altul care pare a pune la cale 
viitorul științei. Distingem în mijlocul lor pe : Florin Bărbii, 
Moldoveanu Miroea (astronomul clasei), Ion Preda ș.a. Toți 
aceștia și-au pus în gind să participe la olimpiadele ce se vor 
desfășura. Astfel, în procent de sută la sută vom participa la 
olimpiada de chimie, 13 elevi la olimpiada de matematică, 2 elevi 
la cea de română, 7 elevi la biologie, 2 la franceză, 3 elevi la 
olimpiada de filozofie și 6 elevi la cea de fizică.

Sîntem ferm convinși că vom reuși aproape toți să obținem 
rezultate foarte bune la aceste olimpiade.

Abonamente la ziarul „Scinteia tineretului" și revista „Fizică- 
chimie" vor avea toți elevii clasei, iar la revista matematică 
jumătate din ei.

Ne-am propus ca, lunar, să trimitem articole la „Pagina ele
vului" — articole care sperăm să fie cit mai interesante.

In primele două zile din vacanța de iarnă, împreună cu tova
rășul diriginte — Ion Ștefan — vom face o excursie la Poiana 
Brașov.

Sint cîteva din activitățile ce ni le-am propus pentru acest an 
și vă asigurăm că ne vom strădui să atragem un număr cit mai 
mare de elevi la îndeplinirea lor.

înainte de a încheia aceastră scrisoare, țin să vă aduc la cu
noștință, că noi, elevii „chimiști" ne-am propus ca la sfirșitul 
acestui an școlar să obținem media generală peste opt, iar la 
purtare toți — 10 (zece).

DOINA BUICA 
secretara U.T.C. a anului III C 

Liceul „Dinicu Golescu" 
Cîmpulung Muscel

P.S. Vă așteptăm să constatați că așa stau lucrurile

Perfecționarea învă- 
țămintului e una 
din problemele ca

re se ridică și la noi în școală. 
Am citit în „Pagina elevului" 
din 14 noiembrie părerea ele
vului din Cluj cu privire la do
tarea atelierelor-școală. Din 
cite am înțeles eu, era cam su
părat că în ceea ce privește 
munca tehnică productivă nu 
li se acordă prea multă încre
dere.

Dacă la Cluj nu li se dau ma
șinile pentru ateliere în stare 
bună de funcționare, apoi noi 
nu le-am văzut nici măcar așa 
cum le au ei. De ce ? pentru că 
nu avem asemenea ateliere. Sînt 
elevă în anul III la acest liceu, 
dar în acest timp nu am învă
țat nimic nou în ceea ce pri
vește pregătirea tehnică produc
tivă.

în orarul școlar acestui obiect 
de învățămînt i se spune PRE
GĂTIRE TEHNICĂ PRODUC
TIVĂ, dar la noi există ateliere- 
șooală pentru fete cu secții „cu- 
sături-țesături" și • „lenjerie- 
croitorie", iar pentru băieți, de 
lăcătușerie — unde mai invață 
cite ceva.

La ambele secții nu se face de
cît ce știm din școala generală : 
lucrăm fețe de mese (cu croșeta, 
lasetă sau broderie artistică și 
națională) și fețe pentru „pe- 
rini fantezi".

Cînd am fost în anul I am lu
crat niște costume naționale ale 
șoolii, pentru că liceul nostru e 
nou. Am avut montat un război 
de țesut (pentru fotele de cos
tume naționale ale școlii), dar 
acolo lucrau fetele care 
„știau de acasă". Noi n-am în
vățat mai nimic nou, și nici nu 
avem comenzi ale cooperativei 
meșteșugărești.

Orașul nostru fiind un oraș 
minier, mai în toate familiile 
există cineva care să știe să lu
creze ce-i trebuie, așa că pri
mim comenzi destul de puține. 
Totuși, pentru a ne face planul, 
noi, elevele,. trebuie să coman
dăm la școală ceva de lucru, să 
lucrăm singure obiectele, cu 
materialul nostru, iar apoi să 
plătim școlii manopera.

Nu știu ce fel de pregătire 
tehnico-productivă mai este și 
aceasta. Dumneavoastră ce cre
deți ? La televiziune am văzut 
atâtea imagini frumoase din ate-

lierele de la alte școli : elevii 
de la Liceul nr. 1 din Timișoara 
reușesc să transfere o secție a 
uzinei în școala lor, cei de la 
Cîmpeni (jud. Alba) lucrează 
pentru modernizarea învățămin- 
tului în cabinetele specializate,

• Elevii anului II D, __  ... __ __ . _____
L.I.C.M. Reșița, doresc să se să fie stabilită de către or- 
publi.ee informații mai ample 
asupra concursului. înțele
gem că doresc clarificări pri
vind condițiile puse de aces
ta, lucru pe care-1 și facem 
întrucît este cerut de mai 
multe colective școlare. Pre
cizăm că nu trebuie confun
dat modul de desfășurare și 
urmărire a concursului folo
sit de Liceul din Găești — 
prin punctaj — cu cel al 
concursului la care v-ați în
scris. în cadrul concursului 
nostru se vor analiza și con
frunta rezultatele claselor 
înscrise avîndu-se în vedere : 
a) media clasei la învățătură 
și activitatea practică, cu 
sublinierea • că vom avea in 
vedere și mediile de la sfîr- 
șitul fiecărui trimestru de 
școală, întrucît o competiție 
de o asemenea anvergură nu 
poate accepta munca în sal
turi, deci mărirea mediei fi
nale prin rezultatele ultimu
lui trimestru de _
școală ; de ase
menea. clasa nu 
poate avea cori- 
genți și repe- 
tenți, încît chiar 
dacă obține- o 
medie mare dar 
pe seama unor 
elevi vîrfuri, se 
descalifică ; b) activitatea de 
organizație a elevilor din cla
să, comitetele U.T.C. din șco
lile care au clase înscrise in 
concurs sînt solicitate ca, îm
preună cu conducerea școlii 
și îndrumătorul U.T.C., să 
urmărească îndeaproape pro
gramul de activitate al res
pectivelor colective, modul 
cum își realizează propriile 
angajamente și să acorde la 
sfirșitul fiecărui trimestru 
note meritate pentru activi
tățile realizate și eficacitatea 
acestora, notă care se va a- 
dăuga mediei la învățătură.
Precizăm că 
sosi la noi, rezultatele 
buie analizate cu multă 
biectivitate. Ni s-a cerut să 
precizăm activitățile care 
trebuie desfășurate. Con
cursul nu-și propune însă să 
delimiteze inițiativele, stabi
lind un număr fix de acțiuni.

ganizațiile de clase la dorin
ța elevilor. Incepînd cu pri
ma zi a noului trimestru, 

- deci din 10 ianuarie și pină 
la data de 25 ianuarie, aș
teptăm rezultatele parțiale
— pentru primul trimestru
— ale claselor concurente în 
ideea explicată mai 
contează și activitățile 
vacanță, participarea 
la acestea.

la o discuție 
despre 

CUNOAȘTEREA 
DE SINE

cum ați 
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sus ; 
din 

elevilor

putut 
refuzat 
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Există în viață un soi de sa
tisfacție avînd inefabila calitate 
de a putea da impresia murito
rilor, pentru o scurtă vreme, că 
sînt purtați în lumea celor fără 
de sfîrșit. Există în viață acest 
soi de satisfacție fie care și o 
poate da numai puterea de a 
trăi pentru oameni prin senti
mentele tale, pentru oameni prin 
gîndurile tale, pentru oameni 
prin faptele tale. Ei bine, secre
tarul U.T.C., prin definiție, este 
unul dintre cei aleși să trăiască 
această satisfacție. Aș vrea să vă 
pot face să înțelegeți universul 
în mijlocul căruia secretarul 
U.T.C., înconjurat de dosare și 
de idei, de ordini de zi și de 
planuri avîntate, de obsesia șe
dințelor și de căldura dragostei 
pentru colegi își plămădește vi
surile, muncește, iubește. Aș vrea 
să reușesc să vă dăruiesc tutu
ror măcar o părticică din lumea 
aceasta ridicată cu mîinile noas
tre, cu inimile noastre, cu min
țile noastre din lumea aceasta 
care a fost și totodată ră- 
mîne și a mea. A fost pentru 
că, iată, a trecut o lună de zile 
de cînd organi
zația U.T.C. a 
liceului este con
dusă de altcine
va. Rămîne, pen
tru că omul care 
a fost secretarul 
U.T.C. este ne
schimbat. Nu 
mi-a venit deloc 
ușor să renunț la 
tot ceea ce în
semna „secreta
rul U.T.C. An
drei Zâncă“.

De fapt, totul a început odată 
cu alegerea mea în funcția de 
secretar, căci orice sfîrșit începe 
cu începutul. în acea vreme, ca 
și acum, eram plin de optimism 
și de speranță și de încredere. 
Numai că optimismul meu ei a 
luat drept nebunie, încredeiea 
drept naivitate, speranța drept 
prostie. M-am supărat atunci și, 
din adîncul ființei mele, le-am 
aruncat tuturor celor ce nu ve
deau decît „mori de vînt" bleste
mul meu cel mai amarnic: 
„Las’ c-o să vedeți voi !**  Aveam 
14 ani și m-am vrut secretar 
U.T.C. Planul meu de luptă era 
ca și inexistent, dar aveam un 
țel, valorînd pentru mine mai 
mult decît zece strategii la un 
loc; trebuia să schimb casa. Și 
precum se împiedică oricine por
nește la drum privind înainte 
fără să se uite unde calcă, așa și 
eu am început să-mi număr 
eșecurile înaintea realizărilor. 
Dar, cu timpul, am învățat să 
cunosc oamenii, să le citesc su
fletele, să le înțeleg durerile și 
bucuriile și astfel au venit și îm
plinirile. Am vrut să fiu secretar, 
căci permanent am trăit senzația 
că numai de acolo de la înălți
mea funcției acelea, eu puteam 
face ceva bun pentru organizație; 
puteam reda acelor colegi ai mei

sceptici, încrederea în organiza
ție și în puterea lor de uteciști. 
Am vrut să fiu secretar, pentru 
că idealurile uteciștilor în nume
le cărora secretarul are datoiia 
să lupte, se confundau cu idealu
rile mele ca membru al societă
ții astfel încît secretarul U.T.C. 
devenea pentru mine o latură a 
caracterului meu : „un băiat bun, 
timid, săritor, cam dezordonat, 
destul de deștept, nu prea mo
dest, secretar U.T.C".

Și totuși, de ce am renunțat ? 
Șirul de discuții cu părinții, cate, 
poate pe bună dreptate, vedeau 
în rezultatele mele la învățătură 
urmarea timpului acordat U.T.C.- 
ului, și care depășea uneori pe 
cel rezervat studiului ? Destul de 
numeroasele privațiuni de la niș
te drepturi de onoare ce se cu
vin secretarului U.T.C., la care 
direcțiunea liceului m-a obligat 
uneori, considerînd (iarăși poa
te pe bună dreptate, avînd în 
vedere notele mele) că nu con
stitui un model pentru colegii 
mei, care mă apreciau totuși ? în 
nici un caz. Faptul că îmi sim
țeam colegii alături de mine, m-a 

ajutat totdeauna 
să depășesc mo
mentele dificile. 
Atunci de ce ? 
Pentru că, în- 
tr-adevăr, noțiu
nea de secretar 
U.T.C. e compa
tibilă cu uitarea 
de sine, — cum 
am spus la acea 
masă rotundă 
despre carieră, 
dar și cu arta 
de a conduce.

Pentru că a fi secretar 
U.T.C. și în clasa a XlI-a 
înseamnă capacitate de a-ți 
ordona activitatea în așa fel 
încît sa nu încurci învățătura cu 
viața organizației, iar eu, poate 
pentru prima oară atît de sever 
cu mine, mi-am dat seama că nu 
pot reuși, că și acum, cînd atît 
de aproape, viitorul îmi rostește 
din ce în ce mai des „trebuie să 
te realizezi, trebuie!", voi rămî
ne același dornic de a reuși o 
mulțime de lucruri deodată, ace
lași gata oricînd să-mi risipesc 
energia într-o mie de direcții, 
fără a găsi însă drumul spre 
mine. Poate ca, în afară de asta, 
ascuns într-un colț al sufletului 
meu, ferit de orgoliu, ce nu 
mi-ar fi permis nici în ruptul 
capului o asemenea remarcă, 
mi-am mărturisit că altul mentă 
acum să preia ștafeta. Și, privind 
înapoi, în căutarea urmelor tre
cerii mele prin viața Liceului 
„Dimitrie Cant emir", m-am 
hotărît să pun punct, conștient 
fiind că nu se cheamă lașitate 
și nici demagogie gestul meu, ci 
luciditate.

ANDREI ZINCA, 
anul IV b, locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.C.
Liceul „D. Cantemir" 

București

vreo importanță pentru tine ce 
meserie mi-am ales eu. Dar cred 
că ceea ce am făcut eu, poți 
face și tu, și in felul acesta ma
rea dilemă în care te afli acum 
va fi rezolvată.

Știu, nu a fost deloc ușor să 
aleg din universul de profesiuni 
minunate care îți deschid în față 
imaginile atîtor realizări posibi
le, dar trebuie, o dată în viață, 
să decizi tu însuți. Prima dată 
în viață, primul pas pe deplin 
responsabil din viața noastră, a 
tinerilor.

Așa că, dargă M.F., cred că am 
reușit, pifțin măcar, să te con
ving că înainte de toate, de toți, 
de orice prejudecăți, trebuie să 
alegi tu, să pui la încercare 
toată forța ta de a discerne, să 
te gîndești bine ce profesiune te 
va acapara toată viața, va putea 
să-ți mobilizeze în permanență 
resursele, avîntul tău de tinăr 
iubitor de adevăr, de cunoaște
re, de realizări !

Căci, consider că poți fi rea
lizat numai în acea profesiune 
în care nu ai timp să te plicti
sești niciodată, în care toate vi
sele tale capătă o formă și o 
cantitate.

Poate că părerea mea te va 
ajuta cit de cit, fiindcă am tre
cut și eu prin asemenea mo
mente și știu cită nevoie ai de 
un sfat.

îți urez mult succes în viață !

Descoperind în problemele 
tale intime multe similitudini — 
deci. înțelegîndu-te — încerc să 
te ajut, să-ți sugerez o soluție. 
Este bine că te caracterizează 
perseverența, sensibilitatea, că 
gîndești destul de matur, că ai 
avut și ai pasiuni — semn al 
arderii interioare (deduc acestea 
din cele scrise de tine). Punînd 
punctul pe i : cred că „punctul 
slab" al personalității tale reale 
este lipsa de autocunoaștere 
lăuntrică (zici : „cind scriu des
pre mine, mi-e foarte greu"). 
Prinsă în mrejele folositoare ale 
pasiunilor de scurtă sau de mai 
lungă durată ai uitat să te pri
vești pe tine, să te judeci, să 
descoperi care-ți este adevărata 
vocație, și, deci, hotărită să 
pornești pe drumul dificil, dar 
plin de bucurii al împlinirii. De 
fapt, această hotărîre parțial a 
erupt cînd ai ales — trecînd 
peste niște păreri preconcepute 
— secția umanistă. Da, aceasta-i 
vocația ta : să cunoști oamenii, 
să-i înțelegi, așa cum ai înțe
les-o pe mama ta pe care vrei 
s-o „vindeci moral" — nimic 
mai frumos...

Eu te-aș îndrepta (presupu- 
nînd că vei discuta cu tine, că 
vei lupta cu unele slăbiciuni 
inerente oricui) spre științele 
sociale, spre filozofie și socio
logie. Mai multă încredere în 
tine, ambiție și luciditate. în 
fapt., aceste „sfaturi" mi le dau 
și mie însumi, adesea...

VICTOR MIHAILESCU
Liceul Pogoanele — Buzău 

anul IV, uman

• După 
constata, 
înscrierea, clasa voastră, 
nul 204, Grupul școlar „Elec- 
troputere" apărînd pe listă. 
Vă răspundem și la între
bări. In clase pot și chiar e 
bine să existe gazete de pe
rete, acestea constituind un 
mijloc de a vă exprima opi
nia, de a vă reflecta activi
tatea, preocupările. De alt
fel, din reportajele publicate 

t da seama că o 
inițiativă deo
sebită a claselor 
a fost alcătuirea 
unor gazete de 
perete care să 
vă reprezinte, 
în ce constă a- 
gitația vizuală, 
la ce probleme 
se referă ? Pu- 

vă confecționați 
con-

v-ați putut

[concursului!

înainte de a
tre- 

o-

teți să 
lozinci mobilizatoare, 
ținînd citate semnificati
ve din documentele de 
partid privind activitatea 
voastră de elevi, activitatea 
școlii, în general ; fiind o 
clasă de viitoare electricie
ne, v-am sugera să vă faceți 
panouri și fotomontaje cu 
date și fotografii reprezen- 
tînd dezvoltarea energeticii 
în țara noastră, sarcinile din 
acest domeniu. Evident că la 
voi nu se pune problema re
zultatelor la practica agri
colă, din moment ce faceți 
practică industrială, contea
ză deci rezultatele obținute 
la practica de profil. Proble
ma muncii patriotice este un 
alt aspect al activității și a- 
precierile se fac după orele 
de muncă și rezultatele ob
ținute, fie că lucrați în 
școală, pe șantier — unde 
sînteți solicitate.

Anul IV A, Liceul din Buhuși, colectiv înscris la concursul nostru

în timp ce noi facem „cusături". 
Pină cînd ?

VERGINIA CIOLACU, 
anul III real, Liceul Motru — 

Gorj

CONSILIUL PEDAGOGIC

N-am putea lucra

Cred că din anul întîi de li
ceu elevii ar trebui testați și 
pe această bază repartizați. 
De ce să facă umaniștii bo- 
binaj și cei de la clasele spe
ciale.... țesătorie ? Nu știu pe 
loc cum s-ar putea rezolva 
problemele celor de la uman 
dar elevii care învață în cla
sele speciale de matematică, 
fizică, chimie ori biologie ar 
trebui, în mod firesc, să facă 
o practică la fel de profilată. 
Poate că o soluție ar fi să des
fășoare practica în institute de 
cercetări, să beneficieze unii 
de mașini de calcul, alții de la
boratoare ; o asemenea conce
pere a practicii ar duce și la o 
îndrumare competentă, de spe
cialitate.

MARIANA CIUBOTARU
Liceul economic Focșani

Să nu sacrifici 
o vocație mare 

pentru trei...
mai mici

înțeles noi, ai

timpul practicii?
ctivitatea tehnico- 
productivă a in
trat în conștiința 

noastră, a elevilor, nu numai ca 
o modalitate de a ne apropia de 
sfera muncii productive, ci și ca 
o sursă posibilă a unei prepro- 
fesionalizări. Și totuși, lucru
rile sînt departe de a fi satis
făcătoare. Iată ce se întimplă 
în cazul nostru, al celor care 
învățăm la Liceul „Spiru Ha- 
ret".

Noi ne folosim de atelierele 
Liceului „D. Cantemir" care 
sint patronate de I.F.A. și „E- 
lectrobobinaj". Dar uzinele res
pective n-au asigurat sculele 
necesare tuturor elevilor și nici 
materiale care să acopere toate 
orele de lucru. Anul trecut un 
trimestru și jumătate, în condi
țiile arătate mai sus, am făcut 
lucrări de lăcătușerie. Apoi, am 
început să fim mutați ba la 
tîmplărie, ba la țesătorie. ba 
iar la lăcătușerie. în jrtps, e- 
xistau săptămini în car^nu a- 
veam de lucru decît 4 ore. în 
condițiile acestea, nu numai că 
n-am învățat mai nimic, dar 
nici vorbă să ne putem opri la

o specialitate la care să rivnim 
să obținem, la sfirșitul studii
lor liceale, o calificare profe
sională. Și încă ceva : din cau
za lipsei de lucru am pierdut 
multe ore, care dacă ar fi fost 
judicios gospodărite, puteau fi 
transferate la materiile unde 
situația la învățătură nu este 
tocmai roză. Dacă aceasta este 
o situație negativă pe ansam
blu, problema mai are și unele 
particularități : clasele de u- 
man fac electrobobinaj și elec
tronică, clasele speciale nu fac 
o practică pe profilul lor.

Eu cred că trebuie să existe 
o anumită consecvență în orga
nizarea practicii productive, să 
se urmărească și aici, ca și la 
restul disciplinelor din progra
ma școlară, o succesiune fi
rească în predarea cunoștințe
lor și formarea deprinderilor, 
în scopul finalizării pentru noi,, 
cu perspectiva de a ne putea 
dovedi calificarea în domeniu! 
respectiv. Este foarte impor
tant ca, pe baza unui examen 
special, să poți dovedi că ești 
capabil și să primești atestatul 
într-o profesiune.

OANA CARABIN.
elevă, Liceul „Spiru Haret"

Nu-mi plac 
întrebările 

fără răspuns
Vreau să o ajut pe „M.F." 

spunindu-i că mai sânt muiți ti
neri ca ea, care gindesc la fel 
și o înțeleg. Am înțeles din rân
durile ei că este în penultimul 
sau ultimul an al unui liceu 
teoretic... Eu sînt in ultimul an 
al unui liceu economic, deci, de 
specialitate. Veți spune : bine, 
dar alegerea profesiunii în cazul 
tău nu comportă frămîntările 
unui elev de la un liceu de cul
tură generală !

Dați-mi voie să vă contrazic ! 
în cursul celor patru ani de li
ceu mi-am pus de nenumărate 
ori întrebarea : „Ce îmi place ?“ 
Mi-am răspuns întotdeauna, 
pentru că nu-nji plac întrebările 
fără răspuns, dar întotdeauna 
răspunsul era altul. Pentru că, 
de cînd mă știu, mi-au plăcut 
toate obiectele, și nu cred că a 
fost un obiect la care să învăț 
din obligație... Sînt la un liceu 
de specialitate și programa nu 
prevede obiecte ca : muzica, de
senul etc. Și totuși, în timpul 
liber, desenul este o plăcere. îl 
fac cu pasiune. Și am ajuns și 
eu în aceeași situație cu „M.F.", 
încît eram foarte preocupată de 
decizia ce trebuia să o iau.

Din partea părinților nu a- 
veam cum să primesc un spri
jin căci, dintotdeauna, cu dra
gostea și înțelegerea lor mi-au 
spus : „să faci ce îți place" !

Din partea tovarășilor profe
sori nu cred că puteam spera la 
ceva, pentru că am fost dintot
deauna o elevă bună și fiecare 
tovarăș profesor ar fi dorit să 
mă cîștige pentru obiectul dum
nealui, pentru că „aveam pasiune 
pentru el", cum spuneau dinșii.

Și atunci eu trebuia să hotă
răsc ! Mi-am dat seama cum, 
mai mult ca niciodată, ce în
seamnă astăzi „responsabilitatea 
noastră", a tinerilor de azi. im
portanța hotărîrilor și faptelor 
noastre. Căci trebuia să iau o 
hotărîre asupra viitorului meu, 
asupra modului cum îmi voi 
aduce contribuția la marile con
strucții ce se desăvârșesc în țara 
noastră, la făurirea viitorului ei.

Nu știu, dragă M.F., dacă are

Din cite am 
afinități deosebite pentru mate
matică, limba franceză și știin
țe sociale și probabil îți este 
greu ca pentru viitor să optezi 
numai pentru una din ele, re
nunți nd deci la celelalte două. 
Ei bine, în cazul acesta, cel mai 
simplu sfat ce-ți poate fi dat. 
este acela de a urma Facultatea 
de comerț exterior. Nu știm 
însă dacă și practic este tot atît 
de „simplu" ca și. teoretic. De 
aceea, gindește-te bine dacă, 
urmînd această cale, nu cumva 
faci o concesie unora din cele 
trei obiecte, in dauna celui de-al 
treilea. în acest caz, considerăm 
că este păcat să sacrifici o vo
cație mai mate pentru trei... 
mai mici.

După, cum vezi, ne-am ferit 
să-ți dăm un sfat categoric, 
mulțumindu-ne numai să-ți a- 
tragem atenția asupra unui anu
mit aspect al problemei ; pen
tru că, orice s-ar spune și — 
mai ales — orice ți s-ar spune, 
numai tu poți decide în ultimă 
instanță, asupra viitorului tău.

MARINESCU RALUCA 
și MICU EUGENIA 

eleve în anul 111 — secția real 
— la Liceul cu limba de predare 

germană din Pitești

CORES P O N D E N T E_______________________< _____

Apelul nostru formulat în prima pagină a elevului și reamintit 
în cele care au urmat, a fost receptat : mai muiți elevi, apreciind 
modul în care îi reflectă pagina lor. rubricile mai bine adecvate 
preocupărilor vîrsteî uteciste, de elev, țin să îmbogățească te
matica paginii cu idei proprii, să ne solicite noi rubrici, noi dez
bateri. Ne bucură acest interes, chiar faptul că ceea ce am gin- 
dit noi, redactorii, li se pare încă insuficient, gîndind ei pentru 
ei. La urma urmelor, pagina. în noua sa ediție, așa s-a și pre
zentat : dorindu-se să fie a elevilor de la A la Z. Amintind 
cîteva din sugestiile sosite pe adresa paginii, înseamnă că ne 
„solidarizăm" cu ele dar, procedînd ca-ntr-un colectiv de colegi, 
cerem părerea plenului cititorilor. E și un mijloc, recunoaștem, 
de a le incita ambiția să vină și ei cu alte idei.

• Florica Pleșca, elevă a Li
ceului pedagogic din Brașov, 
locțiitor al secretarului comite
tului U.T.C. și vicepreședintă a 
consiliului județean al elevilor, 
mărturisind că : „am rămas de-a 
dreptul incintată după ce. am 
terminat de citit pagina nu nu
mai pentru modul interesant în 
care este concepută aceasta, dar 
și pentru rubricile pe care ni le 
propune", ne roagă să o admi
tem printre corespondenții noș
tri permanenți — ceea ce și fa
cem. Prima sa contribuție la pa-

Invitafii paginii
în zeci și poate sute de pagini — rubri

cate și prinse in dosare, in formulări diverse, 
cu ancorări în date și nume — direcțiile — 
problemele și acțiunile vieții școlii stau gata 
să convingă că oamenii ei sînt la posturi.

O îndatorire de ordin obștesc m-a chemat 
să le parcurg, cu interesul celui dornic să-și 
confrunte propriile întreprinderi. Și m-am 
bucurat că ei, colegii mei, pot fi regăsiți 
peste tot unde și în ce se realizează.

Un singur lucru mi s-a părut că lipsește : 
el, elevul !

M-am întrebat : ce determină acest sens 
unic într-o profesie, prin excelență hărăzită 
cu vocația ecoului ?

Splendide — prin simplitatea cuvintelor, 
admirabile — grație sincerității fără umbre, 
și limpezi — prin modul de a judeca, cele 
cîteva zeci de minute s-au scurs pe nesim
țite în ambianța intimă a sediului U.T.C. (la 
Liceul agricol din Bechet) : cîțiva elevi, din 
ani diferiți, fete și băieți, membri și ne
membri ai comitetului, mi-au fost interlocu
tori într-o discuție prietenească despre în
săși viața lor — cu întreaga ei densitate de 
fapte, de trăiri, de idealuri...

Transcriu doar un fragment din discuția cu 
un elev din anul ultim, locțiitorul secretaru
lui. pe liceu :

— Ai, desigur, o prietenă.
— Da...
— V-ați gindit la ce va fi in iunie, la 

absolvire ?
— Ne-am gindit, dar n-avem un răspuns.
— De ce ?
— Aș vrea să lucrez, alături de ea, pe un 

mare șantier !
— Școala ar putea să vă ajute ?
— Nu cred !!!
_  ?
— La repartizări nu se iau în seamă și 

astfel de lucruri...
E doar un fapt.

din care carte ne
discuțiilor noastre r___
de dezbătut în feluritele compartimente 
muncii pentru care există... dosare, registre, 
caiete...

Un mare adevăr răzbate din statuările înal
tului Plen din iunie, și el trebuie incorporat 
întregii noastre existențe : noi sîntem numai 
prin ceea ce ei trebuie să devină !

Prof.
EUGEN BRALOȘTIȚEANU

Craiova

Dar e greu să răspundem 
luăm, uneori, subiectele 
la dirigenție, problemele 

ale

gină este o propunere : „Aș dori 
să discutăm într-o dezbatere ur
mătoare ceva 
teresant. Mă 
„oare sîntem 
gătiți pentru 
barea ar fi, 
s-au luat măsurile cu privire la 
învățămînt în plenara partidu
lui : „ce condiții ar trebui 
trunească tinerii pentru 
tea spune că intr-adevăr 
considerați urmașii unui 
care a făcut totul pentru 
rul nostru ?“

• „îmi place — deci apreciez 
— dinamismul paginii elevului, 
stilul alert, concretețea. Sinteți 
pe un drum bun, ne scrie Vic
tor Mihalașcu, anul III, Liceul 
Pogoanele, Buzău. Mi-aș dori 
să purtăm un dialog despre 
„Adolescentul de azi, omul de 
miine : cum ne pregătim zborul 
spre înalturi ?"
• „Aș vrea să felicit redacția 

pentru inițiativa redactării „Pa
ginii elevului" de către elevii 
înșiși. Vă propun și eu două po
sibile teme de dezbatere în ca
drul paginii. Prima ar fi Elevul 
ideal, care sînt sigur că ar duce 
la discuții vii. O probă conclu
dentă în acest sens este dezba
terea acestei teme în colectivul 
din care fac parte, dezbatere 
care a fost atît de aprinsă încît 
a fost continuată și după epui
zarea timpului destinat ei. O a 
doua temă, ar pune sub lupă 
colegialitatea. Practic, timp ue 
patru ani în licee se formează 
cu greu colective unite, cu un 
puternic spirit de colegialitate. 
Dacă un sfert din viață elevii 
sînt alături de colegii lor de 
școală, de ce, totuși, persistă 
neîncrederea, indiferența, egois
mul ? Aș propune și lansarea 
unei noi rubrici intitulată ; „Re
întoarcerea timpului pierdut" 
unde să putem cunoaște și 
tipul de elev care a reușit să 
obțină rezultate bune, după un 
lung șir al insucceselor.

ce mi se pare in- 
gindesc deseori : 

îndeajuns de pre- 
viitor ?“ și între
mai ales după ce

să în- 
a pu- 
pot fi 
popor 
viito-

Pagina elevului este și trebuie 
să fie o tribună a adevărului și 
cred că ar trebui puse in lumină 
nu numai Succese și Exemple 
pozitive ci și insuccese și Exem
ple negative. Avem nevoie de 
asemenea rubrici de dezbatere. 
Semnează Ion Petrescu, elev, 
anul IV, Liceul „Ion Maiorescu", 
Giurgiu.

o Raluca Marinescu și Euge
nia Micu, eleve in anul III, sec
ția-real, Liceul cu limba de pre
dare germană pitești, „două ne
despărțite prietene, vecine și 
colege" — cum se prezintă a- 
cestea în scrisoare — propun 
două teme pentru rubrica „Dez
bateri" ori, eventual. înființarea 
unei noi rubrici „Dialog la o 
anumită vîrstâ" care să discute 
despre „Iubirea și rațiunea pa
siunii" și „Cînd prietenia sfîr- 
șește prin a se transforma în iu
bire. iar iubirea în prietenie?" 
„Luind în considerare 
medie a cititorilor 
„Scinteia tineretului", 
sigure că dialogul cuprins in co
loanele ziarului va fi cit se poa
te de viu, variat și original și 
nu lipsit de mult doritul sim- 
bure moral și educativ. Trebuie 
să înțelegeți că și acestea sint 
probleme care ne preocupă, pe 
lingă învățătură și viitorul nos
tru. Considerîndu-ne participan
te la acest dialog, vă mulțumim 
anticipat".

Aveți cuvîntul să-1 inaugurați!
• „La școala la care sint elev, 

am întilnit oameni cu talente 
diverse. în cercul meu de prie
teni, mi-am dat seama că muiți 
dintre ei doresc să se afirme pe 
baza acestui talent. V-aș serie 
despre acești colegi ai mei. Aș 
dori să vă scriu și despre acțiu
nile întreprinse de elevii școlii 
noastre. Se poate ?“ Bineînțe
les, dragă Fănel Crăciun (elev 
al Grupului școlar al întreprin
derii de osii și boghiuri, orașul 
Balș), doar ai observat că muiți 
colegi de-ai tăi au scris fără să 
ne ceară în prealabil asentimen
tul. Pagina este a voastră, pen
tru voi. Lucru pe care trebuie 
să-1 rețină și Elena Baran, ele
vă, anul IV. Liceul „Gh. Ba
co via“, Bacău, ca și Virgil Maier, 
de la Liceul „Avram Iancu" din 
Aiud.

vîrsta 
ziarului 
sîntem

Redactorul paginii
LUCREȚIA LUSTIG

publi.ee
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BORZEȘTI

Borzești, Letopiseț 1436 ; în 
aceste locuri, aproximează le
genda, s-a născut și a copilărit 
Ștefan, voievodul Moldovei. Do
vezi — memoria neștearsă a 
mitului și un stejar rotat, au
reolat de timp sub numele de 
„Stejarul din Borzești“. 500 de 
ani au trecut și despre aceste 
locuri nu s-a mai știut nimic. 
Locurile și oamenii s-au așe
zat cuviincios din legendă în 
anonimat, alături de celelalte 
sate de pe Valea Trotușului. 
Atiția ani cronica nu mai ros
tește o slovă !

Borzești, 1952 : Plenara par
tidului din 12—13 decembrie 1950 
avea în dezbatere la ordinea de 
zi, între altele, pregătirea pri
mului plan cincinal din prima 
etapă a construcției socialiste. 
Trecuserăm cu succes cele două 
„planuri de refacere4*,  de „re
construcție din dărîmături4*,  iar 
acum ne încercam forțele în 
planuri de construcție cu obiec
tive mai grele și cu o planifi
care de lungă durată. Care au 
fost sarcinile acelui prim cin
cinal ? Pentru industrie, la 
punctul 7 al raportului plenarei, 
se prevedea „dezvoltarea in
dustriei chimice (care de fapt 
începea aproape de la zero) în 
vederea folosirii intense a ma
teriilor prime și, în special a 
petrolului, a rezervelor de gaz 
metan, sare și cărbuni, creîndu- 
se mari uzine chimice**.  în 
acest raport, rostit acum 25 de 
ani, s-a născut pentru a doua 
oară localitatea Borzești.

„Chimia industriilor44, cum se 
știe, era cea mai nouă ramură 
din economia socialismului, o 
industrie care de puțin timp 
debutase chiar și în lume. Cu 
toate că sarcinile primului plan 
cincinal pot fi îndeplinite acum 
doar de trei județe, ceea ce 
s-a realizat atunci a însemnat 
începutul planificării socialiste 
și dovedea justețea unei politici 
economice și hotărirea, și vo
cația de constructor al partidu
lui. După doi ani, în 1952, pla
nurile și schițele proiectanților 
au trecut de pe hîrtie pe tere
nurile mlăștinoase ale Borzeș
ti lor. De pe Valea Prahovei pe 
Valea Trotușului au sosit și 
primii specialiști, ca să creeze 
aici, în Moldova, un nucleu pu
ternic de petrochimie și un în
ceput de eră industrială. Deci, 
rafinăriile Prahovei au dat oa
menii ; Bicazul — cimentul pen
tru temelii ; Carpații Răsăriteni 
au dat lemnul și calcarul pen
tru construcții ; cetățile de foc 
ale Reșiței — oțelul ; Craiova 
— echipamentul electric, Iar 
Trotușul, Oituzul și Tazlăul i-au 
dăruit apele. Se împlinea acum, 
după mulți ani. visul savantu
lui român Petru Poni, vis pen
tru care a luptat zadarnic ca să 
impună atenției vechii orînduiri 
planurile sale de valorificare a 
bogățiilor naturale.

Din 1952, după o așteptare de 
500 de ani. cronica Borzeștilor 
se reactualizează. Sosesc mereu 
vești de la constructori, de la 
petrochimiști, de la operatorii 
de sinteze, de la distilatorii de 
țiței. Rind pe rînd, cele trei 
obiective și termocentrale, com
binatul chimic, rafinăria de pe
trol, combinatul de cauciuc vor 
fi date în funcțiune. Cronici din 
ziare confirmă lapidar îndepli
nirea etapelor :

— 22 X 1957 : începe șantie
rul fabricii de cauciuc.

— Borzești, de Ia corespon
dentul nostru :

..Duminică. 14 iunie 1959, mun
citori. tehnicieni, constructori și 
montori s-au adunat în jurul 
mașinilor și instalațiilor fabri
cii de oxigen. Zeci de priviri 
urmăresc cu multă nerăbdare 
aparatele de comandă și con
trol. La comanda unui tinăr in
giner se apasă pe butoanele de 
pornire. încă puțin și instalații
le vor produce primii metri cubî 
de oxigen. Astfel, cu o jumă
tate de an înainte de termenul 
stabilit, intră în funcțiune fa
brica de oxigen de la Borzești**.

— 23 XII 1959 : se Inaugurea
ză magistrala de saramură 
care va lega direct adîncul oc
nelor de la Saline, cu retortele 
Borzeștilor.

— 23 XI 1960: se produc pri
mele tone de sodă calcinată.

— 4 VII 1962 : combinatul 
primește tltlut de întreprindere 
fruntașă pe ramură.

— 11 III 1964 : se produce po- 
liclorura de vinii.

• Mii de chimiști pe platforma 
de la Borzești

• Sute de produse obținute 
pe calea sintezelor chimice

• Numai uzina chimică livrează peste 
60 de produse chimice industriale

• „Carom-Borzești" — o denumire 
care a devenit cunoscută în multe 
țări ale lumii

• Sarea, țițeiul și gazul metan sînt 
materiile prime folosite la Combinatul 
din Borzești

• Semnături de prestigiu dau 
personalitate „mărcii fabricii"

• Ce i se cere unui bun operator chimist
• Un oraș cu o vîrstă medie de 28 de ani

BOGĂȚIILE 

PĂMÎNTULUI 

Șl SPIRITUL 
GOSPODĂRESC

Sîntem printre primele țări 
din lume care au trecut la ex
tragerea și prelucrarea țițeiu
lui. Țăranul Tudor Curcan ia 
în antrepriză, la 1855, „niște te
renuri petrolifere'4. Goana după 
..aurul sclipitor* 4, asemeni cău
tătorilor de aur din Alaska, a- 
duce în curînd în țară primii 
„oil-mani“. Era „firesc44, zăcă
mintele de petrol ale României 
sînt printre cele mai bune hi
drocarburi din lume iar gazul 
subpămîntean de la Ocnele 
Mari și Sărmășel are o con
centrație de 99 la sută metan ! 
Dar... „săraca țară bogată44 ! 
Dintr-o statistică făcută Ia în
ceput de secol, reieșea faptul 
că 93,66 la sută din forțele de 
muncă ocupate în cîmpurile pe
trolifere erau autohtone și nu
mai 6,34 la sută erau străine, 

„oil-mani“. Cine s-at lua numai 
după aceste cifre, ar spune că 
industria petrolului românesc 
era „la ea acasă44, se afla în 
miinile românilor. Cercetlnd 
mai cu atenție s-ar vedea clar 
că majoritatea românilor o for
mau salahorii, lăcătușii, puțarii 
etc. pe cînd străinii (cei mai 
bine retribuiți) erau ingineri, 
maiștri, „supraveghetori14. Su
praveghetori străini la avuția 
națională !

Istoricii au împărțit timpul în 
evuri44, naturaliștii au des

părțit virsta pămîntului în ere : 
primară, secundară, terțiară, 
cuaternară. Rocile sfărimicioa- 
se. eliberate de coeziunea mo
leculară. din Munții Măcinu- 
lui, aparțin geologiei primare, 
fiind poate cel mai vechi ,.pă- 
mînt al Europei* 4. Arcul carpa
tic există din terțiar, în vreme 
ce pămîntul galben și mănos al 
Bărăganului are o vîrstă cua- 
ternară. Acestea sînt vîrstele 
pămînturilor de aici. Sub pă- 
mînt, în roca-mamă, petrolul 
zace din cine știe ce vreme geo
logică și irumpe prin straturi, cu 
o forță greu de stăpînit. Inca
pacitatea de captare, dar mai 
cu seamă dezinteresul societă
ților străine pentru această bo
găție exploatată vremelnic au 
dus la mari risipe : în 1910, 
sonda 106 a vărsat la 2 sep
tembrie 180 vagoane de petrol, 
peste cîteva zile aceeași sondă 
aruncă în aer alte 300 vagoane 
de țiței. într-o lună s-aU pier
dut pe șanțuri 2 700 vagoane de 
țiței. La Moreni. sonda nr. 1 a 
pierdut în doi anî petrol în va
loare de 40 miliarde lei aur, la 
cursul anului 1912. Cu toate a- 
ceste imense pierderi, exploa
tarea zăcămintelor era rentabi
lă pentru oricare societate pe
troliferă străină. Prezența unui 
combinat petrochimic, printre 
sondele Moldovei, în imediata 
vecinătate a zăcămîntului. a 
fost primul semn al exploatării 
raționale, științifice, gospodă
rești. Planurile de automatizare 
a proceselor industriale, aflate 
ca un prim obiectiv de sarcini 
al partidului, prevedeau printre 
altele revizuirea completă a

„O deosebită afenfie trebuie acordata 
valorificării superioare a materiilor prime, 
orientind ferm structura industriei—atît in 
cincinalul actual, cit și in cincinalele 
viitoare - spre produsele care incorporează 
o cantitate de muncă cit mai complexă../'

(Din Raportul la Conferința Națională 
a P. C. R., 19-21 iulie 1972)

«I,temelor de valorificare a ză
cămintelor. Trecerea de la ex
ploatarea empirici șt consumul 
neeconomicos la valorificarea 
chimică a resurselor, justifică 
Încă din primii ani al naționa
lizării și socializării bunurilor 
— prezenta combinatelor chimi
ce înrudite : Borzești, Victori», 
Săvinești.

Trecem pe sub o coloană ar
gintie. Este magistrala sallduc- 
tului — care aduce soluția sa
turată de Na CI din fundul oc
nelor „Saline" prin cracarea e- 
lectrolitlcă din sare se obțin 
produse de bază necesare in
dustriilor chimice, ușoare, nece
sare agriculturii. Constantin 
Stratulat, cel mai bun povesti
tor al proceselor chimice, imi 
spune in repetate rinduri fap
tul că sarea nu mai e»te doar 
acel prea ieftin „aliment de 
solniță". Acest lucru se justifi
ca doar pe vremea romanilor, 
care Iși primeau „solda militară 
in sare". La Borzești „sarea, fn 
retorta chimistului, este un iz
vor de bogăție". Savantul român 
Gheorghe Spacu susținea că 
acest zăcămint. sarea, constitui*  
..petrolul alb" al industriei chi
mice românești. O cantitate de 
sare, care costă 1 l*u,  prin chi
mizare își sporește valoarea de 
o sută de ori.

— Domnule Spacu — i-au 
răspuns reprezentanții ,.Solvay", 
asemenea proiecte primejdu- 
lesc interesele noastre ! Ne vom 
menține monopolul cu orice 
mijloace. Nu mai stăruiți in 
această idee.

Care era de fapt interesul 
trustului ..Solvay" ? Valorifi
carea „chimică" a zăcămintelor 
de sare numai in lingura bu- 
cătarului-șef de la „Capșa". De 
aceea în 1934, profesorul I. Si- 
mionescu intr-un studiu despre 
bogățiile subsolului, spunea cu 
oarecare mulțumire că „sarea 
nu servește numai pentru hra
na omului ; o mare cantitate se 
dă la oi și vite, folosindu-se și 
la păstrarea peștelui proaspăt. 
Una, cu alta, in 1934 e-au consu
mat aproape 13 kg de sare pe 
cap de locuitor". „Aceasta era 
folosința de bază a celui mai 
mare zăcămint mineral din 
tară". Zeii n-au fost darnici 
decit in legende repeta adesea 
savantul Petre Poni. „Trebuie 
să prelucrăm științific propria 
noastră avuție națională, subpă- 
mtnteană. e-o folosim gospodă
rit ca să-i dăm valori Înzecite". 
La Combinatul chimie din Bor
zești ceea ce căuta să explice 
Petru Poni este acum o reali
tate.

...incă din cincinalul acesta, 
conform directivelor Congresu
lui al X-lea și potrivit recente
lor botăriri luate de partid și de 
stat, vom începe chimizarea ma
teriilor prime prin procedeele 
superioare de prelucrare, urmlnd 
etapa „chimiilor fine" — care 
prin adincirea proceselor teh
nologice asigură produse cu o 
valoare ridicată și cu largi în
trebuințări tn ramurile econo
miei naționale.

0 URIAȘĂ 

ORCHESTRĂ 

CHIMICĂ

„Este foarte greu — îmi spu
nea secretarul U.T.C., Păun Du
mitru, să îețelegi în ansamblu 
și în amănunt munca a mii de 
oameni, repartizați la instalații 
care se întind de-a lungul rîu- 
lui pe 9 km. De fapt, întreg 
procesul tehnologic al nebănui
telor sinteze este ermetic, se 
petrece la temperatură și sub 
presiune — în coloane, ca du
pă normele unei adevărate si
metrii muzicale. Nimic nu se 
vede, totul se aude și „se as
cultă* 4. Conductele de țiței vîs- 
cos .vibrează în tonuri joase, 
profunde ; hidrocarburile a- 
romatice au un sunet straniu, 
de harfă eoliană și cîntă 
sub cerul limpede, asemeni pă
durilor de tisă din Nordul Mol
dovei, iar conductele roșii de 
oxigen și conductele galbene a- 
le metanului, au sunet meta- 
lic-argintiu. O uriașă orchestră 
chimică, bine orînduită, care 
ascultată cu atenție de către un 
specialist, poate să-ți spună u- 
șor în ce fază se află toate 
produsele chimice din instala
ții44.

Dumitru Păun știe pe dinafa
ră această gamă a „sunetelor 
de sinteză**.  Știe și el, care lu
crează numai de trei ani, dar 
inginerul Soroceanu, „cel mai 
vechi petrochimist al Moldo
vei44. dar Haită Ion, de la Uzi
na de cauciuc, sau inginerii 
Zamfir Stancu și Petre Bunea, 
care cunosc Borzeștii din epo

ca „noroaielor șl a barăcilor*  1 
Cintecul de chimie al Moldo
vei. Fiecare sunet din coloa
ne înseamnă un produs 1 Numai 
uzina chimică livrează peste 60 
de produse chimice industriale 
ramurilor înrudite și piețelor 
externe.

UN SIMBOL:
CIFRA 
OCTANICĂ

— La Borzești, simbolul ca
lității este „cifra octanică44 — 
spunea Măgureanu Constan
tin, lăcătuș mecanic la „termic44. 
Celor mai de seamă produse ale 
noastre, benzine-le și benzenu- 
rile. ne străduim să le dăm o ci
fră octanică mare. Codul chimic 
s-a generalizat pentru toate pro
dusele. a trecut chiar la oameni. 
Se spune și despre un tinăr o- 
perator că are „cifră. octanică 
mare**  adică este un om de nă
dejde, priceput, curajos și în
treprinzător. De aceste trei ca
lități e nevoie să fii la Borzești 
un foarte bun operator chimist : < 
priceput — bine pregătit profe
sional. astfel încît să recu
noști procesele chimice după 
sunetele coloanelor termice, așa 
cum un dirijor descoperă în or
chestră orice notă falsă. Cura
jos. trebuie să fii și prudent în 
același timp, pentru că un sin
gur gest greșit, pltfel decît îți 
cer „canoanele44 chimiei, aduce 
instalația în stare explozivă. în
treprinzător dacă nu ești, atunci 
cînd temperatura sau presiunea 
din coloane scade vertiginos, se 
produc pagube, „stagnări în 
flux44 și alte defecțiuni care pot 
aduce prejudicii economice se
rioase.

Instalațiile desfășurate pe atî- 
ția kilometri iar operatorul sin
gur la un punct de lucru — cu 
știința și curajul său — rezol
vă pe deplin o situație tehnică 
complicată. Aici avem nevoie de 
oameni cu cifră octanică mare 1

CODUL
FABRICATELOR

„Cifra octanică4* simbolizează 
calitatea hidrocarburilor înnobi
late prin prelucrare. Pas 1, Pas 2, 
Pas 4, Pex, Pexi, G-poIjstiren, 
FB 7. PINETOX. ABS, K 58, 
7 O, K 64. Criptodin HEXA- 
CLORAN etc. sînt „codurile**  
chimice și denumirile celor

?>este 300 de produse pe care 
e obțin, pe calea sintezelor, o- 
peratorii chimiști și petrochi

miști de la Borzești. Toate pro
dusele, ce au o deosebită valoa
re economică, fiind necesare 
unor serii întregi de tehnologii, 
provin din cele trei „izvoare'4 
subpămîntene naturale : sarea, 
țițeiul și gazul metan. Străful
gerate de tensiunea electrică a 
25 000 de amperi aceste „stări 
de agregare44 primare trec prin- 
tr-un drum lung și nebănuit al 
sintezelor chimice — pînă ce 
ajung produse finite.

DURITATE Șl
ELASTICITATE

Cocsul a produs o revoluție 
în siderurgia oțelurilor ; cau
ciucul sintetic a contribuit din 
plin la dezvoltarea transportu
rilor. Latexul arborelui exotic 
„ficus elastica44 n-ar fi ajuns 
nici pentru bicicletele copiilor 
lumii,, dar să mai comparăm 
cu cantitățile imense necesare 
roților gigant de 5 tone. „Duri
tate44 și „elasticitate44 sînt ter
meni ai calității cu care ope
rează tehnologiile moderne. Cu 
cît materialul este mai dur, cu 
atît rezistența la șocuri trebuie 
să fie mai mare, o rezistcnță- 
elastică, cu o revenire imediată 
la forma și la calitățile proiec
tate. Metalul și cauciucul înfăp
tuiesc asocierea tehnică a no
țiunilor de rezistență și elasti
citate după cum oțelul și cimen
tul au dat construcțiilor de 
astăzi, durabiitatea betonului 
armat.

„Carom“ este gînteza dintre 
tărie și elasticitate obținută ia 
Borzești prin prelucrarea chi

mică a hidrocarburilor. Petro
lul trece într-o stare nouă de 
agregare imitind latexul, fiind 
însă mult mai ieftin decit a- 
cesta. Borzeștii au produs, din 
1963, cîteva tipuri de carom**  
— 1500, 1502, 1507, 1712 — cu o 
deosebită rezistență fizică și 
durabilitate. Pentru uz casnic, 
accesorii in industria automobi
lelor transportoare rulante, ar
ticole sanitare, aviație și, do
meniul de folosință major-roți- 
le automobilelor, tractoarelor, 
avioanelor, roți de biciclete și 
motociclete. „Carom-Borzești* 4 
în numai cîțiva ani a devenit 
o marcă de fabrică, cunoscută 
în Anglia, Japonia, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Olanda, Ungaria, 
Suedia, U.R.S.S., Turcia. R.A.U., 
R.D.G., Austria. Belgia, Franța, 
Iugoslavia, India.

Acum în laboratorul de cer
cetări al combinatului se efec
tuează probe și experiențe pen
tru a introduce în tehnologia 
industrială, chiar din acest cin
cinal, un nou produs — cau
ciucul poliizoprenic, care, dat 
în folosință, va avea toate ca
litățile și caracteristicile cau
ciucului natural.

NUMITORUL
COMUN: 
„MARCA
DE PRODUS»
„în știința matematicii, spu

nea o dată academicianul Gri- 
gore Moisil — aceste numere 
(cu numitor comun n.n.) sînt 
lipsite de personalitate44. Se 
spune șl despre unii oameni că 
ar avea „numitorul comun44. 
Primesc, oare ceva din abstrac
tul și anonimatul numerelor co
mune ? Nici unul dintre toți chi- 
miștii. mulți la număr, care 
lucrează pe platforma Borzești
lor, nu ar dori să fie altceva 
decît un om obișnuit, In viață, 
în comportare. Ca să vedem 
însă ce dimensiuni poate atinge 
„obișnuitul numitor comun4* 
al oamenilor să extragem cîteva 
date din „fișa vieții44 ingine- 
lului Haită Ion : A venit în 
1952 pe șantierul fabricilor — 
cînd acestea se aflau abia tn 
construcție, dîntr-un sat al Bă
răganului avind ca certificare 
de studii — șapte clase, „pri
mare44. Muncește mult, și din 
greu la întemeierea fabri
cilor, dar In 1965 obține 
diploma de inginer chimist. 
Acum este unul dintre -cei 
mai «tperimentați specia
liști ai Shtezelor de cauciuc. 
Rafinăria a mal primit în spri
jin, de Ia petrochimiștii din 

Valea Prahovei — un mănunchi 
de petroliști, mănunchi care 
trebuia pe atunci să alcătuiască 
nucleul de petrochimiști ai Mol
dovei. Soroceanu Gheorghe a 
venit de la Teleajen, iar Bur- 
lacu Mircea de la Rafinăria 1 
Ploiești. Sînt printre primii pe
trochimiști care au generalizat 
pe Trotuș meseria de operator*  
punînd-o ca pe o brățară d4 
aur la mina tinerilor.

Bostan Mircea, Oancea Gheor
ghe, Cașa Ion, Băncilă Virgil, 
Bontoș Dumitru, Bădic Gheor
ghe, Nicolae Gheorghe, Reben- 
ciuc Mihai, Teodorescu Mihaela, 
Hanganu Elvira, Costandache 
Constantin — au profesii dife
rite, unii sînt ingineri inova
tori, alții ./ electricieni, sticlari, 
operatori, lăcătuși etc. Totuși, 
cu toții au un numitor comun 
— „marca de fabricație44 a Bor
zeștilor o semnătură de presti
giu pe care o depun pe fiecare 
produs.

„Marca de produs4* este nu
mitorul comun, al oamenilor 
sub ștanța căreia aceștia își ac'- 
ceptă anonimatul căci, altfel — 
fiecare în parte, rămîne un om 
cu o neștirbită personalitate.

CELE TREI 
„EURI» ALE 

OPERATORULUI
CHIMIST

„Anonimatul4* este mai de 
grabă o unitate în diversitate 
deoarece fiecare „post de lu
cru44 și fiecare „om pe jsost**  
poartă o răspundere proprie în 
tot ceea ce face. La sol, ori la 
70 metri înălțime, sus la co
loane, în punctele de cracare 
catalitică, operatorul hotărăște 
singur procesul de sinteză. De 
gestul său depinde calitatea în
tregului flux tehnologic la care 
participă toți operatorii din 
schimb. O singură greșeală, 
doar o modificare a dozelor, al
cătuite farmaceutic schimbă în
tregul flux, ori strică, face za
darnică munca tuturora. Aici 
rebutul este comun, de aceea 
nu se admite niciodată ! Răs
punderea personală este ca o 
constantă tehnică ce se inte
grează organic în tehnologia 
proceselor. „Eu muncesc, eu 
controlez, eu răspund44 sînt cele 
trei „Eu“-uri profesionale care 
i se cer unui operator chîmi3t. 
Petrochimistul, operatorul de la 
cauciuc sau de la polimer! este 
o personalitate în materie, cu 
trei eu-ri profesionale, și un a- 
nonîm lucrător suspendat pe o 
coloană de petrol sau conductă 
de sare, tn același timp, „eu 
muncesc, eu controlez, eu răs
pund44, este și o marcă a stilu
lui de muncă — creată pe flu
xul mirabilei sinteze.

„14 ANI 
MĂ DESPART

DE LOCUL 
MEU NATAL •

— „Am auzit, din presă, că 
la Pitești se construiește un 
oraș-satelit pentru 30 000 de 
locuitori destinat constructori
lor de Ia Colibași — îmi spunea 
prim-secretara Comitetului mu
nicipal U.T.C. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Fenomenul social s-a 
generalizat ; unde se creează o 
concentrare industrială apare 
negreșit și orașul. Pe platfor
ma chimică de la Borzești, anî 
de-a rindul. s-au desfășurat si
multan două construcții. Aici 
combinatul și, peste rîurl o- 
rașul care n-a avut nici legendă, 
nici amintire. Era „un nou năs
cut44. Autometamorfozarea edili
tară a transformat barăcile din 
colonie în blocuri moderne și 
spațioase, potecile din noroaie 
întărite cu cărămizi — în bule
varde cu flori. Aici toți am 
fost constructori. Am avut 
nevoie de-o creșă — am 
construit-o, ni s-au făcut co
piii mari, pentru școală, am 
construit școala, ne-au trebuit 
cinematografe, magazine, casă 
de cultură etc. Toate au fost 
înălțate pe rînd cu răbdare, te
nace. Mă despart 14 ani de 
locul meu natal, dar aici consi
der că m-am născut, în locurile 
care m-au format ca om. Acum 
15 ani orașul era o colonie de 
barăci, anul trecut municipiul 
nostru, lntrind !n competiție cu 
marile, cu vechile orașe, a eîș- 
tigat premiul de frumusețe edi
litară. Vîrstă medie a cetățeni
lor orașului nostru este de 27— 
28 de ani.

în seama acestei „vîrste**  se 
află o avuție națională deosebită 
— combinatul. Prin combinat 
sîntem legați de sarcinile econo
mice, dar șl prin aspirații, prin 
țelul și vocația comună, de con
structorii din celetalte sectoare 
economice din tară4*.

Pagină realizată de 
ION MARCOVICI
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat al Republicij Socialiste România, a trimis Președintelui 
Republicii Kenya, JOMO KENYATTA, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Kenya, îmi face o deo
sebită plăcere să adresez excelenței voastre, sincere felicitări 
șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
bunăstare și progres pentru poporul kenyan.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare in 
interesul poporului român și ai poporului kenyan, al păcii și 
colaborării în lume.

Opera maghiară de stat din 
Cluj a împlinit 25 de ani de 
existență. La adunarea jubi
liară care a avut loc marți 
seara, colectivul instituției săr
bătorite a fost salutat de prof, 
dr. Aurei Negucioiu, secretar al 
Comitetului județean de partid, 
de conf. univ. Ni colaj Călinoiu, 
director adjunct in Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
de conducători ai unor institu
ții similare din țară, de oameni 
de artă și cultură. Cu acest pri
lej a fost adresată o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Artiștii clujeni au prezentat, 
apoi, un spectacol de gală în 
cadrul căruia au fost interpre
tate scene și arii din opere.

Marți după-amiază. s-a îna
poiat în Capitală Corneliu Mă- 
nescu, reprezentant al președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, ve
nind din Republica Tunisiană.

în cadrul schimburilor cultu
rale și artistice româno-iugo- 
slave. Teatrul Național din Ti
mișoara a plecat marți, dimi
neața la Novisad, ca invitat al 
Teatrului Național din Voivo- 
diQa. Artiștii timișoreni vor 
prezenta spectacole cu piesele 
„Fetele Didinei" de Victor Ef- 
timiu și „Suflete tari" de Camil 
Petrescu.

Academia de Științe Sociale și 
Politice a organizat marți, în 
Capitală, o sesiune științifică cu 
tema „Civilizația, socialistă și 
valorile ei fundamentale".

Expresie a preocupărilor in
stitutelor de cercetare, ale oa
menilor de știință, de a elabora 
concepte de bază ale valorilor 
societății noastre, în conformita
te cu programul ideologic al 
partidului de făurire a conștiin
ței înaintate a oamenilor mun
cii și de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
— după cum sublinia la deschi
dere prof. dr. doc. Ioan Ceter-

BĂTRÎNEȚEA
ÎNCEPE LA TINEREȚE

(Urmare din pag. I) 

rea tinereții yi dobîndirea, in 
perspectiva scurgerii timpului, 
a unei bătrîneți (cit de cit)... 
tinerești, este MUNCA. Stu
diile stricte, de specialitate, 
efectuate pe eșantioane repre
zentative, au demonstrat — 
fără posibilitate de tăgadă — 
ce valoare, ce acoperire in 
aur are, pentru om, munca. 
Astfel, anchetîndu-se un mare 
număr de oameni care au de
pășit vârsta de... 100 ani, s-a 
stabilit că aceștia au dus o 
Âață simplă, sobră (fără a- 
buzuri alimentare, fără alcool 
și fără tutun), au trăit majo
ritatea timpului in aer liber 
5t au muncit, neîntrerupt, din 
fragedă tinerețe. Atît. Iar 
prof. dr. Ana Aslan, studiind 
cazul, unui Hercules de 140 
ani (care a trăit la noi în 
țară) a descoperit că omul, la 
95 de ani, mai muncea încă, 
din pădure pină acasă, căra 
trei bîrne dintr-odată, că el 

chi. vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice, se
siunea a abordat o largă arie de 
probleme de actualitate din a- 
ceste domenii. Rețin atenția 
prin deosebita lor importanță, 
problemele referitoare la defi
nirea conceptelor societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
cele privind geneza civilizației 
socialiste, sensul etic al vieții, 
sau criteriile valorificării este
tice în socialism. Programul re
uniunii a cuprins, de asemenea, 
dezbateri cu privire la democra
tizarea valorilor și politica cul
turală în socialism, echitate și 
cointeresare materială, promo
varea valorilor umane în socie
tatea noastră ele.

Marți s-au deschis lucrările 
laboratorului pentru studiul 
problemelor legislației și știin
ței administrației de stat, orga
nizat de Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și Consiliul legisla
tiv. Conceput ca o formă mo
dernă de îmbinare a invățămin- 
tului și cercetării cu producția, 
laboratorul își propune să efec
tueze o serie de studii inter- 
dișciplinare menite să contri
buie la perfecționarea procese
lor de elaborare și aplicare a 
legilor și la optimizarea activi
tății organelor administrației de 
stat. In acest sens, laboratorul 
va întreprinde cercetări de so
ciologie juridică privind efi
ciența legii, studii de prognoză 
juridică cu privire specială la 
perfecționarea legislației. Dc a- 
semenea. se prevăd studii refe
ritoare lă îmbunătățirea meto
delor de organizare științifică a 
muncii in consiliile populare și 
juristdicționale, precum și con
tinuarea și dezvoltarea unor 
cercetări, inițiate anterior, pen
tru introducerea metodelor in
formatice în elaborarea, aplica
rea și cunoașterea legii.

ZIUA TIPOGRAFILOR
Apropiata Zi a tipografilor 

13 Decembrie, instituită ca semn 
de prețuire a acestor slujitori 
ai slovei tipărite, constituie în 
fiecare an un prilej de eviden
țiere a bogatei lor activități.

Un tren cu circa 1 800 de va

își făcuse, întotdeauna, culcu
șul afară, în tinda casei, fie 
vară, fie iarnă...

Desigur, la anii tineri, o- 
mul mai pricește (tot ceea ce 
am schițat) cu o anumită de
tașare (aproape) firească. To
tuși, pentru cel trecut de pri
ma tinerețe, este o datorie 
de conștiință să-i atragă a- 
tenția celui care vine din 
urmă că timpul nu așteaptă 
și, în consecință, referindu-ne 
din nou la cuvintele renumi
tei savante Ana Aslan, o bă- 
trînețe lungă și activă începe 
devreme. De aceea s-ar pu
tea afirma că, de fapt, este 
vorba doar de o... prelungire 
a tinereții.

Oricît de viguros, oricît de 
sigur de sine, oricît de rezis
tent și de nepăsător la ale 
„bătrineții valuri**  care vin 
din urmă, tinărul chibzuit, 
inteligent, își drămuiește as
tăzi — din vreme — bugetul 
anilor, nerisipind nimic.

goane de marfă, aceasta ar fi 
imaginea pe care o reprezintă 
producția anuală de carte și pu
blicații tipărite in Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii". Zil
nic aici ies de sub tipar aproxi
mativ 150 000 de cărți legate și 
broșate, peste 2 milioane de zia
re și 100 000 de reviste. Sint cî- 
teva dintre datele ce ilustrează 
volumul de tipărituri realizate 
de combinatul bucureștean, 
principalul furnizor de carte și 
publicații al țării.

Pe lingă faptul că asigură a- 
proximativ 90 la sută din pro
ducția de ziare și circa 70 la 
sută din cea de carte, Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" 
lucrează și pentru export — a- 
proximativ 2,5 milioane de e- 
xemplare de cărți anual.

în întîmpinarea Zilei tipogra
filor colectivul Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii" a luat 
inițiativa ca această săptămînă 
să reprezinte un record, cu re
zultate deosebite în activita
tea productivă.

★
Continuînd o bună tradiție de 

muncă, lucrătorii întreprinderii 
poligrafice din Galați întîmpină 
Ziua tipografului cu un succes 
remarcabil — îndeplinirea sar
cinilor planului anual de pro
ducție cu 20 de zile mai devre
me. Pină la finele lunii colec
tivul unității va realiza supli
mentar o producție estimată la 
1,1 milioane lei.

★
La rindul lor și tipografii clu

jeni au înscris succese remar
cabile. Ei au scos de sub tipar 
în acest an peste 500 de titluri 
de cărți în limbile română și 
maghiară, precum și un număr 
de 69 titluri de cărți pentru ex
port. Deosebit de semnificative 
sint și rezultatele obținute în 
acțiunea de autodotare.

Săptămînă dc acțiune ți luptă mondială împotriva 

politicii discriminatorii ți dc apartheid 

in Airlca dc sud

MITINO DE SOLIDARITATE
în cadrul ..Săptăminii de ac

țiune luptă mondială împo
triva politicii discriminatorii și 
de apartheid în Africa de Sud”, 
mărfi după-amiază a avut loc 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Pitești un miting 
de solidaritate cu popoarele de 
pe continentul african, la care 
au luat parte peste 500 de sa- 
lariați.

Exprimind. în numele colec
tivului de oameni ai muncii din 
cadrul combinatului, profunda 
solidaritate tu lupta justă dusă 
de cele 7 popoare din Africa, 
aflate incă sub dominația colo
nială, muncitorul Aureliu Po
pa. membru al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., munci
toarea Ioana Petrache, vicepre
ședintele Comitetului sindical 
din Combinatul de prelucrare a 
lemnului, inginerul Radu Po

Un peisaj de... sezon

Foto: ȘT. WEISS

pescu, secretarul Comitetului 
U.T.C. din combinat, și mais
trul Constantin Georgescu, pre
ședintele Comitetului sindical de 
la fabrica de placaj, au arătat, 
în cuvîntul lor, că țara noasiră 
se pronunță ferm pentru înlă
turarea definitivă a rușinoasei 
politici de discriminare rasială 
care mai dăinuie in unele țări 
africane. Ei au subliniat, de a- 
semenea, că, prin întreaga ac
tivitate internațională pe care o 
desfășoară, România a militat și 
va milita neobosit pentru pace, 
prietenie și ințelegere între 
toate statele lumii indiferent de 
mărime, potențial economic, sis
tem social. Vorbitorii și-au ex
primat totodată adeziunea față 
de orice inițiativă menită să a- 
pere și să Consolideze drepturile 
fundamentale ale omului de 
pretutindeni, fără deosebire de 
rasă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
Cale liberă dar și

CUPA
• TIMIȘ. In locul întrecerilor cu 
caracter de masa, întreceri în
tru... explicații.

în -județul Timiș declanșarea 
„Cupei Tineretului" a debutat 
cu... stingul. Astfel, despre o 
reală deschidere a ei în orașul 
Timișoara nici nu poate fi vor
ba. Duminica trecută, cînd eve
nimentul a fost consemnat in 
rapoartele C.J.E.F.S., Comitetul 
județean U.T.C., in calitatea sa 
de coautor și coordonator al 
competiției a fost absent. Vina 
este pusă în scama intervenției, 
peste noapte a C.N.E.F.S. care, 
printr-un telex, a dispus ca ea 
să fie deschisă cu o săptămînă 
mai devreme decit fusese, ini
țial, planificată. Acum, cind co
mitetul județean U.T.C. a vrut 
să organizeze, după toate ca
noanele unei bune desfășurări, 
partenerul a refuzat să mai par
ticipe. Nemulțumirile sint și de 
o parte și de alta. Reproșurile 
sînt, firește, reciproce. Există 
o singură unanimitate de păreri. 
Atit tovarășul Pavel Gheorghiu, 
responsabil cu sportul de masă 
în cadrul C.J.E.F.S., cit și acti
viști ai comitetului județean 
U.T.C. cu care am stat de vor
bă sint de acord că cea mai 
păgubită rămine competiția în
săși.

Ieri, seria deschiderilor festi
ve a continuat la Sînnicolau 
Mare și Lugoj cu concursul de 
gimnastică, tenis de masă, șah 
și volei. în privința consisten
ței lor, ele nu fac excepție de 
la felul în care s-a produs inau
gurarea in Timișoara. Numărul 
participanților, de cîteva sute, 
este asigurat de elevi-pionieri 
și de cei din licee și școli pro
fesionale. Pentru celelalte cate
gorii de tineri din întreprin
deri. din mediul rural, unde or
ganizarea presupune o muncă 
mai atentă, nu s-a făcut încă ni

actualitatea
Cine cunoaște 

agricultură, cîștigă
în țară, se desfășoară faza 

județeană a concursului profe
sional de masă „Cine cunoaște 
agricultură, cîștigă" organizat 
de ministerul de resort. C.C. aJ 
U.T.C. și Uniunea Națională a 
Cooperativelor de Producție. 
Ciștigătorii fazelor pe fermă și 
unitate — cei mai buni dintre 
cei aproape două milioane de 
cooperatori și lucrători din în
treprinderile agricole de stat — 
și-au disputat șansele la con
cursul intercomunal. iar în a- 
ceste zile se prezintă in fața ju
riilor județene, disputîndu-și 
titlul de cel mai bun la patru 
profile : cultura plantelor de 
cimp, zootehnic, legumicultură 
și pomi-viticultură.

Ilfovenii și-au disputat șan
sele, duminică, la Casa agrono
mului de la Săftica. A fost un 
concurs reușit, fiecare dintre 
participanți avînd drept carte 
de vizită un bogat volum de 
cunoștințe teoretice, experiența 
muncii concrete. Nicolae Sandu, 
de pildă, a realizat in cadrul 
cooperativei agricole din Span- 
țOv două planuri Ia cultura po
rumbului și depășiri substanți
ale la floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și soia ; utecista Elena 
Ioanițescu, de Ia C.A.P. Brazi, 
„e una dintre cele mai pricepute 
zootehniste din județ", tinărul 
Ion Soțu, de la ferma legumi
colă a cooperativei agricole 
Nicolae Bălcescu, „de trei ani 
este responsabilul lotului de 
cercetări". Marin Epure, de la 
I.A.S. Vidra a realizat cea mai. 
mare producție de struguri din 
Ilfov... Iar răspunsurile au fost 
pe măsura așteptărilor, adică la 
obiect, competente, o adevărată 
formă de prezentare spre gene
ralizare a experienței pozitive 
de producție. Dintre ceț aproape 
o sută de participanți la faza 
județeană, toți foarte bine pre
gătiți, titlul de cel mai bun a 
fost acordat doar la patru — 
cite unul pentru fiecare profil

obstacole, în întrecerile

TINERE
mic. De altfel, din cite ne-a 
spus tovarășul Ion Jurcă, secre
tarul cu probleme de propagan
dă la Comitetul municipal Lugoj 
al U.T.C. nici o asociație sporti
vă, in afara citorva discipline de 
performanță „îndrăgite" — se 
știu ele care — nu acoi’Să nici 
cel mai mic sprijin desfășurării 
nu numai a Cupei, ci a sportu
lui de masă, în general. Este 
evident că printr-un asemenea 
sistem dominat Ia deschiderea 
festivă de explicații și învinuiri 
reciproce, traducerea în fapt a 
hotăririlor de partid privind or
ganizarea și desfășurarea activi
tăților sportive va întirzia foar
te mult.

ION DANCEA

• GALAȚI. Profesorii de educa
ție fizica - la datorie,

întrecerile desfășurate sîmbă- 
tă și duminică pe terenurile de 
sport din Galați, în cadrul Cu
pei Tineretului au mobilizat nu
meroase forțe și talente din 
școlile profesionale și licee. în 
sălile de volei de la Liceul „V. 
Alecsandri" s-au întîlnit 12 echi
pe de fete și băieți care au lup
tat cu ardoare pentru un loc în 
etapa următoare. Aceeași atmos
feră de întrecere și colegialita
te a domnit și în sălile de lup
te și în cea de atletism din ca
drul Complexului sportiv Dună
rea. în sala sporturilor din Ga
lați am urmărit, sîmbătă. mai 
multe meciuri de handbal. Pri
mul. cel dintre echipele de fete 
de la Liceul industrial de con
strucții de mașini și de la Li
ceul industrial de industrie ali
mentară a impus, de la început, 
un bun nivel tehnic. Au cîș-tigat 
fetele de la Liceul industrial de 
construcții de mașini care au 
știut să acționeze mai calm la 
fazele de finalizare. Scorul de 
7—6 indică exact situația de pe 

(Nicolae Sandu — cultura plan
telor de cimp, Elena Ioanițescu 
— zootehnie, Ion Grigore — 
legumicultură, Marin Epure — 
pomi-viticultură). aceștia obți- 
nind și dreptul de a participa la 
faza republicană. Dar, dacă câș
tigător ar fi putut oricare din
tre aceștia să fie. beneficiarul 
real al concursului, pe b-Jnă 
dreptate este considerată 
producția ; asemenea oameni 
bine pregătiți profesional con
stituind pioni de bază în com
petiția care se duce ca 1974 să 
fie anul rezultatelor record în 
toate domeniile.

G.F.

Dezbateri etice
între numeroasele acțiuni ce 

figurează pe agenda vieții de 
organizație a uteciștilor din ju
dețul Constanța, dezbaterile eti
ce âu căpătat în ultima perioa
dă o frecvență sporită. De la 
„etica rutieră" pină Ia semnifi
cațiile desprinse din dezbaterile 
de caz. tematica are o diversi
tate bogată, ce ilustrează pre
ocuparea factorilor educaționali 
pentru ameliorarea climatului 
moral, perturbat mai ales în 
sezonul estival de abaterile u- 
nor tineri de la normele vieții 
comuniste. Prezența la aceste a- 
devărate „lecții etice" a unor 
personalități juridice ale jude
țului sporește interesul și efec
tul asupra auditoriului. (NICO- 
LINA GARICI)

în pavilionul-expoziție al In
stitutului de cercetări și pro
iectări mașini agricole din Bucu
rești, tinărul desenator tehnic 
Ștefan Alexandrescu prezintă, 
în cele peste 20 de tablouri, e-

etapei de masa la 

T U L U I 
teren. Meciurile care au urmat 
s-au evidențiat prin aceleași ca
racteristici : sportivitate, dorin
ța fierbinte de a ciștiga, de a se 
afirma.

ION CHIRIC

• BUCUREȘTI. ...La Liceul nr. 25

Duminică, la Liceul nr. 25 din 
București s-a desfășurat etapa 
de masa a Cupei Tineretului, în 
cadrul duminicii cultural-sporti
ve. în afara disciplinelor prevă
zute in regulamentul competi
ției, s-au desfășurat întreceri la 
fotbal, șah, tenis de masă. Au 
participat peste 200 de tineri.

GH. ENACHE

• IAȘI. Elevii - la startul unor 
pasionante întreceri.

Au avut loc întreceri la Casa 
de cultură a tineretului la șah 
și tenis de masă, iar la Clubul 
sportiv municipal — întreceri la 
trîntă. Au participat peste 500 
de elevi. Pasionantele dispute 
au desemnat drept ciștigători 
pe următorii tineri : la tenis de 
masă — Moisii Angela — Li
ceul pedagogic de învățători ; 
șah — Tănase Dorina — Liceul 
pedagogic de educatoare : trîn- 
tă : 48 kg. Andronic Vasile. 
Școala profesională Nicoiina : 
52 kg. Cojocaru Gheorghe, Școa
la profesională construcții civi
le ; .56 kg. Nuțu Ion Grupul șco
lar construcții civile : 61 kg. Ne- 
delcu Mihai — Liceul agricol 
Iași ; 68 kg. Sonea Ion — Li
ceul industrial construcții civi
le ; 74 kg. Ifrim Liviu — Li
ceul industrial construcții civi
le ; 80 kg. Filipiuc Samson — 
Liceul industrial construcții ci
vile ; peste 80 kg. Mihnea Emil 
— Școala generală nr. 10.

LEONTE I. IRINEL 

voluția talentului său artistic. 
Absolvent al școlii populare de 
artă, a participat la mai multe 
expoziții de grup, afirmîndu-se 
de data asta cu una personală. 
„Piesele" executate în tempera, 
tuș sau cerneală tipografică, 
creionează cu delicateță și des
tulă măiestrie, aspecte din acti
vitatea colegilor din institutul 
amintit, din diverse locuri de 
muncă ale tineretului bucureș- 
tean, ilustrații la volumele de 
versuri ale unor autori cunos- 
cuți (Ion Alexandru, Nichita 
Stănescu).

Expoziția aceasta este un suc
ces reprezentativ pe care-1 con
semnăm și-1 recomandăm căl
duros. (V. R,).

De cităva vreme la întreprin
derea „Hidromecanica" din Bra
sov a luat ființă „Sfatul frun
tașilor". Cei mai buni muncitori 
din întreprindere se intilnesc 
periodic cu tinerii angajați, că
rora le împărtășesc din expe
riența lor profesională și de 
viață. Se discută sincer,, de la 
om la om. despre necazurile și 
bucuriile meseriei, despre dis
ciplină. cinste, dragoste, priete
nie. Demn de toată lauda este 
faptul că mina întinsă celor ti
neri nu se rezumă doar la... teo
rie, ci ea se continuă practic, în 
ateliere, unde e nevoie de indi
cații precise și detaliate. Rezul
tatele nu au întîrziat deloc să 
apară. Folosul acestei inițiative 
a comitetului de partid și a co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re este recunoscut și de... frun
tași. care mărturisesc că astfel 
îi cunosc mai bine pe tineri și 
află ei înșiși lucruri interesante 
de la „bobocii" in meserie. 
(M.O.).

Rubrici realizată de 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

• S-au Încheiat meciurile din 
cadrul grupelor preliminarii 
ale Campionatului mondial fe
minin de handbal, desfășurate 
în 4 orașe din Iugoslavia. Ma
rea surpriză a acestei faze a 
constituit-o eliminarea echipei 
R. D. Germane, deținătoarea 
titlului mondial. Făcînd doar 
joc egal : 11—11 cu formația 
Poloniei, echipa R. D. Germane 
a ocupat locul 3 în grupa C, 
de la Sibenik. Astfel că echipa 
Poloniei, avînd un golaveraj su
perior, s-a situat pe locul doi, 
obținind o nesperată calificare.

In grupele semifinale ale 
căror întîlniri vor avea loc cu 
începere de astăzi în orașele 
Negotin și Zagreb iși vor dis
puta calificarea pentru ultimul 
act al competiției 8 reprezen
tative. Echipa României, care a 
întrecut în grupa preliminară 
de la Zavidovici echipele Japo
niei și Norvegiei, va evolua Ia 
Negotin în compania formații
lor Ungariei. Cehoslovaciei și 
Norvegiei. Handbalistele ro
mânce vor susține prima intil- 
nire în compania echipei Ceho
slovace, urmînd ca joi să pri
mească replica echipei Unga
riei.

• „Cupa campioanelor euro
pene” la șah a programat par
tidele întrerupte in rundele 
precedente. Reprezentanta Ro
mâniei, maestra Gertrude 
Baumstark, a ciștigat la mu
tarea a 56-a partida întreruptă 
cu olandeza Rye Timmer.

în clasament, după opt run
de, conduce Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmată 
de Baumstark (România — 5,5 
puncte.
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Cronici numis
matice ; Biologie (anul IH) : Ac
tivitatea nervoasă superioară ; 
Electrotehnică (activitatea tehni- 
co-productivă) ■ Instalații electri
ce interioare. 10,00 Telex. 10,05 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului 10.25 Tineri interpreți. 
10.50 Film pentru copii. 12.05 Tele
jurnal. 17,30 Curs de limba rusă. 
18,00 Telex. 18,15 Micii meșteri 
mari. 18.35 Muzică populară. 18,50 
Învâțămîntul superior și lumea 
contemporană — ancheta interna
țională de Catinca Halea. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : ..Braț la 
braț cu tinerețea-. 20,05 Teleobiec
tiv. 20,20 Telecinemateca Ciclul 
..Gerard Philipe'-. „Orgolioșii". Re
gia Yves Allegret. 22,00 Mari ar
tiști în studiourile noastre. 22,20 
24 de ore.

PROGRAMUL II A

20.00 O viață pentru o Idee : 
Charles Darwin. 20.30 Cîntece și 
jocuri populare. 21,00 Reportaj 
TV : Cele 100 de anotimpuri ale 
Eroului Muncii Socialiste, Dumi
tru Dumitru — directorul I.A.S. 
Petroiu, jud. Ialomița. 21.20 Telex. 
21,25 Armonii intime. 21,50 Prin 
muzee și expoziții. 22.05 Pagini 
clin ..Albumul duminical".

MIERCURI. 12 DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL ni

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei. Mult e dulce și fru
moasă" de D. G. Kiriac. 10.00 Me- 
ridian-club. 11,00 Știință și tehni
că. 11,10 Profil pe portativ — Ralph 
Kirkpatricks 11.30 Geografie fol
clorică. Argeș. 12.00 Transmisiuni 
directe din țară. 12.10 Invitație in 
fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo Radio ! — muzică ușoară la 
cerere. 18.00 Șapte zile, șapte arie. 
Arte plastice. 18,10 Dublu recital : 
Anca Agemolu și Michel Sardou. 
18,55 Melodia zilei. 19.00 în direct... 
de la Liceul „Al. T. Cuza“ din 
Focșani. 19.30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri ,.Vox“ 20.00 Jurnale și 
memorii. 21.00 Radio-super-top — 
muzică ușoară de peste hotare. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare- 
23,15 Poetica. Elisabeta Novac. 23.20 
Muzică simfonică. 23,55—24.00 Ul
timele știri.

nema
EVADAREA : Festival (orele 9; 

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).
ANATOMIA DRAGOSTEI : Cen

tral (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18.13; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Lumi
na (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
20/5), Cotrocenî (orele 15,30; 18;
20.15) .
TORINO NEGRU : Patria (orele 9: 

11,30; 14; 16.30; 19; 21,15), Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 
20,45). Favorit (Orele 10: 12,30;
15.30; 18; 20,30). Modern (orele 8; 
11.30 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 11,15; 17;).

OTHELLO : Doina (orele 9.15; 
12,30; 14,45; 18,15; 28,30).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Scala (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 13,30; 21). Bucu
rești (orele 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30; 21). Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30).

AȘTEAPTA PINĂ SE ÎNTUNE
CA : Capitol (orele 9.30; 11.45; 14; 
16.15 ; 18.30 ; 20,45).

RĂZBOIUL DOMNITELOR :
Timpuri Noi (orele 9.15J-20.I5 în 
continuare).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Victoria (orele 8 45; 
11: 13.15: 15.45; 18.15: 20,45). Au
rora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) , Arta {orele 15: 17.45; 20.15).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC ; Buzești (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18.15; 20.30).

OMUL DIN LA MANCHA : Me
lodia (orele 9.30: 12; 15.30: 13: 
20.50), ’’’lamura (orele 9.30: i2; 
15.30: 18; 20.30).

ÎN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE: înfrățirea (orele 15.30; 
18: 20.15).

VIFORNIȚA : Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 13.15; 20.30)

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE 

BUCUREȘTI
cu sediul în Bulevardul Armatei Poporu

lui nr. 7 sect. 7 primește

TINERI Șl TINERE
pînă la vîrsta de 25 ani pentru a se califica 
în meseria de confectioner la mașină.

Cursurile au durata de 6 luni, cursanții 
primesc o îndemnizație de 400 lei lunar.

La terminarea cursului, absolvenții pri
mesc certificat de muncitor calificat, fiind an
gajați în fabrică.

Candidații cu domiciliul stabil la 50 km 
față de București se pot prezenta la Biroul 
învățămînt al întreprinderii cu următoarele 
acte :

— buletin de identitate
— adeverință de absolvire a 8 clase.
— analiza sîngelui și microradiografie
— certificatul de naștere original — 

copie
Mijloace de transport pînă la sediul între

prinderii tramvaiul 13, 25, autobuzul 36, 80, 
74, 39 troleibuzul 90 și 93.

Sîntem in plină desfășurare a LUNII CADOURILOR! Magazinele comerțului de stat, 
bine aprovizionate, vă așteaptă. Nu lăsati pe mîine ce puteți face astăzi. Alegeți chiar 

acum CADOUL PREFERAT ! '

DECEMBRIE
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
CONSERVATORUL DE MUZICĂ 

„CIPRIAN PORUMBESCU" 
anunță :

Scoaterea la concurs a ur
mătoarelor posturi didactice : 

FACULTATE/! DE 
INSTRUMENTE ȘI CANTO 
Catedra I. Instrumente de 

coarde-vioară
— 1 post de lector, poziția 

26, disciplina corepetiție ;
•— 1 post de asistent, poziția 

31. disciplina — vioară.
Catedra II. Instrumente de 

coarde — violoncel, violă, 
harpă, contrabas

— 1 post de lector, poziția 3. 
disciplina — violoncel.

Catedra III. Instrumente de 
suflat-percutie

— 1 post de lector, poziția 5, 
disciplina — flaut ;

— 1 post de lector, poziția 9, 
disciplina — percuție ;

— 1 post de lector, poziția 13, 
disciplina — corepetiție.

Catedra IV. Pian-orgă
— 1 post de lector, poziția 

25. disciplina pian-comple- 
mentar.

Catedra V. Muzică de cameră 
și Ansamblu de orchestră

— 1 post de lector, poziția 3, 
disciplina —• Muzică de 
cameră ;

— 1 post de letcor. poziția 18, 
disciplina — Acompania
ment.

Catedra VI. Canto — Operă
— 1 post de conferențiar, po

ziția 5. disciplina — Arta 
actorului ;

— 1 post de asistent, poziția 
24. disciplina — Câni o 
complementar.

FACULTATEA 
DE COMPOZIȚIE 

ȘI MUZICOLOGIE
Catedra VIII. Teorie-Dirijat- 

Pedagogie
— 1 post de conferențiar, po

ziția 17, disciplina — Com
poziție ;

— 3 posturi de lectori, po
zițiile : 6. 7, 8. disciplina 
Teorie-Solfegiu-Dictat.

Candidații la concurs vor 
depune In termen de 30 zile 
de la data publicării acestui 
anunț, cererea de înscriere în
soțită de actele și lucrările 
prevăzute în Legea nr. 6, pri
vind Statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă 
România, publicat in Buletinul 
Oficial partea I nr. 33 din 
15.III.1969 și Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintuiul nr. 84539/1969.

Cei care funcționează Intr-o 
instituție de tnvățâmfnt su
perior. sint obligați să comu
nice în «cri» rectorului aees- 
teia înscrierea Ia concurs.

Concursul se va ține la se
diul Conservatorului de muzi
că „Ciprian Porumbescu'* * 
București, str. Știrbei Vodă nr. 
33 sectorul 7, în termen de 2 
luni (pentru posturile de con
ferențiari șl lector) și de 15 
zile (pentru posturile de asis
tenți) de la data expirării ter
menului de înscriere.

Informații suplimentare se 
pot obține de la Secretariatul 
Conservatorului, zilnic Intre 
orele 13—14, telefon : 14 26 19.

Termenul de înscriere Ia con
curs se socotește de la data 
publicării acestui anunț in 
Buletinul Oficial.



Puternicul ecou internațional
al vizitei președintelui de peste hotare

Nicolae Ceaușescu
VIZITA PE CARE A INTREPRINS-O, RECENT, 1N STA

TELE UNITE, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU — CONSIDERATA DREPT UN EVENIMENT 
POLITIC DE IMPORTANTA ISTORICA, O REMARCA
BILA CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DE COLABORARE ȘI PRIETENIE INTRE ROMANIA ȘI 
S.U.A., LA CAUZA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE ȘI A 
PĂCII — CONTINUA SA REȚINĂ ATENȚIA OPINIEI PU
BLICE din Întreaga lume.

Articolele și comentariile apă- 
rute în marile ziare și reviste, 
relatările agențiilor internațio
nale de presă, emisiunile de ra
dio și televiziune ilustrează toc
mai acest viu interes manifes
tat în țări de pe toate continen
tele față de recenta vizită, de 
rezultatele ei.

Astfel, agenția americană As
sociated Press, în amplele șale 
relatări privind vizita, după ce 
pune accentul pe posibilitatea 
extinderii relațiilor - economice 
româno-americane, subliniază 
faptul că țara noastră se dezvol
tă rapid. „Planul pe 1974 al 
României — se arată într-un co
mentariu al agenției — prevede 
o creștere a producției indus
triale cu 16,7 la sută“. Acest ritm 
— relevă A.P. — „este conside
rat a fi cea mai înaltă rată de 
creștere din lume...“

într-o știre din Washington, 
agenția de presă sovietică TASS, 
relatind despre semnarea Decla
rației comune privind convor
birile româno-americane, subli
niază că în cursul acestor con
vorbiri au fost abordate relațiile 
dintre cele două țări, precum și 
principalele probleme internațio
nale. „în Declarația comună cu 
privire la colaborarea economică, 
industrială și, tehnică dintre 
România și Statele Unite — 
menționează agenția TASS — 
părțile și-au exprimat hotărîrea 
de a dezvolta în continuare a- 
ceastă colaborare".

Sub titlul „încheierea vizitei 
președintelui Ceaușescu în Sta
tele Unite44 — agenția China 
Nouă a difuzat, la 8 decembrie, 
un material în care se arată: 
..'Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a încheiat vizita ofi
cială în S.U.A. în timpul vizitei, 
Ceaușescu și Nixon au avut con
vorbiri și au semnat o declara
ție comună care „reafirmă prin
cipiile ce trebuie să stea la baza 
dezvoltării în continuare a rela
țiilor dintre cele două țări44. „De 
la vizita președintelui Nixon in 
România. în 1969, și a președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A., în 1970, relațiile dintre 
cele două țări au continuat să 
se dezvolte44 — scrie agenția 
China Nouă remarcînd, de ase
menea, că „în timpul vizitei, 
România și S.U.A. au înființat 
Consiliul Economic româno-ame- 
rican".

Ample spații sînt consacrate 
reflectării vizitei oficiale în 
S.U.A. a președintelui Ceaușescu, 
relațiilor româno-americane, 
dezvoltării economice a țării 
noastre și de cotidianul „Was
hington Post". Referindu-se la 
cursul pozitiv al relațiilor din
tre cele două țări, ca urmare a 
schimbului de vizite la nivel 
înalt, marele cotidian american 
arată că „legăturile dintre S.U.A. 
și România au progresat rapid,

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U.

Comitetul pentru pro
blemele politice și de 
securitate al Adunării 
Generale a adoptat un 
proiect de rezoluție avan
sat de un grup de 29 de 
state, între care și Româ
nia, Ia punctul „întărirea 
securității internaționale".

Documentul reafirmă solemn 
toate principiile și prevederile 
declarației asupra întăririi se
curității internaționale și face un 
apel urgent la toate ‘.șțatele 
lumii să adere și să transpună 
integral in viață prevederile 
sale, să lărgească actuala arie a 
destinderii, în așa fel incit a- 
ceasta să cuprindă întreaga lume 
și să reafirme principiile rela
țiilor prietenești dintre state ca 
bază a relațiilor lor. De aseme
nea, rezoluția reafirmă recoman
darea Adunării Generale a 
O.N.U. ca toate statele să parti
cipe la crearea, în conformitate 
cu scopurile și principiile Car
tei, a unui sistem eficient de 
securitate colectivă universală 
fără alianțe militare.

Totodată, documentul subli
niază suveranitatea națională a 
statelor asupra resurselor lor 
naturale, necesitatea urgentă a 
încetării cursei înarmărilor șl, în 
primul rînd, a cursei înarmări
lor nucleare, legitimitatea luptei 
armate a popoarelor aflate sub 
dominația străină, pentru drep
turile lor sacre la autodetermi
nare și independență.

în încheierea rezoluției se re
comandă înscrierea punctului 
privind întărirea securității in
ternaționale pe agenda provizo
rie a sesiunii Adunării Generale 
din anul 1974.

împlinirea unui pătrar de 
veac de la adoptarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
„Declarației universale a drep
turilor omului" a fost marcată 
la Națiunile Unite printr-o șe
dință festivă a plenarei — în 
cadrul căreia a fost evocat pro
gresul înregistrat de comunita
tea internațională în direcția 
îndeplinirii scopurilor și obiec
tivelor Declarației — și prin- 
tr-un concert la care și-au dat 
concursul ansambluri de pe trei 
continente, printre care și an
samblul românesc al naistului 
Gheorghe Zamfir. Acesta a a- 
dus pe scena Națiunilor Unite 
mesajul de pace și libertate al 

în ciuda formelor diferite de 
guvernămînt pe care le au44. 
„Washington Post44 insistă asu
pra însemnătății Declarației co
mune cu privire la cooperarea 
economică, industrială și teh
nică, enumerînd măsurile prevă
zute pentru extinderea schimbu
rilor comerciale, crearea de so
cietăți mixte și alte acțiuni de 
cooperare în producție și în do
meniul marketingului. în altă 
ordine de idei, cotidianul ame
rican relevă că „în timpul intîl- 
nirii președintelui Ceaușescu cu 
liderii Congresului american, 
multi dintre ei au exprimat ho
tărîrea de a accelera procedura 
pentru a se acorda României 
clauza națiunii celei mai favori
zate44.

La rîndul său, „Washington 
News" relevă, comentînd rezul
tatele vizitei, însemnătatea pe 
care o are pentru legăturile ro
mâno-americane semnarea De
clarației comune „prin care se 
stabilesc noi principii vizînd ex
tinderea relațiilor dintre cele 
două state".

Comentînd situația economică 
a țării noastre alt cotitdian a- 
merican „Washington Star" scrie 
că România se dezvoltă într-un 
ritm accelerat, care îi va permi
te să devină un stat industrial 
avansat. Ea a realizat deja o 
creștere economică anuală care 
o plasează pe al doilea loc în 
lume, după Japonia. în încheie
re, „Washington Star" pledează 
pentru a i se acorda României 
clauza națiunii celei mai favori
zate.

Ziarele iugoslave au publicat 
corespondențe din Washington în 
care se relevă că rezultatele vi
zitei sînt apreciate favorabil de 
ambele părți și că întîlnirile 
dintre cei doi președinți s-au 
desfășurat „excepțional de. 
bine44. Sînt menționate pasaje 
din comunicat referitoare în
deosebi la rolul țărilor mici și 
mijlocii, rolul Națiunilor Unite, 
situația din Orientul Apropiat. 
Ziarele au menționat, de aseme
nea, semnarea celor două acor
duri, evidențiind, totodată, pro
blematica expusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la conferin
ța de presă de la Clubul națio
nal al presei din Washington. 
Presa iugoslavă a scos în evi
dență faptul că, în cadrul aces
tui amplu dialog cu presa mon
dială, șeful statului român a in
sistat asupra principiilor inde
pendenței, suveranității și drep
tului țărilor mici și mijlocii de 
a contribui la soluționarea pro
blemelor internaționale. Sub tit
lul „Ceaușescu — cetățean de 
onoare al CleveJandului", ziarul 
iugoslav „Novosti" a publicat o 
știre despre vizitarea acestui 
centru industrial din Ohio, rele- 
vînd că președintele Consiliu
lui de Stat al României a apre
ciat cu acest prilej că „dialogul 
cu președintele Nixon s-a des

poporului român, prezentînd, în 
fața reprezentanților celor 135 
de națiuni care au umplut pînă 
la refuz sala albastru-argintie 
a Adunării Generale, cîteva 
dintre cele .mai semnificative 
lucrări folclorice din regiunile 
țării noastre.

în cadrul ședinței plenare 
festive a Adunării Generale a 
fost lansat in mod oficial ..De
ceniul pentru măsuri și acțiuni 
în vederea combaterii rasismu
lui și a discriminării rasiale"

Învătămîntul 
superior 

în Bulgaria
In peste 25 de institute de 

invățămînt superior din Bul
garia se pregătesc, in pre
sent, 101 000 studenți în a- 
oroximativ 150 de speciali
tăți, față de numai 10 000 de 
studenți în 11 facultăți cu 
25 de specialități în perioada 
antebelică. In cadrul rețelei 
de invățămînt superior sînt 
cuprinși peste 8 000 de lu 
crători științifici și cadre 
didactice.

Ultimii ani au marcat în 
Bulgaria trecerea la realiza
rea unui vast program de 
reorganizare a învățămîntu- 
lui superior în direcția a- 
propierii sale de necesitățile 
curente ale economiei națio
nale. începînd cu acest an 
universitar, o parte din stu
denți beneficiază de progra
me noi de pregătire.

Peste un sfert din cursanții 
învățămîntului superior sînt 
cuprinși în cadrul formelor 
serale și fără frecvență. 45 
la sută din totalul studenți
lor bulgari beneficiază de 
burse de stat. Potrivit unei 
hotărîri a Plenarei C.C. al 
P.C. Bulgar, din decembrie, 
in următorii ani toți stu
denții bulgari vor primi 
bursă.

în S.U.A.
fășurat într-o atmosferă de în
țelegere" și că „schimburile eco
nomice vor fi sporite în viitor".

Relatînd despre semnarea De
clarației comune, ziarul ceho
slovac „Rude Pravo" a relevat 
că atît președintele 'Consiliului 
de Stat român, cit și președin
tele S.U.A. s-au pronunțat, în 
acest document, pentru soluțio
narea prin mijloace pașnice a 
crizei din Orientul Apropiat, pe 
baza Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. în 
declarație — menționează „Rude 
Pravo" — se exprimă, * de ase
menea, sprijinul față de Confe
rința general europeană pentru 
securitate și cooperare.
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Sub titlul „Declarația româno- 
americană", cotidianul polonez 
„Trybuna Ludu" a relatat, în
tr-o corespondență din Was
hington, că documentul semnat 
la încheierea convorbirilor din
tre președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, exprimă hotărîrea de 
a dezvolta relațiile bilaterale pe 
baza principiilor respectului re
ciproc, independenței, suverani
tății, egalității în drepturi și re
nunțării la forță sau la amenin
țarea cu aceasta. Ziarul polonez 
a informat, de asemenea, des
pre întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu directorul general 
al Fondului Monetar Internațio
nal.

într-un articol prezentînd o 
analiză a contextului în care a 
avut loc vizita șefului statului 
român în S.U.A., ziarul „La Li
bre Belgique", face o trecere în 
revistă a relațiilor româno-ame
ricane. în legătură cu colabora
rea economică dintre cele două 
țări, în articol se arată că a- 
ceasta nu poate decît să benefi
cieze de pe urma vizitei. După 
ce evidențiază faptul- că schim
burile comerciale dintre cele 
două țări au crescut de aproape 
patru ori în ultimii cinci ani, 
ziarul subliniază cursul ascen
dent al acestor relații, care se 
dovedește a fi ireversibil.

Ziarul brazilian „O Globo" a 
publicat. într-unul din numerele 
sale, alături de programul vizi
tei în S.U.A., o amplă biografie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
integrînd o serie de date privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României.

Parizianul „Le Monde", care a 
informat pe larg opinia publică 
franceză despre vizita în S.U.A., 
prezintă drept o revelație fap
tul că „președintele Consiliului 
de Stat al României a pledat in 
favoarea unei mai mari partici
pări a țărilor mici la eforturile 
ce se fac pentru stabilirea păcii 
în lume". Președintele Ceaușescu 
— arată în continuare ziarul — 
a exprimat opinia că, dacă ma
rile puteri au mari răspunderi și 
un rol mai important de jucat, 
problemele internaționale nu pot 
fi, totuși, rezolvate fără o coo
perare generală.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. a fost re
flectată pe larg și de presa grea
că. Ziarele grecești au publicat, 
de pildă, fotografia celor doi 
președinți în balconul Casei 
Albe, subliniind ideea că „res
pectarea independenței este te
melia păcii", argumentind a- 
ceasta cu largi citate din cuvîn- 
tările celor doi șefi de stat.

(Agerpres)

KENYA
I.a 12 septembrie poporul din Kenya aniversează un mo

ment memorabil al istoriei sale : zece ani de la proclamarea 
independenței țării.

• Scăldat de apele Oceanului Indian, acest stat african — 
cu o suprafață de 582 646 km.p. și o populație de circa 9 mi
lioane de locuitori — este situat de o parte și de alta a 
Ecuatorului, între Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, lacul 
Victoria și Uganda. Capitala țării, orașul Nairobi, a devenit 
în ultimii ani un centru al comerțului internațional, fiind 
plasat la încrucișarea a 22 de linii aeriene.

• Cei zece ani care au trecut de la dobîndirea indepen
denței naționale au fost marcați de eforturi susținute pentru 
înlăturarea urmărilor îndelungatei dominații coloniale. Au 
fost adoptate o serie de măsuri care au dus la creșterea 
randamentului în agricultură, la diversificarea economiei și 
la promovarea unei industrii naționale.

în agricultură, ramură de bază a economiei naționale, se 
acordă o atenție deosebită împroprietăririi familiilor de ță
rani cu pămînturile recuperate de la colonii europeni. In 
prezent agricultura furnizează 35 Ia sută din întreaga pro
ducție si participă cu 50 Ia sută la exporturi. Statul a alocat 
în cursul anului trecut o jumătate de milion de lire pentru 
extinderea rețelei canalelor de irigații în ținutul Holl, unde 
țăranii se specializează în cultivarea trestiei de zahăr și po
milor fructiferi. . , . • ..

Progrese de seamă s-au obținui in domeniul dezvoltam 
industriei prelucrătoare a produselor agricole. Au fost in
troduse linii de automatizare la marea fabrică de morarit 
din Nairobi, mecanizarea uscării cafelei (produs ce asigura 
20 la sută din exporturi), mașini moderne de țesut pentru 
industria textilă.

• Pe harta Kenyei au apărut, în ultimii ani, importante 
obiective economice. La Nairobi au fost ridicate fabrici de 
textile și ciment. Orașul Mombasa, cel mai mare port afri
can la Oceanul Indian, a fost înzestrat cu instalații de pre
lucrare a petrolului și cu o uzină specializată în producția 
de cabluri de oțel. In localitatea Miritini a intrat in func
țiune un laminor de tablă de oțel. Un rol important în dez
voltarea economică a țării îl vor juca construirea șoselei 
transafricane care va lega portul Mombasa de capitala Nige
riei, Lagos, precum și a căii ferate dintre Addis Abeba și 
Nairobi.
• Dezvoltarea turismului, importantă sursă de venituri, se 

bucură de atenția guvernului de la Nairobi. In anul 1972 
Kenya a fost vizitată de peste 340 000 de turiști. Se apreciaza 
ră pină la sfîrșitul anului 1974, turismul va asigura 40 000 
de locuri de muncă și beneficii de 37 milioane de lire

• Pe plan extern, Kenya se pronunță pentru dezvoltarea 
legăturilor cu toate țările, indiferent de sistemul lor social- 
politic, pentru lichidarea colonialismului și rasismului de pe 
continentul african.

între România și Kenya s-au stabilit și se dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare. O expresie elocventă a acestei 
colaborări a constituit-o deschiderea, la începutul anului tre
cut, a lucrărilor miniere, la zăcămîntul de plumb de la Ki- 
nangoni, care se realizează în cadrul cooperării româno- 
kenyene.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Kenya, po
porul si tineretul român urează poporului kenyan noi suc
cese pe calea consolidării independenței patriei sale, prospe
ritate și pace.

R. Ț.

LA PRAGA A FOST SEMNAT

Tratatul cu privire 
la normalizarea relațiilor 
dintre R. S. Cehoslovacă

Un dosar dificil:
pribegii de pe piața muncii

și R. F.
La Praga a fost semnat, 

marți, tratatul cu privire 
la normalizarea relații
lor dintre Republica So
cialistă Cehoslovacă și 
Republica Federală Ger
mania.

Din partea cehoslovacă docu
mentul a fost semnat de pre
ședintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, Lubomir Strougal. și 
de ministrul afacerilor exter
ne, Bohuslav Chnoupek, iar 
'din partea vest-germană — de 
cancelarul federal Willy Brandt, 
și de Walter Scheel, vicecance
lar și ministru de externe.

La solemnitatea semnării se 
aflau secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gus
tav Husak, alți reprezentanți ai 
conducerii superioare de partid 
și de stat cehoslovace, precum 
și aproape 300 de corespondenți, 
trimiși speciali, reprezentanți 
ai presei cehoslovace și vest- 
germane.

După cum se relevă în pream
bulul Tratatului cehoslovaco- 
vest-german, părțile „recunosc 
că acordul de la Munchen, din 
29 septembrie 1938, a fost im
pus Republicii Cehoslovace de 
regimul nazist sub amenințarea 
folosirii forței".

în Tratat se arată că R.S. Ce
hoslovacă și R.F. Germania 
„consideră acordul de la Miin- 
chen din 29 septembrie 1938, 
nul", menționîndu-se că Trata
tul nu privește urmările juridi
ce decurgînd, pentru persoanele 
fizice sau juridice, din dreptul 
aplicat în perioada 30 septem
brie 1938 — 9 mai 1945 și nici 
nu constituie o bază juridică 
pentru pretenții materiale din 
partea R.S. Cehoslovace, a. per
soanelor fizice și juridice ale 
acesteia.

Cele două țări se vor călăuzi 
în relațiile lor reciproce și în 
problemele asigurării securită
ții în Europa și in lume de 
scopurile și principiile consa
crate în Carta O.N.U. Ele își 
vor reglementa disputele ex-

Sesiunea Consiliului ministerial 
al Pactului nord-atlantic

Marți Ia prînz, la sediul din Bruxelles al N.A.T.O., au luat 
sfirșit lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Pactului Nord- 
Atlantic.

Comunicatul final al sesiunii 
arată că cei 15 miniștri reuniți 
timp de două zile la Bruxelles, 
au dezbătut o serie de probleme 
ținînd de domeniul propriu al 
grupării nord-atlantice, cit și 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

In legătură cu acest ultim 
capitol de preocupări, partici- 
panții la sesiune au constatat 
„schimbările profunde care au 
loc în toate domeniile vieții in
ternaționale", apreciind in con
text, ca încurajatoare dezvolta
rea constantă a contactelor în
tre țările din Est și cele din 
Vest.

Germania
clusiv prin mijloace pașnice și 
vor evita să amenințe cu folo
sirea forței sau să folosească 
forța în problemele privind 
securitatea în Europa și în lu
me, precum și in relațiile lor 
reciproce.

Cele două părți reafirmă in
violabilitatea granițelor lor co
mune, în prezent și în viitor, și 
se obligă reciproc să respecte, 
din toate punctele de vedere, 
integritatea teritorială a celor 
două state. Părțile declară că în 
relațiile dintre ele nu au nici 
un fel de pretenții teritoriale și 
nici nu vor emite asemenea 
pretenții în viitor.

R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania vor întreprinde în conti
nuare pași în direcția unei largi 
dezvoltări a relațiilor reciproce. 
Ele sînt convinse că extinderea 
colaborării lor în’ domeniile eco
nomic, științific, cultural, al pro
tejării mediului înconjurător, 
sportului, transporturilor și în 
alte sfere corespunde ; interese
lor celor două țări.

Tratatul urmează a- fi ratifi
cat și va intra în vigoare în 
ziua schimbului documentelor 
de ratificare, care va avea loc 
la Bonn.

★
înainte de semnare, Willy 

Brandt și Walter Scheel au fă
cut o vizită secretarului general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Comitetului Central 
al Frontului Național al R.S. 
Cehoslovace, Gustav Husak, pre
ședintelui republicii. Ludvik 
Svoboda, și președintelui guver
nului R. S. Cehoslovace, Lubo
mir Strougal.

★
Agenția C.T.K. informează că 

guvernele R.S. Cehoslovace și 
R.F. Germania au convenit să 
stabilească relații diplomatice și 
să înființeze ambasade la Bonn 
și la Praga. Ambele state ur
mează să-și numească, in viito
rul apropiat, reprezentanții cu 
rang de ambasadori.

Comunicatul final dă o apre
ciere pozitivă admiterii simul
tane a R.D. Germane și R.F. 
Germania în O.N.U. la sesiunea 
din acest an a Adunării Gene
rale, arătînd că dezvoltarea sa
tisfăcătoare a relațiilor dintre 
cele două state germane poate 
aduce o contribuție importantă 
la reducerea încordării în Eu
ropa.

în legătură cu problema Ber
linului, s-a exprimat convinge
rea că respectarea acordului 
cvadripartit din 1971 și stricta 
aplicare a prevederilor acestuia 
constituie una dintre condițiile 
destinderii și stabilității pe con
tinentul european.

Pe același teren de preocupări, 
a fost analizat stadiui actual al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, membrii 
Consiliului N.A.T.O. reafirmind 
— o dată cu aprecierea evolu
ției favorabile a tratativelor de 
la Helsinki și Geneva — „ho
tărîrea guvernelor lor de a con
tinua negocierile intr-un spirit 
constructiv".

Propunindu-și să analizeze 
evoluția evenimentelor interna
ționale în ultimele șase luni, se
siunea N.A.T.O. a examinat si
tuația din Orientul Apropiat, 
problemă in care miniștrii au 
reafirmat „atașamentul guver
nelor lor față de rezoluțiile Con
siliului de Securitate al Națiu
nilor Unite și au declarat că 
preocuparea lor primordială este 
de a vedea o reglementare justă 
și durabilă in Orientul Apro
piat44.

Tonul, în general ponderat, 
dictat de nevoia luării în con
siderație a procesului de destin
dere din Europa și din lume, 
reflectat în comunicatul final, 
este, totuși, în dezacord cu une
le aprecieri din acest document 
privind așa-numita necesitate a 
întăririi în continuare a poten
țialului militar al .N.A.T.O. Co
municatul reia, în acest sens, 
unele teze mai vechi cu privire 
la necesitatea întăririi N.A.T.O. 
„ca instrument al menținerii pă
cii, al îmbunătățirii relațiilor 
Est-Vest și al promovării secu
rității". Desigur, astfel de apre
cieri se află în disonanță cu 
realitățile vieții politice din Eu
ropa și din lume, cu procesul-de 
destindere la care sintem mar
tori în etapa actuală, cu cerin
țele tot mai hotărîte ale popoa
relor din Europa, și din alte 
continente, care solicită măsuri 
concrete și eficiente în direcția 
dezarmării și asigurării unei 
reale și durabile securități in 
lume.

CAIRO 11 (Agerpres). — La 
Cairo au avut loc, marți, con
vorbiri între președintele Egip
tului, Anwar Sadat, și președin
tele Siriei, Hafez Assad, care a 
sosit, luni seara. în capitala 
egipteană, după o vizită de două 
zile efectuată la Tripoli. Potri
vit agențiilor de presă, convor
birile dintre cei doi șefi de stat 
au fost consacrate unor proble
me privind evoluția situației din 
Orientul Apropiat, în perspec
tiva conferinței de pace care ar 
urma să se deschidă la 18 de
cembrie și a apropiatului turneu 
în regiune al secretarului de 
stat american, Henry Kissinger.

în țările Europei occidentale există în pre
zent mai multe milioane de muncitori străini, 
împreună cu membrii familiilor lor, aceștia re
prezintă o masă de oameni echivaiînd cu 
populația totală a multor țări mici. Teama de 
eventualele repercusiuni ale actualei crize 
energetice internaționale a determinat unele 
guverne vest-europene să nu mai permită ac
cesul muncitorilor străini din țările care fac 
parte din Piața comună.

O asemenea hotărîre, 
indiferent de moti
varea ei economi
că (lipsa de com
bustibili va duce, 
probabil, la închi

derea porților a numeroase în
treprinderi și, deci, la creșterea 
numărului șomerilor) reprezin
tă surparea speranțelor a mii 
și mii de oameni care mizaseră 
pe posibilitatea, unei noi exis
tențe ca muncitor în aceste 
țări. Ea atrage din nou atenția 
asupra lacunelor statutului so
cial al muncitorilor străini din 
țările Europei occidentale.

Ani de-a rîndul, prezenta 
muncitorilor străini în țările 
dezvoltate din Europa occiden
tală a fost privită de către gu
vernele acestor state aproape 
exclusiv prin prisma utilității ei 
economice. împinși de nevoi, de 
lipsa de locuri de muncă din 
ținuturile lor de baștină — în 
exclusivitate țări slab dezvolta
te sau în curs de dezvoltare ca 
Portugalia, Maroc, Algeria, Tu
nisia, Spania, Turcia, Grecia 
etc. — milioane de oameni și-au 
părăsit căminele, luind drumul 
emigrației temporare sau defi
nitive în statele industriale ale 
Europei. Pentru patronat și e- 
conomia acestor țări în general, 
prezența muncitorilor străini a 
însemnat o importantă sursă de 
forță de muncă suplimentară, in 
numeroase ramuri economice 
din Europa occidentală, în
deosebi în sectoarele de muncă 
grea, lipsind adesea mina de 
lucru necesară. Contribuția a- 
cestui contingent de forță de 
muncă — ieftin și relativ ne
pretențios. dispus să accepte 
orice condiții de muncă, de via
ță și de salarizare — la pro
gresul economic și social al sta
telor gazdă nu poate fi și nici 
nu mai este contestată de ni
meni. Ar fi, de altfel, imposi
bil, din moment ce ponderea 
muncitorilor de altă naționali
tate în totalul salariaților atin
ge în prezent procentaje înalte: 
28,8 la sută în Elveția, 21 Ia 
sută în Luxemburg, 10 la sută 
în Republica Federală Germa
nia etc. Contestat rămîne, în 
schimb, statutul social-politie 
al muncitorilor străini în socie
tatea în care au venit pentru a 
începe o nouă existentă — care 
nu poate fi definit decît ca a- 
cela al unei minorități spoliate 
si discriminate, lipsită de drep
turile fundamentale economice, 
sociale și politice ale populației 
în mijlocul căreia trăiește și la 
a cărei prosperitate contribuie 
din plin. Săptăminalul vest-ger- 
man „Die Zeit" avertiza recent 
că. dacă măsurile necesare vor 
întîrzia, situația ar putea de
veni explozivă. In cîțiva ani, 
sublinia „Die Zeit", această ar
mată de nemulțumiți ar putea 
crea Europei occidentale pro
blemele pe care le au în pre
zent S.U.A. cu populația de cu
loare. Cu trecerea timpului si 
creșterea continuă a numărului 
de imigranți, problemele nere
zolvate ridicate de prezența a- 
cestora au devenit din ce în ce 
mai acute. Condițiile adesea 
subumane de locuit, salarizarea
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• în clădirea Bibliotecii 
centrale din orașul finlandez 
Kuopio. important centru 
cultural și economic din 
partea centrală a Finlandei, 
a fost deschisă expoziția do
cumentară de fotografii „Di- 
mitrie Cantemir". Expoziția 
a fost inaugurată de secre
tarul general al primăriei o- 
rașului Kuopio, Heikki Vii- 
taîa.

Plenara C.C. 
al P.C.U.S.

• LA MOSCOVA s-au în
cheiat lucrările plenarei C.C. al 
P.C.U.S. Plenara a dezbătut pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 
1974 și bugetul de stat pe anul 
viitor. La plenară, L.I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a rostit o cuvîntare. In 
urma dezbaterilor a fost adop
tată o hotărîre în problemele 
discutate — anunță agenția 
TASS.

Ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

• LA 11 DECEMBRIE, au in- 
ceput la Moscova lucrările ce
lei de-a 65-a ședințe a Comite
tului Executiv al C.A.E.R., la 
care participă vicepreședinți ai 
consiliilor de miniștri din Bul
garia, Cehoslovacia. Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, Uniunea So
vietică, precum și un membru 
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mult inferioară tarifului obiș
nuit, lipsa de asistență și secu
ritate socială, incertitudinea lo
cului de muncă, obstacolele a- 
flate în calea accesului copiilor 
acestor familii la invățămînt și

• Soarta a milioane 
de oameni lipsiți de 
drepturi*  Perspective 

îngrijorătoare*  
Adevărata soluție: 

locuri de muncă 
in țările in curs 

de dezvoltare

cultură, neînțelegerea și adesea 
chiar ostilitatea oelor din jur 
față de obiceiurile și modul de 
viață și de comportament al i- 
migranților, lipsa drepturilor 
politice și cetățenești, abuzuri
le patronatului și suspiciunile 
autorităților — iată numai cî
teva din marile probleme ca

Cu bagajele încărcate de speranțe, un grup de muncitori străini 
descinde intr-un oraș vest-german. După citâva vreme, chipurile, 
acum încă zîmbitoare, se înăspresc, speranțele se dovedesc a fi 

fost simple iluzii. începe lupta dură pentru existență.

re-și așteaptă demult rezolva
rea. între timp, conștiința ne
cesității unei soluționări echita
bile a acestor probleme a cu
prins atît masa muncitorilor 
străini (dovadă rolul de seamă 
jucat de aceștia în marile ac
țiuni greviste de Ia Uzinele Re
nault sau din industria me
talurgică din R.F.G.) cit și 
cercuri largi ale opiniei. publi
ce din țările de origină sau de 
destinație ale emigranților.

al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia.

Din Republica Socialistă Ro
mânia participă tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, re
prezentantul permanent al țării 
noastre la C.A.E.R.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
prezentat Senatului spre a-nro- 
bare numirea lui William 
Saxbe în funcția de ministru 
al justiției. Președintele l-a 
ales pentru acest post pe Saxbe, 
senator republican din partea 
statului Ohio, in urmă cu o 
lună, după demisia lui Ellion 
Richardson.

Rezultatele alegerilor 
pentru Sfaturile 

Populare din Polonia
• COMISIA CENTRALA E- 

LECTORALA a dat publicității 
rezultatele alegerilor pentru 
Sfaturile Populare din Polonia, 
desfășurate duminică. Au fost 
aleși 135 454 de deputați din cei 
peste 200 000 de candidați în
scriși pe lista Frontului Unită
ții Populare.

La alegerile pentru Sfaturile 
Populare voievodale au partici
pat 97,38 la sută din cetățenii 
înscriși pe listele electorale. 
Și-au dat votul pentru candida- 
ții Frontului 99,49 Ia sută din 
numărul participanților. Din 
totalul de 4 524 candidați au 
fost declarați aleși 3160 depu
tați. S-a înregistrat, de aseme
nea, un procent ridicat de par
ticipare în alegerile pentru de
putați în celelalte tipuri de sfa
turi populare.

Preocuparea a început să-și fa
că loc chiar la nivelul cercu
rilor guvernamentale. In acest 
sens poate fi menționată iniție
rea de către o serie de guverne 
a unor măsuri, deocamdată ti
mide, parțiale și încă neconclu
dente, de integrare socială a 
imigranților. De asemenea, cu 
cîteva săptămîni în urmă Adu
narea consultativă a Consiliu
lui Europei occidentale, s-a vă
zut nevoită să ia în dezbatere 
aceste probleme și să adopte re
comandări către comitetul mi
nisterial. Tonul acestor texte, 
observa corespondentul la 
Strassbourg al ziarului elvețian 
„Neue Ziircher Zeitung", a fost 
„grav, ba chiar alarmant". Pînă 
in 1980, menționează documen
tul adunării, numărul muncito
rilor străini din țările vest-eu
ropene va depăși probabil cifra 
de 11 milioane. Această evoluție 
reclamă urgent măsuri de îm
bunătățire a situației și integră
rii muncitorilor străini. în caz 
contrar, apreciază „recomandă
rile", de la o zi la alta pot apă
rea conflicte sociale deschise și 
de amploare. Comitetul minis
terial este invitat cu tărie să 
adopte mult așteptatul „statut 
al muncitorilor străini", care să 
garanteze îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, de viață și de 
instruire al acestora în țările 
in care sînt stabiliți.

Analizele, informațiile și prtf*  
punerile cuprinse în documen
tele acestei dezbateri sînt ex
presia preocupării care începe 
să-și facă loc în rîndul guver
nelor occidentale în legătură cu 
situația muncitorilor străini. 
Pentru prima dată a fost subli
niată în acest for necesitatea 
schimbării sensului mișcării — 
de a aduce nu oamenii la locuri 
de muncă aflate la mii de kilo
metri, ci de a crea aceste locuri 
de muncă acolo unde există 
forța de muncă neutilizată, a- 
dică în țările în curs de dez
voltare. Această soluție, singura 
rațională și judicioasă, cores
punde in același timp interese
lor a milioane de oameni, cit și 
principiilor cooperării interna
ționale și imperativului dezvol

tării tuturor statelor. Cum însă 
înfăptuirea ei solicită, pe lingă 
înțelegere și decizie, eforturi de 
lungă durată, guvernele vest41 
europene se văd confruntate c 
o problemă din ce în ce mai în
grijorătoare, a cărei nesoluțio- 
nare implică riscul unor ten
siuni sociale de amploare. în
țelegerea a început să-și facă 
loc, dar măsurile se lasă încă 
așteptate.

BAZIL ȘTEFAN

• CAMERA COMUNELOR A 
CANADEI a respins — cu 135 
voturi contra și 117 pentru — 
moțiunea de neîncredere in gu
vernul minoritar al premierului 
Trudeau, prezentată de Parti
dul Conservator Progresist, în 
problema politicii energetice. 
Conform așteptărilor, deputății 
reprezentind Partidul Nou De
mocrat (P.N.D.), au votat in 
marea lor majoritate împotriva 
moțiunii.

• ÎNTRE 6 ȘI 10 DECEM
BRIE s-au desfășurat, la Paris, 
lucrările Comisiei culturale, ști
ințifice și tehnice româno-fran- 
ceze pentru negocierea noului 
program de cooperare în aceste 
domenii pe anii 1974-1975.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat un document care pre
vede lărgirea schimburilor cul
turale, științifice și tehnice din
tre cele două țări.

Accident de avion in 
U.R.S.S.

• AGENȚIA TASS anunță că, 
la 8 decembrie, un avion de pa
sageri TU-104, care efectua 
cursa Kutaisi—Moscova, a sufe
rit un accident, datorat condi
țiilor de zbor nefavorabile în 
momentul cînd ateriza pe aero
portul Domodedovo din Mos
cova.

Din cele 72 de persoane aflate 
la bordul aeronavei (pasageri 
și echipaj) 13 și-au pierdut via
ța. O comisie specială efectuea
ză cercetări.


