
« * /z '

& !

v

Proletari din toate țările uniți-vă I

I i

..... ....... ..........x.. -..... . -------- ----------------- ;......   ..........____

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIX, SERIA II,Nr. 7654 4 PAGINI —30 BANI VINERI 28 DECEMBRIE 1973

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

■* ...

1 n

în ziua de 27 decembrie 1973, a 
avut Ioc ședința Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat in dis
cuție și aprobat un Program de mă
suri pentru asigurarea industriei u- 
șoare cu unele materii prime —• pro
gram elaborat pe baza indicațiilor și 
a sarcinilor stabilite de secretarul 
general al P.C.R. în cadrul consfă
tuirii, care a avut loc in vara aces
tui an, cu cadrele de conducere din 
Ministerul Industriei Ușoare, din 
centrale, întreprinderi, institute de 
cercetare și proiectare din acest do
meniu. Pi ramul prevede măsuri 
menite să . acă la creșterea mai ac
centuată a producțiilor de in, cîne- 
pă, bumbac, Ia dezvoltarea sericicul
turii, în vederea lărgirii în conti
nuare a bazei de materii prime in
terne destinate aprovizionării indus
triei ușoare.

Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile Consiliului de Miniștri pri
vind creșterea rolului inginerilor 
șefi din cooperativele agricole de 
producție, ca împuterniciți ai statu
lui în aceste unități, purtînd răspun
derea pentru îndeplinirea planului 
de producție, pentru folosirea cu 
maximum de eficiență a mijloacelor 
materiale și financiare în scopul 
consolidării economico-organizatorice 
a unităților agricole cooperatiste. De 
asemenea, în cadrul ședinței au fost 
aprobate propunerile privind îmbu
nătățirea remunerării inginerilor 
șefi și a șefilor de fermă cu studii 
superioare din cooperativele agri
cole de producție.

Totodată, Comitetul Executiv a

aprobat propunerile Consiliului de 
Miniștri privind acordarea indemni
zației de stat cadrelor de conducere 
din cooperativele agricole de pro
ducție, precum și propunerile pri
vind acordarea dreptului cooperati
velor agricole de producție de a asi
gura venitul garantat lunar pre
ședinților, vicepreședinților, șefilor 
de fermă, șefilor de brigadă și res
tului personalului administrativ din 
aceste unități agricole.

Pornind de la necesitatea înfăptu
irii unei politici unitare în ce pri
vește drumurile și apele din țara 
noastră, Comitetul Executiv a luat 
în discuție proiectul Legii apelor și 
proiectul Legii drumurilor, hotărînd 
ca înainte de definitivare ele să fie 
larg dezbătute în cadrul consiliilor 
populare județene.

De asemenea, Comitetul Executiv 
a discutat proiectul Legii presei și a 
stabilit să fie supus spre dezbatere 
și aprobare Marii Adunări Națio
nale.

în cadrul ședinței, Comitetul Exe
cutiv a stabilit să se ia unele măsuri 
pentru îmbunătățirea structurii Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia — înalt for de consacrare a 
celor mai valoroși oameni de știință 
și cultură — pentru perfecționarea 
criteriilor de acordare a titlurilor a- 
cademice.

De asemenea, s-au stabilit măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea cri
teriilor de promovare în posturile 
de conferențiar și de profesor în în- 
vățămîntul superior, precum și de 
admitere la doctorantura.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință de informarea privind Consfă
tuirea secretarilor comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și

muncitorești din unele țări socia
liste, care a avut loc la Moscova, 
între 18 și 19 decembrie a.c. Comi
tetul Executiv a apreciat că manda
tul și indicațiile stabilite delegației 
P.C.R. de Prezidiul Permanent al 
C.C. al P.C.R., corespund întrutotul 
orientărilor stabilite de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională, de 
Plenarele C.C. al P.C.R., și a indicat 
ca și în viitor să se procedeze în 
același mod. Comitetul Executiv a 
aprobat în unanimitate activitatea 
delegației P.C.R. la consfătuire, mo
dul în care ea și-a îndeplinit man
datul încredințat de conducerea par
tidului.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că în anul 1973 
Comitetul Executiv a desfășurat o 
activitate deosebit de fructuoasă, 
și-a îndeplinit în bune condiții rolul 
și sarcinile stabilite de Congresul 
al X-Iea al partidului și de Statutul 
Partidului și a felicitat pe toți mem
brii Comitetului Executiv pentru ac
tivitatea desfășurată, precum și cu 
ocazia Anului Nou.

Cu prilejul Noului An — 1974 — 
Comitetul Executiv, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresează calde 
felicitări tuturor organizațiilor de 
partid, comitetelor județene, muni
cipale, orășenești și comunale, tutu
ror comuniștilor și oamenilor mun
cii, pentru succesele remarcabile ob
ținute în anul 1973 și le urează noi 
și importante succese în înfăptuirea 
programului partidului de dezvol
tare și înflorire continuă a patriei, 
de creștere neîncetată a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor.
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Timpul înregistrează cu fiecare zi 
ce trece noi transformări și realizări 
în viața satelor noastre. Comuna, ca 
unitate administrativ-teritorială de 
bază dispune, astăzi, de toate condi
țiile necesare pentru o bună organi
zare a activității economico-sociale 
în vederea ridicării nivelului de viață, 
material și spiritual al țărănimii. Da
torită politicii partidului de dezvol
tare multilaterală a patriei, așezările 
rurale tind să devină puternice centre 
social-economice care se înscriu, prin 
realizările și prefacerile care au avut 
loc în ultimii ani, ca prezențe active 
în dinamica civilizației socialiste.
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Patru schițe biografice, 
despre patru 
proaspăt promovați 
munca de activiști
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DRIÎMIJL fEMEll CĂTRE PRODUCȚIE —MAI DIRECT, MAI FIRESC

îîm, in 1974 vă așteaptă,
177999 noi locuri de muncă

Ce se face pentru

Condiția de muncă și viață a 
femeii tinde către modificări 
structurale. Recent, a fost elabo
rat Programul privind măsurile 
necesare pentru creșterea parti
cipării femeilor în activitatea din 
întreprinderi și instituții. în spi
ritul Hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român din 18—19 iunie 
1973 cu privire la creșterea ro
lului femeii în viața politică, 
economică și socială a țării, pro-

Convorbire cu 
ANA DRĂGAN, 

economist-coordonator pentru
problemele utilizării resurselor 
de muncă în Ministerul Muncii

La întreprinderea „Laminorul de 
tablă" din Galați—un produs în

premieră pe țară: tablă inoxidabilă
O întreprindere veche (mai 

mult de jumătate de veac ele la 
înființare) dar în care de cîțiva 
ani buni găsești mereu ceva 
nou, ceea ce exprima pregnant 
preocuparea continuă ații a ca
drelor tehnice și inginerești, cît 
și a colectivului de muncitori 
pentru metode și tehnologii a- 
vansate, pentru creșterea efi
cienței economice prin prelucra
rea superioară a metalului. De 
data aceasta este vorba de un 
produs în premieră pe țară: ta
bla inoxidabilă. Discutăm cu in
ginerul Victor Scorțeanu, direc
torul întreprinderii:

— Inițiativa laminării tablelor 
din oțeluri inoxidabile înalt alia
te și refractare aparține uzinei 
noastre. Preocupările sînt mai 
vechi, de 2—3 ani, dar acțiunea 
a devenit realizabila din primă
vară, cînd oțelarii hunedoreni 
ne-au livrat (via Oțelul roșu) 
materia primă de care aveam ne
voie. Acum am și trimis benefi
ciarilor noștri primele 40 tone de 
tablă inoxidabilă. Dar pînă să 
ajungem aici, a trebuit să învin- 
fem multe greutăți. Pentru sta- 

ilirea tehnologiei de laminare 
am efectuat nenumărate încer
cări, experiențe, ceea ce a impus 
eforturi deosebite din partea 
unor oameni și în primul find 
a inginerului Petre Udrescu, se
cretarul comitetului U.T.C. care 
a condus zi și noapte acțiunea 
de laminare a primelor cantități 
de tablă inoxidabilă.

Cuvintele tovarășului director, 
coordonator al eforturilor și par
ticipant activ la producerea ta
blei inoxidabile la Galați, ni-l 
indică pe secretarul comitetului 
U.T.C. drept suflet ăl acestei ac
țiuni. Deci, cu ing. Petre Udrescu 
refacem drumul de curînd par
curs. Primele încercări, ne spune

dumnealui, au avut loc în pri
măvara acestui an. S-au laminat 
atunci 8 tone dar fără a dispune 
de o tehnologie în prealabil ela
borată. După aceea s-a luat le
gătura cu I.C.M. București șl in 
august s-au reluat încercările, 
de data aceasta decuparea efec- 
tuîndu-se în băi cu săruri. Prin 
efortul uzinei s-a construit un a- 
numit cuptor pentru decapare și 
s-au continuat încercările pentru 
a se stabili parametrii la care 
trebuie să se desfășoare această
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Tinerele din fotografie — uteciste de la sectorul III al Fabricii 
de confecții din București — zîmbesc fericite: organizația din 
care fac parte este una dintre fruntașele întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" 

din fabrică.
Foto: VASILE RANGA

- CONSILIUL DE CONDUCERE AL CASEI DE CULTURĂ'A TINERETULUI

ÎNTRE FUNCȚIA OPERATIVĂ

el

SI PRETEXTUL DECORATIV
— Cum a fost ? mi-a cerut 

părerea Ion Biriș, secretarul Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C.

— Dar dumneavoastră cum
S-a părut ?

— La drept vorbind, mi-a 
răspuns meditativ Ion Biriș, am 
așteptat atâta vreme întâlnirea a- 
ceasta îneît îmi închipuisem că 
ea se va desfășura cu totul alt
fel. Am avut impresia că începe 
bine dar după aceea... Totuși nu 
sesizez exact momentul din care

intențiile noastre inițiale au ră
mas undeva, pe o albie separată 
de cursul propriu-zis al discuți
ilor.

Punctul acela am încercat să-l 
descoperim și să ni-l explicăm. 
Așadar, fusese convocat consiliul 
de conducere al Casei de cultură 
a tineretului din Sibiu. „Un con
siliu cam fantomatic", cum se 
exprima. însuși Ion Biriș făcîn- 
du-mă să înțeleg în cîteva cu
vinte că dorința sa de a se în- 
tîlni cu membrii acestuia înregis-

trase două eșecuri succesive în 
ultimele trei luni. „Imposibil să-i 
vezi pe toți laolaltă, să-i cunoști, 
să-i asculți, îmi mărturisise Ion 
Biriș; o dată au răspuns convo
cării cîțiva, pe urmă alții cîțiva, 
dar pentru mine, ca secretar nou 
ales astfel de prezențe problema
tice nu-mi sînt de nici un aju
tor'.

MIRCEA TACCIU

(Continuare in pag. a ll-a)

PREMIERE
INDUSTRIALE
• In cinstea aniversării Re

publicii, Ia întreprinderea chi
mică Orăștie, județul Hunedoa
ra, A INTRAT IN FUNCȚIUNE 
O LINIE TEHNOLOGICA DES
TINATA PRODUCERII ȚEVI
LOR DIN P.V.C. CU DIAME- 
TRE INTRE 32 ȘI 110 MM. A- 
ceasta face parte din programul 
de dezvoltare a secției de pre
lucrat mase plastice, care ur
mează să ajungă la o producție 
de circa 5 00U tone pe an.

Specialiștii întreprinderii a- 
preciază că noul produs ce se 
fabrică aici — țeava din P.V.C. 
—- întrunește proprietățile cali
tative necesare pentru a se uti
liza în construcții industriale și 
sociale, Ia irigații, înlocuind cu 
bune rezultate metalul.

• De pe benzile de montaj 
ale tinerei întreprinderi de ma- 
șini-unelte din Bacău au ieșit, 
joi, PRIMELE MAȘINI DE A- 
LEZAT ȘI FREZAT, DE MARI 
DIMENSIUNI, care pot fabrica 
carcase avînd o greutate între 
1 și 5 tone.

Remarcîndu-se printr-un înalt 
grad de tehnicitate și prin ran
damente superioare, aceste ma
șini au și fost expediate între
prinderii „Independența" din 
Sibiu, întreprinderii de utilaj 
tehnologic din Timișoara și în
treprinderii mecanice din Buzău.

gramul însărcinează ministerele, 
celelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București să ia toate 
măsurile ce se impun, corespun
zător acestui obiectiv 
interes.

Astăzi, ne adresăm 
lui Muncii, respectiv 
Ana Drăgan, economist-coordo- 
nator pentru problemele utiliză
rii resurselor de muncă.

— Prin alcătuirea necesarului 
de forță de muncă pentru anul 
1974 se prevede crearea pentru 
femei a 177 000 noi locuri de 
muncă. Trebuie să menționez că 
dacă, actualmente, ponderea fe
meii este de numai 32 la sută din 
totalul salariaților, in 1980 se 
preconizează că ea va ajunge ia 
40 la sută. Cum se va realiza 
această importantă creștere ? De
sigur, acest salt va fi rezultatul 
unui proces în timp. El pre
supune mai multe modalități. In 
primul rind a fost alcătuit, pe 
baza unei ample analize a spe
cificului fiecărui loc de muncă, 
Nomenclatorul meseriilor, specia
lităților și funcțiilor care pot fi 
ocupate in anumite proporții de 
femei, astfel incit, acum, femeile 
pot exercita 640 de meserii, pro
fesiuni sau funcții. Creșteri im
portante ale ponderii femeilor se 
prevăd în industria chimică, în 
industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor, in 
industria sticlei, porțelanului și

de major

Ministeru- 
tovarășei

faianței, în industria textilă. Dar 
nomenclatorul se va îmbogăți în 
continuare : industria se dezvoltă, 
apar noi meserii, deci este ine
rent ca și nomenclatorul să se 
îmbogățească. Iar unele meserii 
care, datorită modernizării pro
ceselor de producție, devin acce
sibile femeilor, vor fi, de aseme
nea, trecute în actualul nomen
clator.

—• în ce sens este prevăzută 
redistribuirea în mod treptat a 
bărbaților în alte locuri de mun
că decît acolo unde pot fi înca
drate femei ?

— Această redistribuire îi pri
vește în principal pe muncitorii 
foarte tineri, după principiul 
policalificării sau recalificării. 
Apoi, se au în vedere pierderile 
naturale : pensionări, retrageri din 
activitate etc. Acolo unde se va 
putea, conform normativelor și 
proporțiilor prevăzute, vor fi în
cadrate femei.

— Se prevede, de asemenea, 
extinderea formei de muncă la 
domiciliu.

— Da. Cu specificația că pro
ducția va fi preponderent axată 
pe bunuri de larg consum și ar
tizanat. Această modalitate per
mite femeii — pe de o parte — 
să muncească și să fie mamă și 
gospodină în același timp, iar în
treprinderilor — pe de alta parte 
— să facă economii de investi
ții.

— O mare atenție este 
dată programului de lucru 
meilor.

— Se preconizează forme 
tipie care să permită

acor-
al fe-

mul-
între-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

descoperire'
Totdeauna mi-au plăcut hârțile r cînd le 

priveam, aveam senzația câ sînt adevâratul 
stâpîn al unor peisaje minunate, dar as
cunse sub rigurozitatea semnelor conven
ționale, a formelor de relief. Scara hărților 
m-a ajutat întotdeauna sâ cuprind deodatâ 
cu privirea suprafețe imense, pînâ în zâri 
îndepărtate, suprafețe pe care degeaba 
le-aș fi căutat cu ochii, stînd cu picioarele 
numai pe pâmînt. Așa mi-am descoperit, 
mîngîind cu degetul arătător, patria, imen
sitatea acestui lăcaș al marii noastre familii 
România socialistă. Cu aceste 
ocazii, lecțiile învățate la școală 
s-au transformat în imaginația 
mea în realități palpabile. Fie
care eveniment sau cucerire 
a poporului nostru își găsea 
în mintea mea locul ei precis, ani- 
mîndu-se în îmbrățișarea privirii mele 
curioase. Astfel, cercurile mici, aproape 
uniforme ale localităților au devenit sate 
sau orașe adevărate, pline de monumente 
istorice și mai ales de case, blocuri sau 
cartiere noi, de uzine și de gospodării, de 
spitale și de parcuri, de școli și de facul
tăți, de poduri și de străzi, care parcă ne 
duc pînă la infinit. Așa visam eu, ore în
tregi, zburînd deasupra dealurilor rotunde 
sau cîmpiilor întinse, peste munți încreme
niți sau rîuri vorbărețe. Simțeam în fața 
hărții că toate lecțiile la care am asistat

prindeau viață în inima mea, în gînduri’e 
mele și deveneam astfel din ce in ce mai 
conștient că frumusețile, bucuriile sau grit 
jile acestui pâmînt sînt și ale mele.

Desigur, hărțile nu reprezintă o invenție 
a vremurilor noastre. Ele existau și cu 
veacuri în urmă, ajutînd oamenii, negustorii 
și călătorii să se orienteze mai ușor către 
scopurile lor mai mult sau mai puțin mo
deste. Dar hărțile ajutau și pe războinicii 
din lumea întreagă să cucerească noi terk 
torii sau

GÂBOR CSEKE

pe cei care luptau cu îndîrjire 
pentru cauza dreapta și sfîntq 
a independentei.

Acum, la noi, în condițiile so
cialismului, harta exprima rea
litățile construcției pașnice, ale 
bogăției unui popor stâpîn pe 

propria sa soarta, harta devine un strălucit 
instrument educativ în mîinile unor dăscăli 
iscusiți. Harta ne obișnuiește și ne poate 
învăță prima, încâ la frageda vîrstâ, sâ pri
vim dincolo de limitele vieții noastre indivi
duale, sâ vedem ansamblul în totalitatea 
lui, sâ descoperim într-adevăr în noi înșine 
acel tînâr cetâțean responsabil, angajat 
cauzei partidului comunist, care făurește zi 
de zi, prin munca sa asidua, acest minunat 
colț al lumii, numit Republica Socialista 
România.
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OCTAVIAN MILEA

dăbuleni Argumente pentru
viitorul centru urban

ION andreițA

crescînde. 
obținut re- 
5 000 kilo- 
iar Ia gnu

18 Ia 51 lei iar averea ob
ștească de la 6,5 milioane la 
82 milioane. Cooperatorii din 
Scornicești sînt, deci, de 126 
ori mai bogați decît în urmă 
cu 7 ani și de peste 400 ori 
decît în anul în care a luat 
ființă cooperativa.

— Pot să vă mai spun că 
din 1971 cooperativa se au- 
tofinanțează, avînd deja în 
cont peste zece milioane Iei 
— ne mărturisește președin
tei unității, tovarășul Vasile 
Bărbulescu, Erou al Muncii 
Socialiste. Bani in care nu

productiv. Și, deși agricultu
ra va rămîne îndeletnicire 
de bază și în cadrul viitoru
lui oraș, alte argumente tine 
să-mi aducă tînărul meu in
terlocutor. Notez. Numărul 
meseriașilor din cooperativa 
agricolă — adevărate profe
siuni muncitorești — depă
șește cifra 100. Forțînd șta
cheta științei, în comună ac-

REPUBLICA -ANUL XXVI

se afla în curs de școlarizare 
220 de cadre necesare a- 
cestei întreprinderi. La toate 
acestea se adaugă, după cum 
spun oamenii șf lesne se poa
te constata : fața nouă a lo
cului ; sutele de case noi, 
centrul civic modernizat. Tot

de 4 000 de kilograme. în nu
mai cinci ani producția de 
legume pe hectarul de seră 
aproape s-a dublat. Mutații
le produse în exprimările 
cifrice ale producției globale, 
veniturilor bănești, averii ob
ștești, valorii unei norme, 
sînt Ia fel de spectaculoase. 
Numai în intervalul 1966— 
1973 producția globală a spo
rit de la 9,2 milioane Iei la 
514 milioane lei. veniturile 
bănești la suta de hectare de 
Ia 84 587 Iei la 1458 861 lei, 
valoarea unei norme de la

sînt incluși cei folosiți în in
vestițiile fiecărui an. Din 
fondurile proprii am contri
buit cu o cotă parte însem
nată la ridicarea căminului 
cultural, la înfrumusețarea 
comunei, in intenția noastră 
stînd participarea și de a- 
cum încolo la realizarea u- 
nor acțiuni social-culturale. 
edilitar-gospodărești. Anual 
acordăm și vom acorda cre
dite cu dobîndă minimă 
membrilor cooperatori pentru 
construirea de vile. în 1973 
au și fost începute primele

muncitorească. Merită amin
tit și Centru teritorial al viei 
și vinului, care își află sediul 
aici. Dar, mai ales, reține a- 
tenția un reper industrial; a- 
telierul 3 — cazangerie al 
Uzinei „Vulcan44, util pînă 
acum realizării unui vast 
sistem de irigații, ca deveni 
o importantă întreprindere a 
viitorului oraș. La această oră

ceea ce am notat — despre 
care tînărul Drîgnei mi-a 
vorbit detaliat și cu însufle
țire — constituie, ca să zic 
așa, nucleul noii vieți și ac
tivități urbane. Dar, mai ales, 
un cuvînt de laudă se cuvi
ne adresat omului. Deoarece, 
revenind pentru ultima oară 
la cîntecul citat, Dăbulenilor 
astăzi „îi rîd oamenii in soa-

tivează 21 de specialiști cu 
calificare universitară. In coo
perație. sănătate și învățămint 
activează alte 60 de cadre 
calificate. Stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii 
cu 135 tractoare — este, de 
asemenea, un loc de formare

Dar să revenim la cîntec. 
îrt adevăr, comuna din sudul 
Olteniei (județul Dolj) este 
una din cele mai mari din 
țară. Peste 17.000 de locuitori 
au în stăpînire 10.000 hecta
re de pămînt, pe care se stră
duiesc- să-l facă an de an mai

„Mai iutii

re44 — și cred că aici exista 
o schimbare esențială. Nici
odată în trecut, oamenii a- 
cestui loc, n-au cunoscut acea 
stare de satisfacție, de bucu
rie și împlinire, exprimată 
prin rîs. Fără a exagera cu 
nimic, se poate spune că n-au 
cunoscut nici zîmbetul. Foștii 
truditori pe pămînturile Co
roanei — unde sub diverse 
forme se continua deghizat 
un statut feudal — locuito
rii din Dăbuleni abia dacă 
aveau cu ce-și duce o zi mai 
departe viața. Or, este im
presionant momentul de po
pas și discuție în casa nouă 
a fiului unuia din acești tru
ditori — care totdeauna au 
semnat prin punere de de
get — om cu carte dăruind 
astăzi altora știința de carte; 
și nu se poate să nu-l crezi 
pe acest tînăr purtător de 
spirit nou, atunci cînd afir
mă : vom izbîndi, că așa 
va fi.

SCORNICEȘTI:

P
rezentul salului 
românesc prefi
gurează viito
rul lui. Un e- 
xemplu semni
ficativ în acest 
sens il consti

tuie frumoasa așezare de pe 
malurile Piapcei-Scornicești. 
Locuitorii sînt mindri de 
ceea ce au înfăptuit și-și de
clară fără înconjur intențiile: 
„vrem să facem din Scorni
cești un centru agrar de tip 
urban". Un orășel agricol 
deci.

Intențiile Ie sînt trădate 
de multe lucruri. De șoseaua 
asfaltată care străbate de la 
un capăt la altul satul, de 
clădirile noi, spațioase, ale 
liceului de cultură generală 
și ale liceului tehnic sanitar, 
a]e dispensarului uman și 
căminului cultural, de cana
lizarea aflată în curs de de
finitivare, de zecile de case 
noi care au pe acoperiș an
tene de televizor iar înăun
tru mobilă frumoasă, covoa
re, aparate electriee de uz 
casnic. Sau de prezența, ală
turi de cooperativa agricolă 
de producție, a unei între
prinderi agricole de stat, a 
unei stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii, a unei în
treprinderi de producție și 
prestări servicii, a unei în
treprinderi intercooperatiste 
de construcții profilată în 
ultima vreme pe ridicarea 
de vile și blocuri de locuin
țe, de apariția unor noi ca
tegorii profesionale : strun
gari, mecanici, sticlari, pre- 
satori și finisatori mase 
plastice..

Fundamentul pe care au 
putut fi ridicate și înfăptui
te toate aceste „motive" de 
mîndrie ale celor din Scor
nicești este reprezentat de 
rezultatele economice pe ca
re tot ei, prin munca lor ne
obosită, le-au determinat în 
cadrul principalei surse de 
venituri : cooperativa agri
colă de producție. S-a por- 
nit de la o avere obștească 
ce nu trecea de 200 000 lei, 
de la o producție medie la 
hectar ce se învîrtea în ju
rul a o mie de kilograme la 
grîu și o mie cinci sute la 
porumb. Spiritul de bun gos
podar și hărnicia la care s-a 
adăugat ajutorul statului 
s-au materializat, firește, în 
producții mereu 
L». porumb s-au 
colte c® trec de 
grame Ia hectar

U
n cîntec local 
grăiește așa: 
„Dăbuleni, co
mună mare ! li 
rîd oamenii în 
soare...44.

Ascultam, în toamna trecu
tă, rotundă de rod, crîmpeie 
din viața mai veche, dar mai 
ales cea nouă a locuitorilor 
acestei comune, în casa unuia 
dintre cei mai destoinici gos
podari, profesorul Alexandru 
Drîgnei. Casă nouă, familie 
tînără, cu forță de muncă și 
viață în stare s-o stăpînească 
ani mulți. Profesorul, cu pu
țini ani trecuți peste 20, este 
în același timp secretarul co
mitetului U.T.C. al comunei. 
Evident, mi-a vorbit despre 
preocupările celor 1.128 de 
uleciști, despre hărnicia și 
inițiativele lor, dar, periodic 
și cu insistență, cuvintele 
gravitau în jurul unei idei 
deosebite: în scurt timp, pla
ca de la intrarea în comu
nă va suferi o modificare 
esențială; în scurt timp, cei 
ce vor poposi aici vor întîlni 
pe placă inscripția Orașul 
Dăbuleni.

ne-am consolidat econom, 
iar acum construim orașul44

vile pentru 15 familii de co
operatori. Cărămida necesară 
e produsă în cooperativă iar 
balastul e transportat cu 
cheltuieli minime, cu mij
loacele noastre auto. Deoa
rece asemenea vile se vor ri
dica și în anii viitori am în
ființat o întreprindere inter- 
cooperatistă de construcții. 
Vor avea mult de lucru con
structorii noștri pentru că 
deabia de acum încolo o să 
ridicăm viitorul oraș.

Ștafeta este preluată acum 
de mîinile tinere, ale gene
rației de azi, a cărei ambiție 
de a spori ritmul edificării 
este afirmată cu orice pri
lej. Cutezanța vorbelor și a 
gîndurilor este susținută de 
consistența faptelor de mun
că ai căror autori sînt tine
rii. Oriunde mergi, fie la 
cooperativa agricolă, fie la 
I.A.S. sau stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii, ți 
se relevă faptul că tinerii au 
o contribuție substanțială la 
succesele ........................
nificativ 
pe care-l 
rea noii 
industrie 
ce mai diversificată și 
eficientă, blazon simbolic al 
așezării de miine. Ei au pus 
Pe picioare, pentru prima 
dată la Scornicești. industria 
sticlei, a fabricării pieselor 
din bachelită și aminoplast, 
și cu toții sînt hotărîți să fie 
buni meseriași așa cum au 
fost și buni lucrători ai pă- 
mîntului.

Noua ipostază a economiei 
comunei, viitorul ei edilitar, 
preocupă în gradul cel mai 
înalt organizația U.T.C. Se
cretara comitetului comunal 
U.T.C., Valeria Papuc, ne 
vorbea de acțiunile de în
frumusețare a comunei, de 
construire a unei moderne 
baze sportive ca și de cele 
întrenrinse pentru asigurarea 
de noi cadre necesare viitoa
relor sectoare industriale ce 
vor lua ființă nu peste mult 
timp pentru extinderile ct> 
se preconizează, pentru ri
dicarea măiestriei profesio
nale a celor deja angajați. 
Totul este circumscris efor
turilor pe care întreaga ob
ște a comunei le face pentru 
materializarea acelui gînd 
despre care vorbeam la în
ceputul acestor însemnări.

înregistrate. Seni
ni s-a părut rolul 
au tinerii în crea- 
industriî a satului, 

specifică, din ce în 
mai

Prestigiul
creației artis
tiec populare
Arta populară românească a 

fost reprezentată, in acest an, 
in cadrul a 85 de manifestări 
artistice internaționale din 22 
de țări din Europa, Asia și A- 
frica. Festivaluri naționale și in
ternaționale, concursuri, turnee 
și expoziții au adus artiștilor a- 
matori din România călduroase 
aprecieri, precum și satisfacția 
unor importante destinații. Ast
fel, ansamblul folcloric „Flori
cică de la munte" (Piatra 
Neamț), participant la festiva
lurile folclorice de la Gorizzia 
și Padova, a cucerit o medalie 
de aur și cupa „Castello di 
Gorizzia", trei premii I, un pre
miu II și o diplomă cu mențiu
nea „Excelente" ; ansamblului 
„Călușul" al căminului cultu-- 
ral din comuna Scornicești (Ar
geș) i-au fost atribuite „Mare
le trofeu de folclor" și „Pla
cheta de aur" la festivalurile 
de la Messina'și Veneția; la 
festivalul de folclor de la Za
kopane . (Polonia), ansamblul 
căminului cultural din comuna 
Dâișoarâ (Brașov) a cîștigat tro
feul festivalului — „Toporașul 
de aur" ; distincții de prestigiu 
au fost. atribuite și ansamblu
lui „Junii Sibiului", în cadrul 
festivalului și concursului in
ternațional de folclor de la 
Llangollen (Țara Galilor) : Ma
rele premiu și trofeul interna
țional al festivalului — solistei 
Floarea Tohati, premiul spe
cial al juriului — formației de 
dansuri și premiul III — gru
pului instrumental ; ansamblu
lui „Balada", al Casei de cultu
ră a sectorului 6 din Capitală, 
care ne-a reprezentat țara la 
ediția din acest an a prestigio
sului festival de folclor de la 
Agrigento (Sicilia), i-a fost a- 
tribuit trofeul „Cupa provinciei 
Agrigento".

Toate acestea demonstrează 
cu prisosință prestigiul de care 
se bucură creația artistică popu
lară românească în lume, valoa
rea inestimabilă a tezaurului 
național folcloric, vitalitatea 
inepuizabilă a geniului poporu
lui nostru.

• IN SCOPUL UȘURĂRII MUNCII CASNICE A FEMEILOR 
SALARIATE :

Ministerul Comerțului Inferior, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum și comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului București, vor extinde : 
rețeaua de desfacere a produselor alimentare și nealimentare, 
in special prin magazine tip BIG și cu expunerea deschisă și 
alegerea liberă a mărfurilor, sistemul de aprovizionare la 
domiciliu prin case de comenzi, aprovizionarea la ieșirea din 
schimb, prin microcase de comenzi pe lingă întreprinderi, 
livrarea laptelui la domiciliu pe bază de abonamente, servi
rea meniurilor pensiune pentru adulți și copii pe bază de 
abonamente, bufetele din întreprinderi și altele ;
- Ministerul Industriei Chimice va realiza un sortiment bo

gat de produse chimico-casnice (detergenți, produse igienico- 
sanitare pentru întreținerea curățeniei în locuințe);
- Comitetele executive ale consiliilor populare județene si 

al municipiului București vor extinde și diversifica rețeaua de 
spălătorii și curățătorii chimice și vor asigura îmbunătățirea 
calității diferitelor servicii prestate pentru populație.

177 000
(Urmare din pag. I)

prinderilor să acorde femei
lor cu greutăți familiale un 
regim de lucru mai redus, 
cu plata orelor efectiv lu
crate, precum și a unui program 
săptămînal diferențiat. Se are în 
vedere posibilitatea ca unitățile 
să stabilească, după caz, progra
me de activitate cît mai elastice 
— de la 4 ore pe zi, 4 schim
buri a 6 ore, minimum 24 de ore 
pe săptămînă cu o zi lucrată și 
o zi liberă etc. Toate acestea. în 
funcție de calculul productivității 
muncii în respectiva întreprin
dere.

— Desigur, mai sînt și alte 
prevederi, în special unele pri
vind ușurarea muncii gospodă-

iești, a condițiilor de viață, pe 
care le vom publica separat. Dar 
am dori, în încheiere, să vă refe
riți la contribuția pe care și-o pot 
aduce organizațiile U.T.C. la în
deplinirea acestor obiective.

— Conform programului ela
borat, toate ministerele, organele 
centrale și întreprinderile au obli
gația de a-și elabora programe 
proprii conform condițiilor speci
fice. Cred că organizația U.T.C. 
este chemată să participe, atît la 
elaborarea cît și la realizarea 
practică a acestor programe. Pe 
de altă parte, în contactul direct 
cu viitorii noi angajați trebuie 
acționat mai viabil. Știu că for
me și metodologii sînt suficinte 
la acest capitol. Acțiuni deosebi
te, cu larg caracter privind edu
cația, atitudinea față de muncă,

EXPERIENȚA SE DOBlNDEȘTE
PRIN EFORTURI PERMANENTE

Este cunoscut faptul câ în rîndurile acti
viștilor U.T.C. s-au înrolat în ultima perioada 
multe cadre tinere, care în scurt timp au 
reușit sâ se integreze în activitatea organi
zațiilor U.T.C. în aceasta integrare un rol 
deosebit l-a avut, fârâ îndoială, activitatea 
lor precedentă, ca activiști obștești. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că acum, in noua 
lor condiție de activiști salariați, multe din 
instrumentele cu care se obișnuiseră deja 
să acționeze, s-au schimbat. A intervenit

Dacă nu știu,
e firesc

să întreb
Ileana Nedelea, secretară 

cu probleme de școli a Co
mitetului municipal Bacău al 
U.T.C., este promovată de un 
an de zile. „M-a ajutat mult 
faptul — îmi mărturisea — 
că multe din probleme le 
cunoșteam dinainte de a ii 
promovată pentru că am ac
ționat în cadrul A.S. pe fa
cultate. Totuși de un real 
ajutor mi-a fost sprijinul 
primit Ia început din partea 
activiștilor mai vechi pe care 
i-am însoțit pe teren. De ase
menea am învățat mult chiar 
din activitatea organizațiilor 
în care ne deplasam. Nici
odată nu îmi este rușine să 
întreb. Chiar simplul lucru 
— pentru alții — cum să 
întocmești un raport de co
tizație. Prima mea confrun
tare de mai mare importanță 
am avut-o după o lună de 
activitate, cînd a trebuit să 
instruiesc activul U.T.C. din 
școli. Depășirea acestui mo
ment — cu ajutorul activiști
lor mai vechi, care m-au 
asistat, nutînd interveni în 
momentele difinle — mT-a 
dat încredere. De atunci am 
învățat mereu. Am învățat 
mult ce înseamnă să lucrezi 
cu tact.. Mai ales în școli, 
unde sînt cei mai tineri ute- 
ciști“.

Ambiția mi-a
dat impuls

Președintele consiliului ti
neret muncitoresc al aceluiași 
comitet municipal, Dumitru 
Grădinarii, are o vechime de 
10 luni. Fost secretar al unei, 
organizații de la Fabrica de 
hîrtie. „Letea", apoi secretar 
de comitet, se poate spune 
că avea o oarecare expe
riență „Dar — îmi spunea — 
mi-am dat seama că nu o să 
pot face față fără studiu in
tens. Așa că două săptămîni 
am stat numai între hotă- 
rîri, plenare și instrucțiuni. 
Apoi pe teren. Ambiția a fost 
cea care mi-a dat impuls. 
Mi- am zis : trebuie să reu
șesc. Și sub supravegherea 
atentă a tovarășului Dumitru 
Ardeleanu, primul secretar,

Combinatul apicol al Asocia
ției crescătorilor de albine. 
Aspect de la linia de îmbute- 

liere a mierii.

Foto: AGERPRES

MUNCĂ
respectul fața de colectiv, dra
gostea față de „marca fabricii44, 
pot fi inițiate în căminele pen
tru nefamiliști care, lucru dove
dit, sînt puternice familii mun
citorești. De asemenea, colabora
rea cu conducerea întreprinderii, 
cu comitetul sindical și, în spe
cial — în ceea ce privește fetele 
— cu comisia de femei, este un 
lucru care nu trebuie uitat. Ca o 
justificare a rolului pe care îl 
acordăm organizațiilor U.T.C. în 
procesul de creștere a ponderii 
femeilor în mediul productiv 
trebuie să subliniez că marea, 
covârșitoarea majoritate a celor 
care se vor angaja în anii urmă
tori în producție — și fetele deo
potrivă — vor fi de vîrstă ute- 
cistă.

• PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNGRIJIRII Și EDUCĂRII CO
PIILOR :
- ministerele, celelalte organe centrale și comitetele execu

tive ale consiliilor populare județene și al municipiului Bucu
rești, vor asigura : folosirea mai rațională a fondurilor pla
nificate pentru construirea de creșe, cămine și grădinițe, în 
scopul realizării unor capacități suplimentare ; intensificarea 
ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere, pentru a recupera 
răminerile în urmă față de termenele de dare în folosință a 
unor astfel de obiective, precum și pentru realizarea acestora 
în avans ;
- se vor realiza numai din fondurile statului, în perioada 

1976-1980 un număr de 100 mii locuri în creșe ; repartizarea 
acestora pe localități și urmărirea modului de realizare se 
va face de către Ministerul Sănătății și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România împreună cu ministerele interesate ;

- în perioada 1975-1930 se vor crea 120 mii de locuri în 
grădinițe, care vor funcționa pe lingă întreprinderi sau con
silii populare, astfel incit să fie cuprinși toți copiii în vîrstă de 
3-6 ani;

• Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene și al municipiului Bucu
rești, vor lua măsuri ca la proiectarea noilor capacități de 
producție, să se prevadă construirea de cămine pentru tine
rele fete, precum și unele anexe sociale adecvate femeilor ; 
la unitățile existente unde asemenea instalații lipsesc, să se 
treacă la realizarea lor, pe baza unui program eșalonat pînă 
în anul 1975.

un nou mod de a munci, de a da viața 
sarcinilor, de a activiza o masa mai mare de 
tineri de categorii diferite. Toate acestea, 
bineînțeles, nu se *nvațâ intr-un timp scurt. 
Atunci, care sînt mijloacele de înlocuire »a 
acestei lipse de experiența, pentru câ în 
ultima instanță despre ea este vorba ? Răs
punsul am încercat sâ-l aflam de la cițiva 
tineri activiști ai comitetelor județean și 
municipal Bacău ale U.T.C.

TINERI 
ACTIVIȘTI- 

FISE 
BIOGRAFICE

am avut și prima satisfacție : 
am reușit să fac lumină în 
evidența organizației de la 
„Partizanul". Apoi sub sem
nul aceleiași ambiții, mi-am 
propus să fac din această 
organizație, de care răspund, 
o organizație fruntașă. Cred 
că dacă spun că nu s-a mai 
amînat nici o adunare sau 
acțiune planificată, sau că 
„Partizanul" a luat locul II la 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei s-ar putea 
înțelege că sînt mulțumit. 
Dar nu. Sînt hotărît să adaug 
mereu ceva în balanța rezul
tatelor de pînă acum".

Pe primul
plan pun

studiul
„Pentru mine — îmi de

clara Dumitrii Marcu, șeful 
sectorului evidență al comi
tetului județean U.T.C. — 
școala politică pe care am 
făcut-o înaintea promovării 
ca activist a fost de un mare 
ajutor. Am aproape trei luni 
de activitate. Cînd mi s-a 
propus această muncă știam 
că o să-mi fie destul de greu. 
Dar trăind într-un colectiv,i 
la Combinatul chimic Bor- 
zești, care m-a format și 
m-a maturizat, mi-am zis că 
pentru un om cu voință nu 
trebuie să existe obstacole. 
De aceea pe primul plan pun 
studiul. Fie că-i vorba de 
documente, fie că-i vorba de 
oameni. Primul se efectuează 
acasă. a! doilea pe teren. 
Numai îmbinînd aceste două 
laturi cred că pot reuși să 
mă achit asa cum se cuvine 
de sarcini".

PRETEXT
(Urmare din pag. I)

Față de ceea ce părea să fie, 
deci, un obicei al casei, ședința 
pe care izbutisem și eu să o ur
măresc și la care participaseră 
jumătate din membrii consiliului 
de conducere, era, indiscutabil, 
un succes. Emoționat din cauza 
aceasta, dar bine dispus, Emil 
Stiatulat, directorul casei de cul
tură a făcut pentru toată lumea 
o recapitulare a principalelor 
forme de activitate pe care așe- 
zămîntul le urmărește — cicluri, 
cercuri etc. Operațiunea era ne
cesară, după cite mi-am dat 
seama ascultîndu-l, din mai 
multe motive : pe de o parte, 
pentru că intervalele mari dintre 
reuniunile consiliului puteau lăsa 
goluri în memoria unora din 
membrii acestuia, pe de alta 
pentru ca „o parte din membrii 
consiliului de conducere n-au 
sprijinit activitatea casei de cul
tură așa îneît au fost înlocuiți și 
acum vedeți chipuri noi44. N-aș 
putea susține că invitația de a 
sugera „forme de acțiune mai 
eficiente44 a trecut neobservată 
de membrii mai vechi sau mai 
noi ai consiliului. Atîta doar că 
Emil Stratulat a lăsat să se în
țeleagă, prin ceea ce spunea, că 
din partea lor sînt așteptate so
luții cu ajutorul cărora să fie 
biruite, mai cu seama, problemele 
aflate de luni de zile în suspen
sie — lipsa de filme pentru 
cineclub, lipsa de spațiu pentru 
cercurile de carting, de construc
ții aerospațiale, lipsa unor ma
teriale pentru cercul de radio, 
unele dificultăți financiare etc.

Nu a fost nevoie de prea 
multe îndemnuri ca responsabi
lii cercurilor amintite să-și ilus
treze pe larg necazurile — cercul 
de radio dispune de piese în 
valoare de peste douăzeci mii lei 
dar acesta e un fond lipsit de 
utilitate pentru obiectivele prac
tice ale tinerilor, 40 de oameni 
trebuind să se folosească, bună
oară, de un singur ciocan de 
lipit; cercul de carting, refugiat 
într-un garaj neîncălzit, riscă 
să-și întrerupă activitatea pe tot 
timpul iernii; cercul de con
strucții aerospațiale bate pasul pe 
loc strîmtorat între lipsa unei 
hale de montaj și a motorului 
pentru echiparea celui dinții 
elicopter construit după proiec
te originale de către tineri etc. 
O mare parte a celorlalți membri 
ai consiliului au dedus, atunci, 
că rolul lor e să observe, pur și 
simplu, ceea ce nu merge bine

Pe teren,
in mijlocul

tinerilor
Georgeta Petrache a fost

muncitoare la Filatura din
Buhuși. Activistă este de la 
18 octombrie. Experiența, 
spune dumneaei se capătă pe 
teren. In mijlocul oamenilor. 
Primul meu contact cu oa
menii îl țin minte mereu. 
Eram în comuna Blăgești și 
trebuia să instruiesc activul 
U.T.C. Primul membru al co
mitetului comunal pe care 
l-am găsit a refuzat să mă 
ajute, comuna nu o cunoș
team. evidenta era nepusă la 
punct. Și așa m-am trezit • 
singură pe treDtele consiliu
lui popular. încotro ? Doar 
era comuna de care răspun
deam de aici înainte. Mi-am 
adus aminte ce mi-au spus, 
în deplasările anterioare, ac
tiviști mai vechi. Și mi-am 
zis că nu plec de acolo, in
diferent ce se întîmnlă. pînă 
nu pun treburile la punct. 
Am luat-o sistematic, vorbind 
cu toți cei care aveau res
ponsabilități. Și am reușit. 
Satisfacția mea cea mare a 
fost cînd fetele din comună 
m-au îmbrățișat. Pentru că 
le-am ascultat necazurile și 
am căutat să le rezolvăm 
împreună. Cu acest Drilej am 
mai adăugat ceva în bagajul 
pronrîu de experiență".

Nu este, desigur, o treabă 
ușoară integrarea noilor ac
tiviști în problematica muncii 
U.T.C. Experiența cu care vin 
ei din organizațiile în care 
au activat înainte este, fără 
îndoială, folositoare nu însă 
si suficientă Familiarizarea 
]nr cu muncă încere
abia după 1r<-'7drar*'»’. . în 
schema activului salariat. 
Adevărat? exneri^ntă în 
munca de »ctivî«t de acum 
Încolo încen să o canete. 
Pînă n deprind trebuie «ă se 
prpdă fpr,ccă intens. Cum? 
Mărturiile celor patru acti- 
v’sH dovedesc necesitatea 
efortului «unlimontar si va
rietatea formelor. Curajul 
de a întreba, ambiția de a 
reuși, studiul individual și 
contactul direct cu tinerii, 
sînt doar cîteva din condi
țiile reușitei subliniate de 
interlocutorii noștri de astăzi.

ION TOMESCU

DECORATIV
— că serilor distractive de sîm- 
bătă le lipsește fastul, că la dans 
vin cînd prea mulți băieți, cînd 
prea multe fete, că nu există 
bufet, că unele idei se degradea
ză, că entuziasmul participanți- 
lor scade ș.a.m.d. Ici, colo, cite 
un glas îndrăznea să formuleze, 
în mod surprinzător pentru 
cursul discuțiilor, propuneri
— casa de cultură a tineretului 
să aibă în oraș panouri proprii 
pentru popularizarea programe
lor sale, organizațiile cărora li se 
oferă prin rotație sălile așeză
mântului să fie grupate, reparti
zarea încăperilor pentru diverse
le activități periodice să respec
te o anume constanță, să fie or
ganizate acțiuni de muncă pa
triotică cu tinerii în beneficiul 
casei de cultură. Dar ele se pier
deau, treceau aproape neauzite 
în rumoarea generală, cînd re
vendicativă, cînd obiectivistă, 
din ce în ce mai îndepărtată, 
oricum, de scopul reuniunii con
siliului, mai mult, de rostul exis
tenței sale ca organism de con
ducere funcționînd pe baze 
obștești. Or, tocmai acele timide 
tendințe ar fi trebuit să ocupe 
primul plan.

Constrîns, astfel, să se con
frunte dintr-o dată cu întreaga 
notă de probleme a casei de cul
tură a tineretului, pus în fata 
unui conglomerat' de dificultăți 
pentru rezolvarea cărora nu dis
punea nici de suficientă compe
tență, nici de mijloace adecvate, 
consiliul de conducere în cauză, 
straduindu-se să păstreze, în 
pofida derutei care-l cuprinsese, 
o linie, cea oferită drept exem
plu, a recurs la observații etero
gene stîrnite mai degrabă de 
hazard decît de meditații ante
rioare îndelungate. Consiliul de 
conducere al casei de cultură nu 
este o formulă magică, el nu 
poate fi invocat cu siguranța 
unor efecte precise, indiferent de 
natura și de gradul de dificulta
te al împrejurărilor. Nu i se poa
te cere mai mult decît este în 
stare să ofere potrivit resurselor 
sale, a funcției în virtutea căreia 
a fost creat. El poate și trebuie 
să aibă un cuvînt decisiv de spus 
în legătură cu alcătuirea progra
melor, cu conținutul propriu-zis 
al acțiunilor, cu formele la care 
se apelează, punctul său de ve
dere critic și inovator avînd me- • 
nirea să contribuie la perfecțio
narea întregii activități educati
ve.
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TELEGRAME Adunare
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui Nepalului, BI- 
RENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA, următoarea telegramă : 

în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, sînt deosebit de bucuros să 
vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a Nepalului, sincere feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
Maiestății Voastre, de pace și prosperitate poporului nepalez 
prieten.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor 
două popoare, al păcii și colaborării în lume.

populară
la Galați actualitatea

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Turcia, FAURI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Profund mișcat de vestea încetării din viață a eminentului 
om politic, care a fost Ismet Inonu, transmit Excelenței Voas
tre expresia sentimentelor noastre de compasiune și familiei 
îndoliate sincere condoleanțe.

Adunare festivă consacrată
aniversării victoriei
Revoluției

Cu prilejul celei de-a 15-a a- 
nivefsări a victoriei Revoluției 
cubaneze — Ziua națională a 
Republicii Cuba — Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste și Institutul 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea au organizat, 
joi după-amiază, o adunare fes
tivă.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Rădu- 

• lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al ConsiliuLui de Mi
niștri, Comeliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Mihail Florescu, mem- 

. fbru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei chimice, Maria Groza, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național ai Femeilor, Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Andrei Vela, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., loan 
Ciobotaru, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, Constan
tin Manea, muncitor la Uzinele 
I.O.R., Spiridon Amelia, stu
dentă la Facultatea de limbi 
romanice a Universității Bucu
rești în prezidiu a luat, de a- 
semenea, loc Nicolas Rodrigues 
Astiazarain, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Matei.

Despre însemnătatea și sem
nificația eyenimentului aniver
sat a vorbit tovarășul Mihail 
Florescu.

După ce a evocat lupta eroică 
a poporului cubanez împotriva 
dominației monopolurilor străi
ne, pentru eliberare națională 
și socială, vorbitorul a relevat 
importantele realizări dobîndite 
de Republica Cuba în cei 15 
ani care au trecut de la trium
ful revoluției cubaneze și apa
riția, pe continentul american, 
a primului stat socialist. Po
porul nostru, a subliniat vorbi
torul, dă o înaltă apreciere rea
lizărilor obținute de oamenii 
muncii din Cuba, sub conduce
rea partidului lor comunist, în 
opera de construcție socialistă, 
activității pline de abnegație 
pentru apărarea cuceririlor re
voluției, independenței și liber
tății patriei, întăririi continue a 
poziției Republicii Cuba pe plan 
internațional. Subliniindu-se re
lațiile de prietenie frățească, de 
întrajutorare tovărășească și 
colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cuba,

cubaneze
dintre cele două țări și popoare, 
s-a relevat faptul că acestea se 
dezvoltă continuu, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului 
și a internaționalismului socia
list, solidarității militante, in 
interesul reciproc, al cauzei 
unițății țărilor socialiste, miș
cării comuniste internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, al progesului și păcii in 
lume. Un moment remarcabil în 
cronica raporturilor de priete
nie, solidaritate și colaborare 
româno-cubarieze — a arătat 
vorbitorul — l-au constituit 
convorbirile rodnice avute cu 
prilejul vizitei în Republica 
Cuba, în acest an, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a vizitei 
în România, în 1972, a tovară
șului Fidel Castro.

In încheiere, în numele par- 
ticipanților la adunare, al în
tregului popor român, tovarășul 
Mihail Florescu a transmis po
porului frate cubanez cele mai 
cordiale felicitări cu prilejul 
Zilei Eliberării, precum și 
urarea de a obține noi succese 
pe drumul construirii socialis
mului, pentru înflorirea și pro
pășirea patriei.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Nicolas Rodriguez Astia- 
zarain. Referindu-se la impor
tanța victoriei de la 1 ianuarie 
1959, vorbitorul a subliniat că 
această dată reprezintă in isto
ria Cubei momentul culminant 
al unui îndelungat proces de 
lupte pentru libertate socială și 
națională, precum și începutul 
unei noi etape in istoria țării. 
Pășind pe calea construirii so
cialismului, poporul cubanez, 
bucurîndu-se și de sprijinul fră
țesc al tuturor țărilor socialiste, 
a reușit să infrîngă rezistența 
celor care se împotriveau mer
sului său înainte, obținînd an 
de an succese tot mai însem
nate. în toate domeniile de ac
tivitate

Relevînd că relațiile politice, 
economice și culturale româno- 
cubaneze cunosc o continuă dez
voltare și diversificare, vorbito
rul a subliniat contribuția deo
sebită pe care au adus-o la 
evoluția mereu ascendentă a a- 
cestor raporturi întîlnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel' Castro, discuțiile pur
tate și înțelegerile convenite cu 
acest prilej deschizînd perspec
tiva unei și mai rodnice cola
borări între popoarele noastre.

Ambasadorul Nicolas Rodri
guez Astiazarain a încheiat cu 
urarea ca tradiționala prietenie 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre să se întărească 
mai mult.

Joi seara, a avut loc la Ga
lați, in sala Casei de cultură a 
sindicatelor, o adunare populară 
consacrată stabilirii legăturilor 
frățești de prietenie între mu
nicipiul Galați și orașul Nam- 
po din Republica Populară De
mocrată Coreeană. La adunare 
au luat parte membri ai Comi
tetului municipal de partid Ga
lați, ai Consiliului popular mu
nicipal, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile gălățene. Au 
participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.P.D. Coree
ne la București.

Relevînd succesele obținute de 
oamenii muncii din municipiul 
Galați și orașul Nampo — pu
ternice centre industriale — 
loan Bejan, prim-secretar 
Comitetului municipal de . 
tid, primarul municipiului Ga
lați, a subliniat că stabilirea le
găturilor frățești de prietenie 
intre cele două orașe constitu
ie o nouă și semnificativă ex
presie a bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, ilustrate pregnant în 
vizita făcuta în anul 1971 în 
R.P.D. Coreeană de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul Li Min 
Su, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, care a evidenți
at colaborarea reciprocă în do
meniul edificării socialismului, 
cît și în domeniul relațiilor in
ternaționale existente între ce
le două țări. „Vizita efectuată 
în țara noastră acum doi ani de 
către delegația de partid și gu
vernamentală a României, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și convorbirile avu
te cu acest prilej cu tovarășul 
Kim Ir Sen au constituit pe 
drept cuvînt, a spus vorbitorul, 
un eveniment de o însemnătate 
remarcabilă pentru dezvoltarea 
într-o etapă nouă și superioară 
a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, guver
nele și popoarele ambelor 
noastre țări. Stabilirea legătu
rii de prietenie frățească între 
cele două orașe reprezintă o de
monstrație a prieteniei popoare
lor noastre, corespunde dorinței 
lor de a întări tot mai mult 
aceste relații44.

S-a dat apoi citire mesajului 
transmis cu acest prilej de lo
cuitorii municipiului Galați lo
cuitorilor orașului Nampo. pre
cum și mesajului adresat de oa
menii’muncii din orașul Nampo 
oamenilor muncii din municipiul 
Galați.

Festivitatea 
un spectacol 
de ansamblul 
a sindicatelor

MUNCĂ
pat»iotbcA

tot

al 
par-

a fost urmată de 
folcloric, susținut 
Casei de cultură 
din Galați.

Societatea 
din Republica 
nia a trimis un ajutor compus 
din diverse alimente și medi
camente Societății de Cruce Ro
șie din Etiopia, pentru a veni 
în sprijinul populației din a- 
ceastă țară care este afectată de 
o îndelungată secetă.

de Cruce Roșie 
Socialistă Româ-

| EVENIMENT

CREȘTEREA1 EFICIENȚEI
(Urmare din vag. I)

operație. Trebuie remarcat 
datorită absenței unei 
grafii de specialitate 
ceastă temă, întreaga 
logie de fabricație 
blei inoxidabile a fost 
pe baza unor asemenea 
cari și experimentări, 
roaselor măsurători făcute de co
lectivul condus de ing. Petre 
Udrescu, colectiv din care fac 
parte maistrul Dumitru Ivan, 
controlorul de calitate Constan
tin Balaban și ing. Aurelia Cio
botaru, toți tineri și entuziaști 

. în promovarea noului în produc
ție.

— Am început laminarea ta
blei inoxidabile, ne spune ingi
nerul Petre Udrescu, la lamino
rul nr. 2. Am început aici și nu 
în alt sector, deoarece avem aici 
un colectiv foarte receptiv la tot 
ce e nou. Laminatorii Ion Zaha- 
ria și Ion Marinescu și mai ti
nerii lor colegi Toader Sanda și 
Tudorel Băluță se pot socoti pri
mii laminatori din țară care au 
laminat tablă inoxidabilă. Ei 
ne-au sprijinit cu multă încrede
re și nu de puține ori ne-au su-

că 
biblio- 

pe a- 
tehno- 

a ta- 
stabilită 

încer- 
a nume-

gerat posibilități noi pentru 
deplină reușită.

Tehnologia de fabricație

o

1 ennotogia de fabricație a 
fost deci stabilită, anumite can
tități au fost laminate iar 40 tone 
de tablă inoxidabilă au și ajuns 
la beneficiari. Primul examen a 
fost trecut. Pentru o producție 
lărgită se au în vedere anumite 
dotări neapărat necesare, printre 
care o cajă pentru laminare la 
rece, precum și unele adecvări 
ale cîtorva locuri de muncă. A- 
cum, la sfîrșit de an, se fac pre
gătirile necesare pentru produc
ția de tablă inoxidabilă de la 
Galați din 1974. Ceea ce s-a rea
lizat în 1973 la „Laminorul de 
tablă" din Galați exprimă însă o 
dovadă grăitoare a eforturilor 
întreprinse pe linia creșterii efi
cienței economice prin diversi
ficarea producției, prin prelucra
rea superioară a metalului, o 
contribuție care se anunță tot 
mai importantă la reducerea 
cheltuielilor valutare. Și ne bu
cură faptul că sufletul acestei 
acțiuni majore a fost un tinăr, 
inginerul Petre Udrescu, secre
tarul comitetului U.T.C. pe în
treprindere.

15800 hectare redate 
agriculturii

Ieri, la capătul a peste 
sute de zile de activitate 
treruptă, constructorii, 
screperiștii, buldozeriștii, fierar- 
betoniștii și ceilalți meseriași din 
cadrul T.C.I.F. Timișoara au 
predat „la cheie44 cele 15 800 de 
hectare predispuse băltirilor. Be
neficiar : 12 cooperative agricole 
și trei întreprinderi agricole de 
stat aflate în perimetrul bazinu
lui Bega. Amenajarea — ce ga
rantează obținerea, anual, a u- 
nei recolte de peste 50 000 tone 
cereale — a impus săparea unor 
canale în lungime de 700 kilo
metri și construirea a 3 stații de 
pompare cu un debit de 21 mc/ 
sec., precum și a 250 stăvilare, 
poduri și podețe. Pe acest șan
tier, au lucrat și peste zece mii 
de tineri din localitățile benefi
ciare și din organizațiile muni
cipiului Timișoara, care au efec
tuat aproape o jumătate de mi
lion ore de muncă patrioti
că. (G. F.).

pa județeană a Cupei majoratu
lui. întrecerile la șah, tenis, vo
lei și baschet, au fost deosebit 
de disputate. Această cupă, 
inițiată și organizată de Comite
tul județean Galați al U.T.C., s-a 
bucurat de participarea a peste 
10 000 de tineri care și-^au sărbă
torit recent majoratul. (C. ION).

VACANTA!
cinci 
neîn- 
adică

IWISfci LA CASA
Purtînd sugestivul titlu „Che

marea munților44, clubul de tu
rism din cadrul Casei munici
pale de cultură din Focșani, 
condus de profesorii Emil Giur- 
gea și Gheorghe Jecan, își des
fășoară activitatea prin cei pes
te o sută de membri ai săi. 
Frecvent, sînt organizate călă
torii și drumeții cu tinerii tu
riști amatori. Insă activitatea 
inedită a acestui prim club tu
ristic vrîncean nu constă în a- 
ceste „turnee44, ci în împletirea 
organică a noțiunilor și sensu
rilor de turism cu cele pe care 
le implică caracterul etico-so- 
cial al unei asemenea activități 
educative. în cadrul programu
lui obișnuit al clubului se în
scriu excursiile cu caracter te
matic și metodologic : studierea 
zonei „Miorița44, expuneri cu 
temă însoțite adesea de proiec
ții, ore de aplicații practice și 
concursuri de orientare turisti
că. (TATIANA ALEXAN- 
DRESCU).

Seara fruntașilor
seară cultural-distractivă a 
dedicată tinerilor constăn- 
fruntași în întrecerea „Ti-

O 
fost 
țeni_________  _______ _ __
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen44. Cei 1 800 de tineri, 
sărbătoriți și invitați, prezenți la 
programlul susținut în Sala 
sporturilor de către formațiile 
artistice ale casei de cultură a 
tineretului din municipiu, au 
concurat la o adevărată mani
festație de celebrare a hărniciei.

TELEX i
© La Brad (Hunedoara) a fost 

inaugurat un ciclu de concerte- 
lecții. Primul, susținut de corul 
de cameră „Cantilena44 din lo
calitate.
• La clubul tineretului din 

Giurgiu — o manifestare specia
lă pentru elevii fruntași, „Balul 
notelor bune44.

O Alături de cunoscuții mem
bri ai cenaclului de arte plasti
ce din Tulcea, Ștefan Știrbu și 
Ștefan Găvenea, expun în Sala 
Dacia din localitate și tinerii lori 
Constantinescu și Florin1 Feren- 
tina „piese44 ilustrind aspecte ale 
vieții social-economice noi pe 
pămîntul Dobrogei. (De Ia co
respondenții noștri voluntari : 
VALENTIN LA ZAR, VOICHI- 
ȚA PURCEL, ION PETRESCU 
și ȘTEFAN DUMITRESCU).

• S-a încheiat, la Galați, eta-

La Pitești : o dublă
premieră artistică

Miine seară, Teatrul „Al. Davilla“ din Pitești prezintă în regia 
lui Constantin Dinischiotu (scenografia o semnează Emil Moise) 
spectacolul omagial, dedicat aniversării Republicii. „Puterea și 
adevărul“. Semnificația acestui eveniment cultural argeșean este 
sporită și de faptul că activitatea de acum înainte a instituției 
respective se va desfășura într-un lăcaș complet refăcut în arhi
tectura sa, (meritele fiind și ale tînărului arhitect Ernst NicoLae), 
încadrat perfect în ansamblul urbanistic al centrului piteștean.

Dar interesul cu totul deosebit este dat mai ales de existența 
celor două fresce, fiecare de 100 m.p., pe pereții ce decorează 
foaierele laterale, vizibile și din exteriorul clădirii. Prima repre
zintă o istorie a teatrului, sugerînd totodată și rolul acestuia în 
universul nou economic, cea de a doua fiind un omagiu efortului 
uman al cunoașterii (știința și tehnica). Deasupra intrării prin
cipale o altă compoziție ne poartă cu gîndul la maniera pe care 
o are teatrul în servirea țelurilor maselor de făuritori ai bunu
rilor materiale. Prin dimensiunile sale, această operă artistică, 
ce poartă semnătura a trei tineri artiști plastici talentați (Ștefan 
Cîlțea, Sorin Ilfoveanu și Dan Broscăuțeanu), se situează în 
ordinea celor cu drept de unicat în țara noastră. Așadar, un 
dublu eveniment artistic.

Foto: A. PALLY

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
Aniversarea clubului sportiv Rapid

a Mu- 
Simu“ 

12,00, 
desene

• La Muzeul de artă 
nicipiului București „A. 
are. loc astăzi, la orele 
vernisajul expoziției de 
Ștefan Dumitrescu.

• La Curtea de Argeș se inau
gurează noul cinematograf „Uni
rea44 cu premiera „Capcana44, în 
regia lui Manole Marcus, după 
un scenariu de Titus Popovici.

• Ansamblul artistic „Doina 
Jiului44 al Casei de cultură a ti
neretului din Craiova întreprin
de, în aceste zile, turnee in lo
calitățile rurale din județul Dolj. 
Primii beneficiari — locuitorii 
din Giubega, și Bîrca.

O In repertoriul ansamblului 
artistic „Rapsodia Română44, as
tăzi spectacolul „Pe plaiurile 
Mioriței44 și în următoarele două 
zile, cu începere de la orele 
17,30, „Meleaguri fermecate44.

• Sîmbătă 29 decembrie, la 
ora 18,30, în sala Floreasca din 
Capitală, va avea loc „FESTIVA
LUL FLACĂRA ’73“. Manifes
tarea va cuprinde : — atribui
rea premiilor revistei Flacăra, 
pe anul 1973 ; — un spectacol 
susținut de numeroși artiști în
tre care Amza Felea, Florian 
Piitiș, Ion Marinescu, Tudor 
George și formațiile Phonix, 
Roșu și Negru și Sfinx. La 
spectacol vor fi prezenți dease- 
rnenea fotbalistul Nicolae Do- 
brin, și cel mai bun sportiv al 
anului, Ilie Năstase.

Biletele se găsesc la casa de 
bilete a Sălii Palatului și la sala 
Floreasca. în ziua spectacolului, 
cas.a de bilete a sălii Floreasca 
va fi deschisă incepînd cu orele 
15.

Ploi și ninsori
Vremea se menține relativ 

caldă, cu cer variabil. în Ma
ramureș, estul Transilvaniei, 
Moldova, Dobrogea și Bărăgan 
se vor semnala ploi locale, izolat 
și în celelalte regiuni. în zona 
de munte și în nordul țării va 
ninge. Vint slab pină la potrivit. 
Minimele vor oscila intre —6 și 
+4 grade, local mai scăzute, iar 
maximele între 0 și 10 grade. în 
nord-vestul țării ceață.

Rubrică realizată de 
V. RAVESCU

A apărut:

ALMANAHUL
MAGAZIN

• Selecționata de hochei pe 
gheață a României și-a început 
turneul în Elveția, întâlnind în 
localitatea Visp o echipă for
mată din jucători elvețieni care 
sg pregătesc în vederea Jocuri
lor Olimpice de la Innsbruck. 
Hocheiștii români au dominat 
majoritatea timpului, obținînd 
victoria cu scorul de 7—3 (4—0, 
0—2, 3—1), prin punctele marcate 
de Tureanu (3), V. Huțanu, 
Bașa, Costea și Axinte.

• Astăzi, de la ora 17, în sala 
Dinamo din Capitală se vor 
desfășura semifinalele competi- 
țiej pentru „Cupa federației de 
box44. în urma tragerii la sorți 
vor avea loc în ordine urmă
toarele două partide : Box Club 
Galați—Box Club Brăila și 
A.S.A. Cluj—Farul Constanța. E- 
chipele învingătoare se vor în- 
tîlni sîmbătă. de la ora 18. în 
finala competiției. Finala se va 
disputa, de asemenea, în sala 
Dinamo.

Clubul sportiv Rapid din București și-a săr
bătorit, ieri, semicentenarul unei existențe 
prestigioase. înființat acum 50 de ani (1923) din 
inițiativa cîtorva muncitori și maiștri de la Ate
lierele C.F.R. Grivița, muncitori entuziaști ani
matori ai sportului, clubul feroviar și-a cucerit 
repede susținători inimoși, devenind un cadru 
propice pentru practicarea exercițiului fizic de 
către lucrătorii căilor ferate. Acest club mun
citoresc, prin rezultatele dobîndite în dezvol
tarea mișcării sportive din țara noastră, în ob
ținerea unor performanțe înalte în confruntă
rile internaționale, și-a cîștigat, cu timpul, o lar
gă popularitate, după 23 August devenind una 
dintre citadelele sportului românesc, Rapidul 
numără, astăzi, peste 1.200 de sportivi încadrați 
în 14 secții de mare performanță. Un sfert din-

Cu prilejul adunării festive 
jubiliare a Clubului sportiv Ra
pid, general-locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a felicitat pe sporti
vii feroviari, urîndu-le noi 
succese în activitatea viitoare.

In cadrul festivității au fost 
distinși cu titlul de maestru 
emerit al sportului Florica Lă-

tre sportivii feroviari, ca răsplată a eforturilor 
și rezultatelor dobîndite poartă titlul de înaltă 
cinste de maeștri emeriți și maeștri ai sportu
lui.

Așa cum se sublinia de către numeroșii vor
bitori în cadrul festivității ce a avut loc, ieri 
după-amiază, la Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului clubului, din rîndurile sportivilor 
crescuți la Rapid s-au ridicat numeroși cam
pioni și recordmeni naționali, europeni și mon
diali.

Parcurgînd, în acest moment solemn, filele 
istoriei de o jumătate de veac a Rapidului, să-i 
urăm popularului club feroviar, sportivilor și 
tehnicienilor săi, succese tot mai mari întru 
gloria lor și a sportului românesc.

Trageri la sorți 
ale unor

instrumente
de economisire

pușan (popice). Al. Szabo (polo 
pe apă), Eugenia Iovanovici 
(baschet), Eugenia Rebac (vo
lei), Ioana Luță-Tintorescu, Vir
ginia Ioan-Bonci și Radu Ioni- 
ță (atletism).

Au primit titlul de antrenori 
emeriți I. Costea (fotbal), 
Cionoiu (box), V. Moraru 
(rugbi) și C. Vasiliu (polo).

Titlul de maestru al sportului

un program
adunării fești
la adunare au

V.
C.

a fost acordat unui număr de 
17 sportivi.

A urmat apoi 
cultural-sportiv.

în încheierea
ve, participant»
aprobat prin puternice aplauze 
textul unei telegrame adresate 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al P.C.R.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut 
celor interesați câ tragerile 
la sorți pentru trimestrul 
IV/1973 ale libretelor de 
economii cu cîștiguri și 
libretelor de economii cu 
dobîndâ și cîștiguri, precum 
și tragerea la sorți pentru 
luna decembrie a.c. a obli
gațiunilor C.E.C. vor avea 
loc luni, 31 decembrie 1973, 
ora 12,30 în Capitala, în 
sala Clubului finanțe-bânci 
(sti. Doamnei nr. 2).

Tragerile la sorți sînt pu
blice.

DE CULTURA 
A STUDENȚILOR 

cumentare ; la 
dent-club va 
loc sîmbătă. 29 
cembrie, un moment 
poetic dedicat ani
versării republicii ; 
în aceeași zi se va 
deschide Expoziția 
de fotografii „26 de 
ani de la procla
marea Republicii" ; 
duminică, 30 decem
brie va fi prezentat 
filmul „Tradiții anti
monarhice44 reali
zat de cineclubul 
CUASCB.

Iubitorii celei dea 
șaptea arte vor avea 
prilejul șă revadă 
cîteva pelicule de 
succes : Un candidat 
la președinție (30 
decembrie), Noaptea 
iguanei (4 ianuarie), 
precum și o gală de 
filme Disney (5 și 6 
ianuarie). Din pro
gramul nostru nu 
lipsesc manifestările 
sportive : etapele
campionatului de șah 
și campionatul de 
tenis de masă orga
nizate pe parcursul 
acestei săptămîni. 
Sperăm că preferin
țele muzicale vor fi 
împlinite prin pro
gramele Discotecii 
noutăților și a clubu
lui studențesc de 
jazz, care are înscri
se pe agendă : As
pecte din Festivalul

După emoțiile se
siunii, studenții 
bucureșteni au intrat 
în vacanță. O parte 
dintre ei au ales 
taberele de odihnă, 
cele sportive, dru
mețiile montane sau 
excursiile organizate 
de facultăți sau pe 
cont propriu. Ce le 
oferă însă celor ră
mași în Capitală 
Casa de cultură a că
rei activitate repre
zintă un adevărat 
program non-stop ? 
Ne răspunde tovară
șul Toma Laurențiu, 
directorul Casei de 
cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa'4 : 
Pînă la 6 ianuarie 
1974 programele 
noastre au fost alcă
tuite pentru a satis
face o mare diversi
tate de gusturi, pen
tru a oferi o ambian
ță plăcută și utilă 
petrecerii timpului 
liber. în afara pro
gramelor cotidiene 
de club menționez, 
în primul rind, cîte
va manifestări dedi
cate aniversării pro
clamării Republicii : 
vineri, 28 decembrie, 
va avea loc o întâl
nire cu general-loco
tenent în rezervă E- 
milian Ionescu, întîl- 
nire urmată de un 
program de filme do-

inter-universitar din 
Illinois (28 decem
brie), Tendințe noi 
în jazz-ul european 
(4 ianuarie). Nu lip
sesc nici programele 
de dans non-stop cu 
concursul formației 
„Capitol44 (29 și 30 
decembrie, 3 și 6 ia
nuarie). Susținătorii 
formațiilor „Mon- 
dial“ și „Venus“ vor 
putea aprecia calită
țile acestora în 
microconcertul spec
tacol „Replici muzi
cale44, care va avea 
loc la 6 ianuarie.

In concluzie un 
program bogat la 
care nu putem decit 
să adăugăm tradițio
nala urare „Petrece
re frumoasă !“.

C. S.

A LA Z

I NSTANTANEE

Ca și în alți ani, actuala vacanță le oferă elevilor hunedoreni 
minunate posibilități de destindere și recreere. Organizatorii au 
făcut risipă de energie și inventivitate pentru ca fiecare școlar 
să petreacă timpul liber într-un mod cît mai util și instructiv. 
Din multitudinea de activități programate pentru această peri
oadă, spicuim cîteva care se bucură de o largă participare.

• La școlile și casele de pionieri au luat ființă cluburi ale ele
vilor ce găzduiesc frumoase manifestări cultural-educative, între
ceri sportive, jocuri distractive. Aici, se organizează periodic dez
bateri pe teme de etică, întîlniri cu activiști de partid și de stat, 
simpozioane, expuneri și informări pe marginea celor mai im
portante evenimente politice ale zilei.

• în municipiile, orașele și comunele mai mari, s-a deschis 
Festivalul filmului pentru elevi, acțiune de mare amploare, care 
își propune să popularizeze cele mai reprezentative creații ale 
cinematografiei românești și universale, inspirate din problema
tica acestei vîrste.

• Un punct de atracție deosebit îl prezintă orășelele copiilor, 
care recompun lumea de feerie și de basm a ,,vîrstei de aur“. în 
incinta lor pionierii prezintă zilnic atractive programe artistice.

• Tot în aceasta perioadă se desfășoară etapele pe școli ale 
concursului de creație tehnică și aero-navo-racheto-modele, ale 
concursului cultural artistic și de creație literară, iar municipiul 
Deva va găzdui etapa județeană a festivalului de teatru, poezie 
patriotică și revoluționară.

• Amatorii sporturilor de iarnă lucrează cu asiduitate la ame
najarea de patinoare și pîrtii simple, unde se vor desfășura 
cursuri de inițiere în schi și patinaj, precum și întreceri sportive.

• Aproape 1 000 de elevi au luat în stăpînire cărările de munte 
poposind la frumoasele cabane din Poiana Rusca, Retezat și Pa
ring. Alți 1 000 de elevi vor vizita monumente istorice și de 
cultură, importante obiective economice și social-culturale, reali
zate în anii socialismului pe meleagurile hunedorene sau în 
afara lor.

• La cele două tabere de iarnă de la Gioagiu-Băi și Vața de
Jos, își petrec vacanța peste 200 de elevi. Alți 1000 vor trăi 
clipe de neuitat în taberele montane de la Stîna de Vale, 
Sinaia, Predeal, Timișul de Sus și Brașov sau în stațiunile 
balneoclimaterice din Sîngiorgiu-Băi, Călimănești, Căciulata și 
Govora- ALEX. BALGRADEAN

Nu, nu este vorba de un dic
ționar enciclopedic, în ciuda ti
tlului cam pretențios, —dar de
loc eronat — al acestei corespon
dențe de vacanță. Rîndurile a- 
cestea vor să anunțe existența a 
două cluburi giurgiuvene: 
„Clubul elevilor" și „Club-va- 
canță“.

Rezervat elevilor din primele 
două cicluri, Clubul elevilor, si
tuat în incinta casei pionierilor 
are un program „non-stop" zil
nic, cuprinzind un buchet de 
acțiuni pe placul celor invitați 
aici. O notă aparte o vor da 
clubului expoziția de fotografii 
și desene executate de pionieri, 
dedicate sărbătorii țării — a 30-a 
aniversare a Eliberării și sărbăto
rii Organizației pionierilor — 25 
de ani de la înființarea acesteia. 
Reține atenția și concursul de 
recitatori intitulat „Patrie, iubită 
vatră strămoșească" care se des
fășoară în 28 decembrie. Tot aici 
se pregătesc echipele de colindă
tori care vor vizita întreprinderi
le ce patronează atelierele școli
lor și vor oferi celor din uzine 
scurte programe artistice în afara 
tradiționalului „Plugușor SOS". 
Membrii clubului așteaptă pri
ma zăpada puternică pentru a 
participa la concursul de săniuțe 
și patine.

„Club-vacanță", este găzduit 
în incinta Tin-club-ului și este 
rezervat elevilor din ultimul ci
clu..

In afara activităților cotidiene 
în cercurile de pirogravură, arti
zanat, foto, precum și a campio
natelor de tenis de masă, șah, 
punctul forte sînt ședințele cercu
lui literar. In fiecare marți, o 
personalitate a vieții social-cultu
rale a municipiului este invitată 
a clubului iar joia și duminica 
sînt organizate ingenioase seri 
distractive.

Intr-un cuvînt, cele două clu
buri au program de la A la Z.

ION PETRESCU
elev

subredacția „Paginii elevului

VINERI. 28 DECEMBRIE 1973

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9: 11,15: 13.30; 16;
18,15; 20,30), Favorit (orele 9.15; 
11.30; 13,45, 16; 18.15; 20.30).

CEA DIN URMA ZI : Victoria 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

PUNCT. PUNCT, VIRGULA : 
Doina (orele 12.30; 14,30; 16,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL î 
Doina (ora 18,45). La orele 9.30; 
11 — Program de desene animate.

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18.45; 21), București (orele 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21). Mo
dem (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul 
(orele 8,30; 11,30: 14.30; 17.30; 20.30). 
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30; 
17.30; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11.45: 14.30; 17.15; 20).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE •. Tim
puri Noi (orele 9.15; 11.30; 13.45; 
15,45; 18; 20,15), Ferentari (orele 
16; 18; 20) — Spectacolele de dimi
neață sînt rezervate elevilor.

FATA DIN ISTANBUL ; 
tlval (orele 9; 11,15; 13,30; 
18.30; 20.45), Flacăra (orele 
11,30; 13,45; 16;....................

VIFORNIȚA : 
15,30; 18; 20.15). 
15,30; 18; 20.15).

AFECȚIUNE : 
9,15; 11.30; 13.45 ,

O AFACERE PE CINSTE 
mina (orele 11,15; 13,30: 16: ___ ,
20.45). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacantei

ANATOMIA DRAGOSTEI : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.45). Fla
mura (orele 0; 11.15: 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Unirea (orele 15.30; 18; 20 15).

OMUL DIN LA MANCHA : Gri
vița (orele 9,30: 12; 15.30; 18;
20.30).

MORGI AN A j Viitorul
15.30; 18: 20).

TORINO NEGRU : Buzeștl (orele 
0: 11.15: 13.30: 16: 18.13: 20 30).
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16;

18,15; 20.30). 
înfrățirea

Cotrocenl

Central 
16; 18,15;

Fes- 
16;

9.15;
(orele 
(orele

(orele 
20,30). 
: Lu- 
18.30;

(orele

18.15; 20.30), Aurora (orele 9; 1115; 
13.30. 15.45; 18: 20 15).

EVADAREA -
11.15; 13 30. 16;

ULTIMELE
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18,15; 20.30). Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

JULIANE: Cringași (orele 16; 
13; 20).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL : Bucegi (orele 15.30; 
18; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Pro
gresul (orele 15,30; 18: 20.15)

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Arta (orele 
15,30: 17.45; 20).

100 DE LEI i Pacea (orele 16; 
18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

IN MUNȚI CRESTE UN BRAD 
VERDE : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, ARME I : Munca (orele 
16; 19).

CU CĂRȚILE PE FATĂ t Cos
mos (orele 15.30: 18: 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Vjtan (orele 15.30; 17.45; 20).

Moșilor (orele 9;
18.15: 20.30).

ȘASE MINUTE :

adio
PROGRAMUL III

9 00 Știri. 9.05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 Melodia zilei : „Țara mea de 
glorii'4 de Alexandru Pașcanu. 
10,00 Clubul curioșilor. 11,00 Știință 
și tehnică. 11.10 Profil pe portativ 
— Dumitru Sopon. 11,30 Antract 
muzical. Din creația lui Francois 
Couperin. 12.00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație în 
fonoteca. 12.55 Melodia zilei 13.00 
închiderea emisiunii. 17.00 Știrile 
după-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Arhitectură. 18,10 Suita „Visul u- 
nei nopți de vară" de Felix Men- 
delssohn-Bartholdy. 18.55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... din ..labora
toarele*4 revelionului tineretului 
19,30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
„Electrecord4*. 20,00 Educație, răs-

punderi. Forța educativă a opiniei 
publice. 20.30 Concertul în re mi
nor pentru violoncel și orchestră 
' • ~ Radio-

..saptfi- 
Buletln 

Melodia 
muzicii

de Edouard Lalo. 21,00 
super-top. Topul revistei 
mina**. 22.00 Radiojurnal, 
meteorologic. Sport. 22,30 
zilei. 22,35 Vedete ale ______
ușoare 23,15 Poetica. Grigore Ha
giu. 23,20 Jazz-varietă. 23,55—24,00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba franceză. 
Lecția 74. 9,30 Curs de limba rusă. 
Lecția 72. 10,00 Telex. 10,05 Meda
lion Titiana Mihali. 10,25 Desene 
animate. 10.35 Virstele peliculei
— magazin bilunar de cultură ci
nematografică. 12,00 Telejurnal. 
16.00—17,00 Matineu de vacanță 
„Snoave cu măști“ — spectacol 
realizat de Teatrul „Ion Creangă". 
17.30 Curs de limbă engleză. Lec
ția 72. 18.00 Telex. 18,15 La volan
— emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,30 Stadion. J8,50 Anuar 
economic TV (II). 19,10 Muzică 
populară cu Tiberiu Ceia. 19,20 
1001 de seri : Noile pățanii ale 
lui Lambsy. 19.30 Telejurnal. 20 00 
Cîntecul săptămînii : „Ești, țara 
mea. un cîntec**. Interpretează

“ ,Repu-
— spec- 
consacrat 
Emisiune

un cîntec". ____
Constantin Florescu. 20.05 
blică numită România'' 
tacol literar-artistic 
aniversării Republicii ____
realizată la Cluj. 20,35 Film artis
tic : ..Agentul nr. 1" — producție 
a studiourilor poloneze. 22,05 24
de ore.
PROGRAMUL TI

20.00 Reportaj TV : „Noroe 
bun**!. 20.20 Muzica românească 
în lume. 20,40 Telex. 20.45 Ancheta 
TV. „Răspunsuri vechi, răspunsuri 
noi". Realizatori : Carmen Dumi
trescu, Alexandru Stark. Emanuel 
Valefiu. 21,20 Portativ ’73. 21.40
Teatru scurt : ..Monumentul" de 
Leonid Andreev. Premieră pe 
țară.



de neste hotare Pentru unitatea mișcării
comuniste internaționale

Convorbiri fructuoase pentru dezvoltarea 
relațiilor tradiționale dintre P.C.R. și P.C.J.

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația lui Ismail Fahmy • Reuniunea 

grupului de lucru militar al Conferinței 
de la Geneva

GENEVA. — într-un interviu 
acordat în exclusivitate agenției 
France Presse. ministrul de ex
terne al Egiptului, Ismail Fah
my, și-a exprimat „deplina sa
tisfacție" în legătură cu desfă
șurarea primei faze a Conferin
ței de pace de la Geneva asupra 
Orientului Apropiat. Totodată, 
șeful diplomației egiptene a de
clarat că grupul de lucru mili
tar, creat în cadrul conferinței, 
ar trebui să-și încheie lucrările 
„cît mai curînd posibil", dato
rită fragilității încetării focului 
în zona Canalului Suez.

Referindu-se la garanțiile de 
securitate care ar putea fi a- 
cordate Israelului el a subliniat 
că acestea rezidă, în special, în 
„crearea de zone demilitarizate 
de o parte și de alta a frontie
relor, în amplasarea în aceste 
zone a unor forțe internaționale 
și în garantarea de către Con
siliul de Securitate a soluției fi
nale reținute în cadrul conferin
ței de la Geneva".

militar creat în cadrul Confe
rinței de pace de la Geneva a- 
supra Orientului Apropiat a a- 
juns la un acord privind păs
trarea unui secret desăvârșit a- 
supra lucrărilor sale, prin nedi- 
fuzarea de informații în rîndul 
presei — anunță agenția France 
Presse.

După cum se știe, acest grup, 
alcătuit din reprezentanți mili
tari ai Egiptului și Israelului, 
își desfășoară activitatea sub 
auspiciile generalului Ensio Sii- 
lasvuo, reprezentant al Națiuni
lor Unite, și discută problema 
dezangajării forțelor la Canalul 
Suez.

GENEVA. — în cursul primei 
sale reuniuni, care a avut loc 
la 26 decembrie, grupul de lucru

• GUVERNUL EGIPTEAN a 
discutat, în cursul unei reuniuni, 
situația politică actuală, în lu
mina raportului prezentat de 
vicepremierul Abdel Kader 
Hatem — anunță agenția M.E.N. 
Cu același prilej, guvernul a 
aprobat constituirea unui comi
tet ministerial însărcinat cu exa
minarea diferitelor probleme 
privind cooperarea Egiptului cu 
țările africane și asistența ce va 
fi acordată acestor țări.

La Roma, mii de femei 
sosite de pe tot cuprinsul 
Italiei, au participat la o 
demonstrație în sprijinul re
vendicărilor lor social-eco- 

nomice.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

TINERETUL LUMII

LONDRA

ANIVERSARII REPUBLICII

Conferință 
națională sindicală 

pentru tineret
Centrala intersindicală bri

tanică — „T.U.C." — va or
ganiza, in ziua de 22 fe
bruarie 1974, prima conferință 
națională sindicală pentru ti
neret, informează ziarul 
„MORNING STAR". în ca
drul acestei manifestări vor 
fi dezbătute probleme privind 
salarizarea tinerilor lucră
tori, șomajul, aspecte privind 
sănătatea și securitatea la lo
cul de muncă, facilitățile de 
învățămînt oferite tinerilor, 
reprezentarea lor în consilii 
și uniuni sindicale.

Documente și rapoarte asu
pra acestor chestiuni sînt în 
curs de elaborare la sediul 
T.U.C. Ele vor fi prezentate 
conferinței împreună cu un 
document Informativ asupra 
serviciilor pe care centrala 
intersindicală britanică le 
pune la dispoziția tineretu
lui.

Joi după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.J., s-au încheiat con
vorbirile dintre tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului 
Comunist din Japonia, condusă 
de Tetsuzo Fuwa. membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef al Se
cretariatului. Din partea japo
neză, la convorbiri au participat 
Mitsuhiro Kaneko, membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef adjunct 
al secretariatului, Tomio Nishi- 
zawa, membru # al Prezidiului 
C.C.. al Prezidiului Permanent 
al C.C., Hiroshi Kikunami, mem
bru supleant al C.C., locțiitor 
al șefului secției internaționale.

în cadrul convorbirilor, s-a e- 
fectuat o informare reciprocă 
privind situația actuală din cele 
două țări și activitatea P.C.R., 
respectiv, a P.C.J., și s-a reali
zat un schimb de vederi in 
probleme de interes comun.

în timpul discuțiilor, s-a sub
liniat din nou însemnătatea de-

osebita a convorbirilor de la 
București, din august 1971, din
tre delegația P.C.J., condusă de 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ja
ponia, și delegația P.C.R., con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, și 
a comunicatului comun și s-a 
reafirmat hotărârea de a acțio
na în continuare pentru unita
tea mișcării comuniste interna
ționale, pe baza principiilor în
scrise în comunicatul comun a- 
doptat cu acest prilej.

S-a apreciat de comun acord 
că vizita in Japonia a consti
tuit o nouă contribuție la dez
voltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie tradițională 
între P.C.R. și P.C.J.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

N
-am văzut Roma, 
dar dacă și alte o- 
rașe și-ar reven
dica acest atribut 
geografic, cu sigu
ranță Praga ar a- 

vea prioritate. Oraș al coline
lor, da ; coline dulci însă, dea
luri cîndva probabil semețe, 
săgetînd înaltul, pește care o 
mină năzdrăvană a netezit duios 
creștete, dintr-un ciudat simț 
al unei echități naturale. Co
line, multe coline, cu văi largi, 
domoale și suișuri la îndemina 
oricărui drumeț. Așa arată Pra
ga, văzută de pe promontoriul 
Monumentului național, aflat pe 
colina Zizkov, în dimineața de 
decembrie, cu aerul tare și lim
pede, cînd soarele aprinde cio- 
cîrlii de gheață pe întinderea 
subțire a zăpezii. Cred că un 
chiot ar despica aerul, care ar 
cădea cristalizat. Iar chiote s-au 
auzit aici. Cu cinci sute și ceva 
de ani în urmă, exact Pe acest 
loc au răsunat chiotele de victo
rie ale armatelor huși te conduse 
de Jan Zizka. Astăzi eroul 
tace, alături, încremenit în 
monumentala statuie ecvestră, cu 
buzduganul suspendat în mina 
dreaptă. La picioare, coline ; 
multe, domoale coline... Și viața, 
pulsînd în ritm trepidant, de 
metropolă, seînteie continuu re
generatoare peste vechea cetate.

C
obor. La întîm- 
plare. Oameni gră
biți, cu gulerul 
pal toanelor ridicat, 
traversează inter

secții, întovărășesc străzi, des
chid uși. în ferestrele caselor 
zîmbesc portocale. Pe Vltava, 
un mic remorcher se ajută la 
mers cu șuierul sirenei. De-a 
lungul cheiului, perechi de ti
neri pășesc veseli, cu părul vîn- 
turat și obrajii măr. Mă strecor 
printre ei, unul îmi zîmbește, 
m-a confundat bag seama, îi 
răspund la salut — „Ahoi!“ — 
și am sentimentul că sînt în 
București. Pe lingă mine se 
scurg ușor podurile Pragăi. 
Treisprezece la număr, unul mai 
ispititor ca celălalt, și toate la 
un Ioc unind case, oameni, des
tine. Traversez, ca orice bun 
turist, podul Karol — sau Podul 
cu sfinți, cum i se mai spune, 
datorită celor 38 de statui ce-1 
străjuiesc — construit de regele 
Karol al IV-Iea în secolul al 
XIV-lea. Pod rezistent, mină de 
„Apolodor", piatră. Se zice că 
la pregătirea mortarului, în loc 
de apă au fost folosite ouă. 
Ouă și piatră. Piatră și Monu
ment. Trăinicie. Dar pînă în 
orașul vechi nu mai sînt decît 
cîțiva pași... Și cum limbile 
ceasornicului apropie „ora exac
tă'*, grăbesc.

O
rologiul vechii pri
mării este poate 
cel mai atractiv 
punct din piața o- 
rașului vechi. Cu 
toată mașinăria 

confecționată din lemn, bătrînul 
ornio nu ostenește să-și cheme 
oamenii alături, din 1490 și 
pînă azî, ceas de ceas. Iată, 
s-au și adunat curioșii. Proce
dez aidoma. îmi suflec mîneca 
stingă, plimbîndu-mi privirea 
de pe ceasul brățară la'uriașul 
din turn. Ușoară rumoare, se 
află aici, în piațĂ, zeci de oa
meni, bătrâni, tineri, copii, lo
calnici și străini, stăpîniți de 
aceeași emoție și nu știu cum, 
dar am sentimentul că pentru o 
clipă, pe toți ne încearcă o 
ciudată fraternitate. în sfîrșit, 
se bate ora. Sunetele se descă
tușează solemn, unu, două, trei... 
Ne potrivim ceasurile, în timp 
ce biblicii apostoli fac, la două

ferestruici, temenele țepene și 
prăfuite. Din grup se desprinde 
o pereche tînără și intră în pri
mărie. Se află acolo o sală de 
oficiere a căsătoriilor. în partea 
cealaltă a clădirii, cîteva feres
tre oarbe, mușcate de schije, a- 
mintesc de furia neputincioasă 
a hitleriștilor, în primăvara lui 
1945. Pașii mă plimbă pe lingă 
clădiri, martore ale unei isto
rii de secole. în piață, Jan Hus 
stă să se desprindă de pe soclu. 
Alături, pe frontispiciul unei 
clădiri, sub un basorelief mo
dest scrie : „Aici s-a născut, la 
3 VII 1883. Franz Kafka". Peste

s-a făcut tîrziu, unii se ridică 
de la mese. Pe o laviță însă un 
tînăr deschide o carte. Aș paria 
că este romanul lui Hașek.

D
uminica de aur, 
penultima zi în 
care mai sînt vi
zitator al orașului 
Praga. Se anunță 
sărbătorile de iar

nă, bate-n fereastra fecărei 
case Revelionul — și tocmai din 
această cauză duminica se chea
mă „de aur“, toate magazinele 
fiind deschise. La „Bila labut"

Cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii în România, Uniunea a- 
sociațiilor sovietice de priete
nie și Relații Culturale cu Străi
nătatea și conducerea centrală 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-române (A.P.S.R.) au or
ganizat joi, la clubul întreprin
derii tipografice „Krasnîi Pro
letarii" din Moscova, membră 
fondatoare a A.P.S.R., o aduna
re festivă.

Despre importanța evenimen
tului de la 30 decembrie 1947 
în istoria României și despre 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie româno-sovietice au vorbit 
A.V. Riabinin, prim-adjunct al 
directorului general al departa
mentului „Inturist", vicepre
ședinte al A.P.S.R., și Gheorghe 
Colț, ministru consilier al Am
basadei României la Moscova.

Comitetul albanez pentru 
relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea — 
C.A.R.C.S., împreună cu rectora
tul Universității de stat din 
Tirana, au organizat, la 26 de
cembrie, la Palatul studenților, 
o gală a filmului românesc, cu 
prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a proclamării Republicii.

Or ușii! 
colinelor dulci

îndemnări de ION ANDREIȚĂ

drum, în fosta reședință a că
lăului Pragăi medievale, și-a 
aprins luminările cafeneaua 
„La broasca verde". în jur, oa
menii grăbesc spre orașul nou. 
îi urmez...

N
u poți să fii în 
Praga fără să treci 
măcar o dată, pe 
la restaurantul „U 
Kalicha". locul de 
plecare și întoar

cere al Bravului soldat 
Svejk. Reclama luminoasă de la 
intrare, standul cu suveniruri din 
hol, mobilierul și pereții înșiși 
desenați cu citate din marele 
scriitor vestesc mai degrabă un 
muzeu, decît o circiumă. Așa 
și este. Numeroși străini și in
digeni întrețin, aici, conversații 
literare, se vehiculează idei, se 
leagă prietenii. într-un colț, 
lingă bar, deasupra dulapului 
cîntător, Svejk, în vechîle-i hai
ne soldățești-, așteaptă. Cineva 
se apropie de dulap, introduce 
o monedă și vechea melodie se 
revarsă legănat, ca un cîntec de 
flașnetă. Dar poate că Svejk își 
așteaptă prietenul căruia îi pro
misese o întilnire aici, sub por
tretul decolorat al împăratului, 
la o halbă de bere. între timp

(„Lebăda albă" — un fel de 
magazin universal „Victoria") a- 
nimația atinge cote înalte. Co
bor spre Turnul Pulberăriei, pe 
strada care se numește „Pe 
șanț". Cu mult timp înainte, aici 
fusese șanțul de apărare al ce
tății. Astăzi este un fel de Lip
scani, încărcat de magazine, la 
intersecția căruia — „Crucea 
de aur" — orașul vechi se în
tâlnește cu orașul nou. Trec 
printre cumpărătorii grăbiți. 
Deodată urechea distinge vorbă 
românească. „Eu zic să intri tu, 
că știi mai bine". „Ba, tu, că tu 
știi mai bine". Facem cunoștință: 
Ștefan Roman și Emil Roman, 
amîndoi constructori și olteni, 
veri de frați din Boicea Mare.

Cei doi tineri, împreună cu 
alți 200, aparțin de Trustul de 
construcții industriale Craiova 
și lucrează de un an în Ceho
slovacia, la înălțarea unei uzine 
de termoficare a orașului Pra
ga. Da, îmi spun, muncesc bine, 
au condiții excelente și se în
țeleg minunat cu colegii ceho
slovaci. în primăvară vor ter
mina. La despărțire n-au uitat 
să-mi ureze „La mulți ani" și... 
na brzkou smeldanou doma, 
ceea ce vrea să însemne, zla re
vedere, pe curînd, acasă".

„Skylab-3":

Observații asupra

cometei Kohoutek
Specialiștii americani își ex

primă satisfacția în legătură cu 
informațiile furnizate de astro- 
nauții misiunii „Skylab" asupra 
cometei Kohoutek. în actuala 
fază a evoluției Cometei, care 
se află relativ foarte aproape 
de Soare, lumina puternică îm
piedică observatoarele terestre 
să efectueze observații semnifi
cative, astfel încit datele obți
nute de Carr, Gibson și Pogue 
sînt considerate drept unice. 
Marți, aceștia au consacrat în
registrării pe peliculă a come
tei, după cum s-a anunțat, șap
te ore de activitate extravehi- 
culară. Deși nu au putut vedea, 
Ia rîndul lor, cometă, Carr și 
Pogue au filmat-o cil două ca
mere speciale în diferite lun
gimi de undă spectrale. Se nu
trește speranța că imaginile se 
vor dovedi de importanță ma
joră și vor ajuta la elucidarea 
problemei originii sistemului so
lar.

A fost vizionat filmul „Deco
larea". Au participat Kadri 
Baboci, adjunct al ministrului 
învățămîntului și culturii, Misto 
Treska, președinte al C.A.R.C.S., 
Osman Kraja, vicerectorul Uni- 
.versității, funcționari superiori 
din M.A.E. și C.A.R.C.S.,

Profesorul universitar Tode 
Dhamo a vorbit despre semnifi
cația proclamării republicii și 
succesele obținute de poporul 
român în edificarea socialismu
lui.

• AGENȚIILE FRANCE PRE
SSE ȘI REUTER informează 
despre arestarea unei cunoscute 
personalități din opoziție, Simon 
Sanchez Montero, acuzat de 
autorități de apartenență la 
partidul comunist. în prezent, el 
este deținut la închisoarea Ca- 
rabanchel, din Madrid.

Sanchez Montero a mai fost 
arestat și condamnat la 20 ani 
închisoare în 1959, sub acuzația 
de a fi membru al Partidului 
comunist.

Tho despre
situația din zonele eliberate 

ale Vietnamului de Sud
La 27 decembrie, la Ambasada 

română din Sofia a avut loc o 
conferință de presă, consacrată 
celei de-a 26-a aniversări a pro
clamării Republicii.

Ambasadorul Trofin Sime- 
drea a vorbit despre semnifica
ția actului de la 30 decembrie 
1947. succesele obținute de po
porul român în cei 26 ani de 
la proclamarea Republicii, poli
tica externă și relațiile de prie
tenie și colaborare între Româ
nia și Bulgaria.

Intr-o convorbire cu un re
prezentant al revistei „Novoe 
Vremia" („Timpuri noi"), Ngu
yen Huu Tho a arătat că 
autoritățile revoluționare ga
rantează deplin libertățile de
mocratice, oferă populației țără
nești. ale cărei loturi au fost 
sporite, asistența necesară în 
producția agricolă, depun efor
turi susținute pentru refacerea 
și extinderea sectorului agricol 
și a micii producții industriale, 
în scopul normalizării 
populației.

• „Țara munților", Nepalul este situat 
între India și R. P. Chineză și teritoriul 
său, dispus în arc de cerc sub crestele Hi
malaiei, are o suprafață de 140 000 kmp. 
Relieful țării este un amestec de piscuri 
acoperite veșnic de ghețuri și văi cu ve
getație luxuriantă, de păduri și pășuni al
pine. Numărul locuitorilor este de 10 840 000, 
aparținând numeroaselor grupări etnice — 
limbus, tamang, gurung, sherpa, etc. — și 
vorbind aproximativ 60 de limbi și dia
lecte, printre care predominantă este lim
ba nepali. Capitala, orașul Katmandu, este 
situată în așa numita „vale nepaleză", 
cîmpia din centrul țării, transformată în

zonelor eliberate 
de către trupele

Bombardarea
și atacarea lor .... .
autorităților saigoneze — a spus 
Nguyen Huu tho — continuă să 
provoace distrugeri, dar G.R.P. 
și populația sînt hotărâte să de
pășească orice dificultăți, să 
consolideze regiunile eliberate, 
construind și apărând, totodată, 
viața nouă care se instaurează 
aici. Nguyen Huu Tho a dat, 
de asemenea, o înaltă apreciere 
sprijinului și ajutorului acordate 
de țările socialiste poporului 
vietnamez

Congresul 
Federației mondiale 
a orașelor înfrățite

Miercuri s-a deschis, Ia 
Dakar, al VIII-iea Congres 
al Federației Mondiale a o- 
rașelor înfrățite. Prezidat de 
Leopold Sedar Senghor, pre
ședintele Senegalului, Con
gresul întrunește un număr 
de aproximativ o mie de 
delegați de pe toate conti
nentele și se desfășoară sub 
deviza „Un Pămînt pentru 
oameni trăind în pace".

In discursul rostit la des
chiderea Congresului, pre
ședintele Senghor a apreciat 
că Federația Mondială a o- 
rașelor înfrățite trebuie să 
se orienteze din ce în ce mai 
mult „spre problemele dez
voltării regionale și locale, 
printr-o formulă de coopera
re concretă, ținînd cont de 
situațiile specifice, dar în
tr-o perspectivă echilibra
tă, fondată pe o echitabilă 
repartizare a resurselor". De 
asemenea, Leopold Senghor 
a considerat necesară mul
tiplicarea relațiilor de coope
rare pe calea înfrățirii ora
șelor, relații care să fie a- 
bordate prin prisma necesi
tății imprimării unei efi
ciente sporite acestor ac
țiuni.

• • •

9ftara munților"
1 9

ultimii ani în terase acoperite cu orezării. 
Tot aici se află multe din cele peste 2 500 
de temple budiste și hinduse, deoarece 
Nepalul, mai exact ținutul Lumbini este 
— potrivit legendei — locul de origine a 
lui Budha.

• în antichitate și în Evul Mediu, pe 
teritoriul Nepalului au existat o serie de 
principate mici ce au fost unificate în
tr-un stat unitar în secolul al XVIII-Iea. 
După războiul purtat de Anglia împotriva 
Nepalului (1814—1816), acestui stat i s-a 
impus un tratat potrivit căruia politica sa 
externă a fost pusă sub controlul autori
tăților engleze. în anul 1923 Nepalul a 
devenit independent, însă dezvoltarea țării 
a fost stânjenită de regimul dictatorial 
instalat în 1849 de membrii familiei Rana, 
ce au ținut Nepalul timp de peste un se
col intr-o profundă înapoiere economică 
și izolare politică.

în 1951, o puternică mișcare populară 
condusă de regele Tribhuvan, tatăl actua
lului rege, punea capăt oligarhiei Rana și 
deschidea perioada modernă din istoria 
milenară a țării.
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• MIERCURI a fost semnat* 

Ia Havana, Acordul de colabo
rare pe anii 1973—1975 între U- 
niunea Ziariștilor din România 
și Uniunea Ziariștilor din Cuba 
(U.P.E.C.).

Din partea română acordul a 
fost semnat de George Ivașeu, 
vicepreședinte al Uniunii Ziariș
tilor, iar din partea cubaneză de 
Rafael Lechuga Otero, secretar 
pentru relațiile externe al 
U.P.E.C.

„Victoria Palace", unde tocmai 
se desfășura un spectacol, iar 
cealaltă, la intrarea într-o sta
ție de metro. Nici una din ex
plozii nu s-a soldat cu victime 
omenești.

Noul prim-ministru 
lonnolist

la

Explozii la Londra
• DOUA BOMBE au explo

dat, miercuri seara, în puncte 
situate în plin centrul Londrei. 
Una dintre acestea a fost pla
sată în fața unei cafenele din 
imediata vecinătate a teatrului

• MIERCURI SEARA, 
Pnom Penh a fost anunțată 
numirea lui Long Boret în pos
tul de prini-ministru al guver
nului lonnolist, încheindu-se 
astfel criza guvernamentală 
care durează de Ia 8 decembrie. 
Agențiile de presă subliniază 
că noul cabinet va avea de fă
cut față unei crize economice și 
sociale fără precedent.

Belgienii și Waterloo
Cînd Arthur Vale

rian Wellesley, al 
optulea duce de 
Wellington, a vizi
tat, vara trecută, 
câmpia de la Water
loo, el s-a declarat 
„șocat" de starea de 
părăginire a muze
elor și monumente
lor închinate victo
riei din 1815 a pri
mului duce Welling
ton împotriva lui Na
poleon : ai putea 
crede că Napoleon 
a fost învingător. 
Atitudinea ducelui, 
la rîndul său, îi aga
sează pe belgieni. 
Fără să facă tapaj, 
ei plătesc, de 142 de 
ani, ducilor de

Wellington suma de 
aproape 200 000 dolari 
anual.

în 1815, regele 
William I al Țărilor 
de Jos a dăruit du
celui de Wellington 
și descendenților săi 
masculini o pensie 
anuală de 20 000 de 
florini provenind din 
venitul produs de te
renurile din apropie
rea _
luptă. Belgia a pre
luat .
după ce și-a obținut 
independența, în 
1831. Contele Yves 
de Monceau, senator 
din partea regiunii 
Waterloo și descen
dent al unuia dintre

cimpului de
aceste plăți,

mareșalii Iui Napo
leon, declara : „Nu 
e drept ca Belgia, o 
țară suverană, să tre
buiască să plătească 
orice sumă, oricît de 
mică, cuiva care tră
iește în altă țară și, 
mai ales, datorită li
nei bătălii la care 
Belgia însăși nu a 
luat parte".

Guvernul belgian 
a negat că ar inten
ționa să înceteze 
imediat plățile. „Pro
blema aceasta este 
un iei de monstru 
din Loch Ness, care 
iese la suprafață la 
fiecare 5—6 ani", 
spunea un purtător 
de cuvînt.

• LA 25 DECEMBRIE, la 
Teatrul din Nampo a avut 
loc o adunare consacrată sta
bilirii legăturilor frățești 
de prietenie dintre ora
șele Nampo din R.P.D. Co
reeană și Galați. Au partici
pat Kim Gi Son, prim secre
tar al Comitetului orășenesc 
Nampo al Partidului Muncii 
din Coreea, Pak Jong Hup, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului și alte 
persoane oficiale. Au luat 
parte, de asemenea, ambasa
dorul României la Phenian, 
Dumitru Popa, și membri ai 
ambasadei.

Luînd cuvântul, Pak Jong 
Hup a subliniat că stabilirea 
unor relații directe de prie
tenie frățească între Nampo 
și Galați reprezintă o nouă 
manifestare a legăturilor de 
prietenie și cooperare ce se 
dezvoltă în mod 
între cele două

Exprimîndu-și 
în legătură cu 
legăturilor frățești de prie
tenie dintre cele 
rașe, ambasadorul 
Dumitru 
tat că
Socialiste România a salutat 
cu căldură și sprijină propu
nerile făcute de tovarășul 
Kim Ir Sen în vederea re- 
unifLcării pașnice a Coreei. 
El a înmînat autorităților lo
cale un mesaj din partea Co
mitetului municipal Galați al 
P.C.R. și a Consiliului Popu
lar Municipal Galați.

favorabil 
țări 
satisfacția 
stabilirea

două o- 
român 

Popa a ară- 
poporul Republicii

• în ciuda dificultăților de relief — ba
riera himalaiană — ca și a condițiilor de 
înapoiere în care a fost menținută secole 
de-a rîndul, în ultimele două decenii eco
nomia nepaleză a înregistrat unele succe
se. Dat fiind rolul primordial al agricul
turii în economia statului, în anii 1961— 
1962 a fost înfăptuită o reformă agrară. 
Bazate pe un sistem de irigații, culturile 
agricole nepaleze sînt concentrate în va
lea Katmandu. în afară de orez, care este 
produsul de bază, se cultivă trestie de za
hăr, ceai, indigo, secară, grâu, porumb 
(soiurile locale de orez și griu cresc și la 
altitudini de aproape 4 000 m).

Ultimele două decenii au adus cu ele în
noiri și în alte domenii de activitate. In
dustria a făcut primii pași, construindu-se 
complexele industriale de la Balaju și La- 

•litpur, precum și diferite ateliere și între
prinderi de prelucrare a tutunului, lem
nului, iutei, linei și pieilor — principalele 
produse de export. In urmă cu cîțiva ani, 
în sudul capitalei a fost construită prima 
universitate a țării.

Lipsa căilor de comunicație și transport 
rămîne una din problemele economiei ne
paleze, pentru a ieși din starea de „țară 
închisă". Se află în construcție, în zona 
de șes Terai, un sistem rutier rezistibil 
Ia frecventele intemperii din regiune, după 
ce, de cîțiva ani, a fost dată în funcțiune 
șoseaua ce leagă Nepalul de calea ferată 
Rauxal din India.

• Pe plan extern, Nepalul promovează o 
politică de dezvoltare a relațiilor de prie
tenie cu toate țările lumii. între România 
și Nepal s-au stabilit și se dezvoltă rapor
turi prietenești în interesul ambelor țări 
și popoare.

R. ȚEPEȘ

Peisaj patriarhal, la sfîrșit de sdptâmînâ, pe tot mai multe 
artere de circulație din țările occidentale.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, l-a primit la 
Casa Albă, pe ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington, Anatoli 
Dobrînin. La convorbire a par
ticipat. de asemenea, Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., consilierul prezidențial 
pentru problemele securității 
naționale. După cum relevă a- 
genția TASS, convorbirea s-a 
referit la probleme ale relații
lor sovieto-americane și la li
nele probleme internaționale.

„Aureole-2". După cum relatea
ză Agenția TASS, satelitul 
este destinat continuării cerce
tării fenomenelor fizice în at
mosfera superioară a Terrei, 

Paralel cu măsurătorile care 
se efectuează de la bordul sa
telitului, observatoare terestro 
dintr-o serie de țări vor efectua 
cercetări geofizice coordonate pe 
baza unui plan pus de comun 
acord.

„Aureole-2"
• POTRIVIT programului 

colaborare dintre U.R.S.S. 
Franța în domeniul __ _____
și folosirii spațiului cosmic in 
scopuri pașnice, miercuri, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului

de 
și 

explorării

• LOCUITORII PLEVNEI au 
fost martorii unui fenomen me
teorologic rar. Ceața deasă care 
a învăluit zilele trecute orașul a 
căpătat treptat culoarea roșie. 
Meteorologii au explicat aceas
tă culoare neobișnuită a ceții 
prin transportul de particule 
fine de nisip ridicate în atmos
feră de o furtună puternică, ce 
a avut loc undeva, în Africa.
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