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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
EXPLOATAREA MINIERA VULCAN 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
Cafre toate unitățile

din industria carboniferă
în întîmpinarea istoricelor evenimente din acest an — a XXX-a 

aniversare a eliberării patriei și Congresul al Xl-Iea al P.C.R., 
întregul colectiv al Exploatării miniere Vulcan, în frunte cu 
comuniștii, este hotărît să se mobilizeze cu toată pasiunea si 
priceperea pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe anul 1974. să-și unească energiile în efortul general al po
porului pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Cînd glas acestor sentimente, adresăm tuturor unităților mi
niere din industria carboniferă e înflăcărată chemare la între
cere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1974.

Colectivul Exploatării miniere Vulcan se angajează să reali
zeze următoarele obiective

1. Depășirea planului de producție cu 15 000 tone cărbune.
2. îmbunătățirea calității cărbunelui extras prin reducerea con

ținutului de cenușă ou 0,5 puncte față de norma planificată.
3. Realizarea suplimentară a 400 metri lucrări de pregătiri.
4. Extinderea mecanizării șl perfecționarea metodelor de mun

că in subteran, îmbunătățirea organizării producției, a aprovi
zionării ți deservirii fronturilor de lucru : se vor extrage supli
mentar 30 000 tone cărbune din abataje eu susținere metalică ți 
10 W0 tone cărbune prin tăiere mecanizată.

9. Creșterea productivității muncii eu 1,3 la sută peste sarcina 
planificată ți îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului 
de lucru cu 1 la sută

6. Intensificarea preocupării pentru pregătirea și perfecționa
rea cadrelor • în anul 1974 vor fi calificați 200 muncitori, iar 
alți 700 salariați ver urma cursuri de perfecționare.

7. Reatizarea planului anual de investiții pînă la 31 octombrie 
1*74.

8. Prin perfecționarea procedeelor de exploatare, creșterea 
randamentelor în subteran, organizarea superioară a lucrului, 
gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor și ener
giei,- vsm realiza economii de 500 mc material lemnos, 210 
tona combustibil convențional ți 1,2 milioane kWh energie 
electrică.

9. Pe seama reducerii consumurilor specifice ți a utilizării 
eficiente a fondurilor de producție, se vor obține 2,2 milioane 
Iei economii sublimentare ta prețul de cost.

Organizați» de partid. Comitetul oamenilor muncii, sindicatul 
ți organizați» V.T.C. din cadrul Ex-ploatării miniere Vulcan vor 
desfășura o intensă muncă politică ți cultural-educativă de 

‘ masă pentru întărirea disciplinei și ridicarea simțului de răspun
dere a fiecărui salariat față de sarcinile ce-i revin, vor acționa 
eu fermitate pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor 
întrecerii.

Secretarul 
Comitetului de partid

GHEORGRE SAcALUȘ

Președintele
Comitetului oamenilor muncii 

ing. EMIL MURU

f reședințele
Comitetului Sindicatului 
TEODOR ARVINTE

Secretarul
Comitetului U.T.C.
IONEL CAZAN

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE-CONSTANȚA 
Către toate unitățile

de construcții industriale
Paftieipind eu 'întreaga energie creatoare la eforturile poporu

lui nostru centru înfăptuirea mărețului program de dezvoltare 
economică și socială a țarii însuflețiți de importanța deosebită 
* evenimentelor istorice ele anului 1974 — aniversarea a 30 de 
ani <e ta eliberarea patriei de sub jugul fascist și Congresul al 
Xi-lea al Partidului Comunist Roman - constructorii din uni
tățile Trustului de construcții industriale Constanța, -»
tuturor unităților de construcții industriale din țară 
Ia întrecere pentru realizarea exemplară a planului pe 
luittdu-și in »cest scop următoarele angajamente.:

1 Realizarea în orimul trimestru a 25 la sută ți in
I ». peste 50 ta sută din planul anual de construcții și montaje.

2. Scurtate» dutateloi de execuție la 4 din cele 25 capacități 
de producție industriale «I agrozootehnice prevăzute in planul 
de stat pe acest an

» Șantierul naval Constanța, pentru hala construciii-corp, baia 
tubulatură ți depozitul de laminate, cu 2'0 zile ;

• Combinatul de fibre artificiale Brăila, pentru instalația de 
acid sulfuric, cu 38 zile ;

• Fabric» de lapte praf Constanța, pentru capacitățile 3 000 
tone pe an lapte prat ți 2 100 tine pe an unt, cu 30 zile :

e Întreprinderea de uscat furaje Urleasca. județul Brăila, 
penlru cea de-a doua capacitate de 12 000 tone pe an. cu 60 zile.

3. Prin aplicai ea cu consecvență a măsurilor stabilite m> pro
gramul de renlabulzare a activității unităților din cadrul trustu
lui, vom reduce cheltuielile planificate la 1 000 lei producție cu 
7 lei realizind astfel o economie față de prețul de cost stabilit 
prin ptan in valoare de 3.5 milioane lei -

4. Tradueind in viață programul de măsuri privind utilizarea 
raționala a enetgier și combustibililor, vom economisi in acest 
an 190 000 UWh energie electrică ți 155 tone combustibil utilizat 
pentru încălzire ;

5. Ptntru creșterea nivelului calitativ al întregii noastre acti
vități. vom acționa pentru calificarea, in acest an. a 440 munci
tori ți pentru perfecționare» cunoștințelor profesionale a 2 608 
de lucrători.

6. Pentru îmbunătățirea 
salariațitor »e vor construi 
pentru pefamiliști cu 600

Secretarul ■ 
Comitatului de partid 

ing. GHEORGHE TA MB A

Președintele
Comitetului Sindicatului 

TRAIAN CRtrOU

adresează 
chemarea 
anul 1974,
semestrul

continuă a condițiilor de viată ale 
in municipiul Constanta două cămin» 
locuri ți o grădiniță de copii.

Președintele
Comitetului oamenilor mimesi 

ing. RADU SUMAN

Secretarul
Comitetului V.T.C.

MIHAI CONSTANTIN

Un angajament
tVrmare din pag l>

„Avem toate utilajele puse la 
punct iar mecanizatorii au ur
mat, toți, cursurile agromecani- 
ce“ (Ștefan Curea). ..Am hotărit 
— ți asta e foarte bine — să 
lucrăm în acord global nu pe 
echipe, ei individual. Avantajul 
constă în faptul că în orice clină 
starea culturii îl redă pe cel 
care răspunde de suprafața res
pectivă. $i Cine vrea să fie d« 
batjocura celorlalți T' (Vasile 
Mărunțelul „Mecanizatorii vor 
lucra în acotd global ți intere
sul lor va crește pentru calita
tea lucrărilor ți respectarea pe
rioadei optime“ (Marin Zimni- 
c,£u)- . -Dar tinerii, cutn apreeiaza ti
nerii participarea lor la acțiu
nea de sporire a producțiilor 
medii agricole ? ..Lucrăm în co
operativa agricolă 196 tineri, re
marca intr-un moment al dis
cuției șeful fermei, Viorel Su
rugiu — secretar al organizației 
U.T.C. pe cooperativă : adică o 
treime dintre cei rare muncesc 
în acord global sîntem noi, ute- 
ciștli Firească deei, atrădania 
comitetului U.T.C. de a supune 
ciflrete de plan pe 1»74 discuției 
uteciștilor, Cu mult înaintea »- 
dunării cooperatorilor. Tar pro
punerile tinerilor le-am subsu
mat Intr-un program de activi
tăți, angajamentul noțtru pro
priu eu eare ne-am prezentat 
în adunare. Ce ne-am pronus ? 
în primul rind ca fiecare dintre 
noi, indiferent că este simplu 
cooperator sau contabil, șef de 
fermă «au Îngrijitor, să lucreze 
tn acord global iar obiectivul 
minim de îndeplinit «â fi» de

pășirea cu 10 procente a sarci
nii de plan. Apoi, ne-am anga
jat să fertilizăm 330 de hectare 
din suprafața repartizată cerea
lelor precum și toată grădina 
de legume ; să amenajăm răsad
nițele calde și să asigurăm pre
pararea, prin tocare ți saramu- 
rare, a furajelor grosiere folo
site în zootehnie. Cinci uteciști 
vor completa efectivul îngriji
torilor de animale, iar alți 12 pe 
cel al legumicultorilor. Și nu pe 
ultimul plan — în angajamen
tul nostru — se situează antre
narea tinerilor la învățămîntul 
agrozootehnic și la concursurile 
gen „Cine știe, cîșligă“. Folosim 
intens perioada iernii pentru a 
ne „fortifica“ în perspectiva pe
rioadei eînd vom da asaltul ho- 
tărîtor în vederea obținerii unei 
producții bune“. La zootehnie. 
Marin Rușanu. în loc de răspuns 
ne invită să vizităm sectorul. în 
capătul fiecărui grajd sint expu
se angajamentele tinerilor (șî 
nu numai ale lor pentru că. lu- 
îndu-le exemplul, ți ceilalți 
muncitori ți-au adăugat numele 
pe „tabla întrecerii eelor mai 
pricepuți“). săptămînal înscriin- 
du-»e realizările. „Știți ce efect 
are această inițiativă ? ne în
treba Marin Rușanu, o dispută 
cum nu s-a mai văzut pentru 
ocuparea primului loc. în sector, 
furajarea • bună, evidența fără 
cusur, iar producțiile în creș
tere permanentă : în prima săp- 
tămînă a acestui an s-au valo
rificat cu cinci hectolitri de 
lapte mat mult decit în ultima 
țăptămînă a anului 1973, iar-în 
perioada 7—13 ianuarie, crește
rea • fost de doi hectolitri 1n 
comparație cu prima săptămî-

ÎNTREPRINDEREA DE STOFE 
„DOROBANȚUL“-PLOIEȘTI 

Către toate întreprinderile 
din industria textilă

Animat de dorința fietbinte de a transpune în viață sarcinile 
de plan pe 1974 — anul celei de-a 30-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist și al Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. — colectivul întreprinderii de stofe „Dorobanțul“ — 
Ploiești cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile din 
industria textilă, cu următoarele obiective :

1. Realizarea unei producții globale industriale suplimentare 
tn s aloare de 15 milioane lei și a unei producții marfă de 12 
mil.oane lei.

'. Depășirea producției fizice cu 30 000 kg fire pieptănate ți 
60 000 mp țesături tip lină. întreaga cantitate va fi realizată din 
economii la consumul de materie primă

3. Creșterea productivității muncii cu 2 500 lei pe salariat față 
de prevederile planului, prin : • îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a mașinilor și instalațiilor cu 1 la sută la țesătorie 
și cu 0,5 ta sută la filatură : * extinderea muncii in acord global 
de la 7.5 la sută in 1973. ta 50 la sută in 1974 ; • perfecționarea 
organizării producției și a muncii : • perfecționarea pregătirii 
profesionale a circa fWO salariăți și calificarea a 200 de noi 
muncitori.

4. Livrarea la export peste plan, a unei producții în valoare 
de 100 000 lei valută ; in acest fel. realizările anului 1974 vor 
fi cu 68 la sută mai mari decit cele din 1973.

5. îmbunătățirea calității și diversificarea produselor prin : 
• generalizarea folosirii procedeului de tratare neșifonabilă la 
articolele destinate costumelor bărbătești din poliester ți celo- 
lană : • folosirea procedeului de tratare a firelor cu produși de 
cerare în vederea protejării acestora pe parcursul procesului 
tehnologic ; • realizarea a 100 de desene și poziții coloristice noi 
peste prevederile planului.

6 Reducerea consumurilor specifice cu 5 000 kg matern prime 
fibroase. 80 000 kWh energie electrică ți 57 tone combustibil 
convenționali, prin măsurile de raționalizare a consumurilor, 
economisirea a circa 110 tone pale de lină prin aplicarea unor 
procedee tehnologice îmbunătățite ți valorificarea superioară a 
deșeurilor de fabricație din filatura de lină pieptănată.

7. Punerea in funcțiune inainte de termen a noilor capacități 
de producție planificate pe anul 1974 și obținerea pe aceasta 
cale a unui »por de producție de un milion lei.

Secretarul
Comitetului de partid

MARIA ȘERBANESCU

Președintele 
Comitetului Sindicatului 

ANICUȚA PANCIU

Președintele
Comitetului oamenilor muncii 

ing. VASILE TUDOR

Secretarul 
Comitetului V.T.C. 

ing. ELENA MIHĂILA

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
PETROLIER TÎRGOVIȘTE

Către toate întreprinderile
producătoare de utilaje 

tehnologice
Exprimind adeziune« totală la hotăririle partidului, încadrat 

activ tn ansamblul acțiunilor pentru realizarea planului cincinal 
inainte de termen, colectivul întreprinderii de utilaj petrolier 
din Tirgoviște cheamă la întrecere socialistă pe 1974 toate în
treprinderile de -utilaj tehnologic din ramura industriei construc
țiilor de mașini și se angajează să realizeze :

• Depășirea prevederilor planului la producția marfă cu 5 
miiibane lei. iar la export cu 1.2 milioane lei valută ;

• Asimilarea peste prevederile planului a prototipului remorcii 
de IOD tone ;

• Extinderea aplicării tehnologiilor moderne la 30 la Sută 
din producția turnătoriei de oțel, prin utilizarea rățiuilfir epoxi- 
dice la executarea modelelor, a covalitului și covăsitului la 
formare, executarea miezurilor în cutii calde. însușirea tehno
logiei de execuție prin sudare de contact a racordurilor speciale 
pentru prăjinile de foraj etc. toate pe fondul unui ridicat grad 
de echipare tehnologică, ca urmare a creșterii prin măsuri orga
nizatorice interne a capacității sculăriei cu 70 000 ore.

Economisirea peste sărcina planificată pe 1974 a 500 000 kWh 
energie electrică și a 900 tone combustibil convențional prin :
* scurtarea ciclului de elaborare a șarjelor de oțel ; • elimi
narea pierderilor determinate de mersul in. gol sau sub puterea 
nominală a utilajelor : • funcționarea transformatoarelor de pu
tere după curba de sarcină ; • Încărcarea rațională a cuptoare
lor de tratament termic ți de forjă și modernizarea a 5 cuptoare 
de tratament termic la turnătorii ; • îmbunătățirea izolării ter
mice a căptușelii cuptoarelor de forjă și _ tratament termic :
• funcționarea in regim variabil a centralei termice : • rațio
nalizarea iluminatului artificial.

Gospodărirea rațională a materiilor prime ți materialelor ți 
economisirea a minimum 200 tone metal.

Realizarea prin autoutilare a unor utilaje cum sint : instalația 
de desprăfuire a gazelor arse ta cuptoarele de elaborat oțel (ca 
stație pilot), cuptoare de tratament termic continuu, mașini de 
găurit multiax din trei direcții, precum și creșterea gradului de 
mecanizare a transportului intern, obiective prin car» se vor 
economisi peste 2,5 milioane lei valută.

Modernizarea cu forțe proprii prin reparații capitale a unor 
spatii existente pentru creșterea capacității de producție.

Construirea in regie- proprie pină la 28 august 1974, a unui 
cămin de nefamiliști de 300 locuri.

Secretarul Președintele
Comitetului de partid Comitetului oamenilor muncii

VICTOR BORDEA CONSTANTIN TZITZECLIS

Președintele Secretarul
Comitetului Sindicatului Comitetului V.T.C.

ION VO1CU CONSTANTIN OLARU

concret
nă“. Așadar, la Contești. rezer
vele sint puse tot mai mult în 
valoare.

Fe Florea Cojocaru. Ioana Cio- 
banu, Valeriu Ungureanu și Ma
rin Drăghici i-am întilnit tot la 
sectorul zootehnic. Ei lucrează 
la „vegetal“, dar simbătă parti
cipau la încărcatul gunoiului de 

, grajd in căruțe pentru a fi 
transportat In cîmp. „E a zecea 
căruță încărcată astăzi, remarcă 
unul dintre ei. iar pînă joia vii
toare încheiem acțiunea, sarcina 
noastră fiind de cinci sute de 
tone“. Pe bloc-nbtes încerc un

calcul : cit spor de producție 
vor garanta cooperativei cele 
cinci sute de tone 2 Cifra e eloc
ventă : cam două vagoane ți ju
mătate de porumb... Deci, un e- 
fort depus îh șase zile de iarnă 
este răsplătit printr-un spor de 
producție care ar putea însem
na hrana, pentru tot satul, pe n 
jumătate de an sau 5 000 de 
kilograme de carne valorificată.

în toate sectoarele de produc
ție ale cooperativei din Contești 
tinerii participă la muncă : cum 
spunea președintele Vasile Huș- 
tea cu multă dăruire și ambiție, 
pentru a face ca acest an. anul 
Congresului a! Xl-lea al parti
dului și al aniversării a trei de
cenii de la Eliberare să fie col 
mai bogat de pînă acum ! 106 
tineri s-au angajat ți acționea
ză pentru a-și îndeplini anga
jamentul.

0 datorie față 
de diriginta mea

Aș vrea să aduc mulțu
miri fostei mele diriginte, 
pentru o datorie de zece 
lei, care a însemnat foarte 
mult pentru mine. Este 
vorba de diriginta mea 
din clasele V--VIT, la 
școala din comuna Brebu. 
jud. Prahova. Am fost o 
clasă destul de dificilă. 
Tovarășa dirigintă voia să 
facă „ceva“ din noi. Nu 
știu dacă a ieșit într-ade- 
văr „ceva" din toți ceilalți 
dar v-as putea înfățișa 
drumul pe care i-am ur
mat eu.

Am susținut examenul 
de admitere la liceu. Am 
reușit. începusem școala 
cînd, într-o zi, m-am în- 
tîlnit pe coridoarele liceu
lui cu fosta mea dirigintă. 
Mi-au rămas în memorie 
acele clipe de adevărată 
fericire pentru dînsa. Nu 
găsea pur si simplu cu
vinte ca să-ți exprime 
bucuria. Nu mai știu ce 
mi-a spus, dar deodată a 
început să caute prin 
geantă ți negăsind alt
ceva. a scos zece lei și mi 
i-a dat. Nici nu am avut 
cînd să-i refuz. Banii a- 
ceia au devenit însă pen
tru mine simbolul unei 
datorii de ordin moral.

Arn terminat liceul ți 
am dat examen Ia facul
tate. La Electrotehnică. 
Mă frămînta mereu gîn- 
dul 1» datoria pe care o 
aveam. Ce o să-i spun 
tovarășei dirigintă dacă nu

reușesc ? Am reușit, în
să. iar după scurgerea a- 
nilor de studii m-am a- 
flat în lața unui alt exa
men : examenul de diplo
mă. Dobinda vechii da
torii crescuse intre timp 
enorm, dar nu am simțit-o 
nici o clipă în spate ca 
pe o greutate. Abia după 
aceasta am îndrăznit să 
mă prezint din nou la 
fosta mea dirigintă. Nu 
pot să vă descriu bucuria 
pe care i-am făcut-o. Mă 
întreba mereu cîți ani am. 
Numai 23 ? Este posibil ? 
Inginer la numai 23 de 
ani ?... Bineînțeles că a- 
proape nici nu vroia să-și 
recunoască partea sa de 
contribuție. A început să- 
mi vorbească despre me
ritul părinților mei. despre 
meritele și datoriile mele 
către ei, însă de meritul 
ei uitase.

De ce credeți că v-am 
povestit toate acestea ? 
Pentru că după aceea am 
trecut și pe la liceu, la 
dirigintele pe care 1-arn 
avut acolo. M-a primit, 
dar a trecut o bucată bu
nă de timp pînă să mă 
recunoască. Apoi mi-a 
zis : Și ce, ai venit să te 
lauzi că ești inginer ? Nu. 
Nu de asta venisem. Ve
nisem ca să... Ori poate 
o fi vrut și dînsul să glu
mească puțin ?

D. G. PRAHOVA

ția corespunde unei formu
le sacre — ce se referă la 
meditație — și e repetată 
pe numeroase piese arheo
logice, considerate pînă în 
prezent enigme.

Restaurarea obrazului 
drept (dislocat) va putea 
eventual releva șt alte li
tere pe blocurile de pia
tră ce se găsesc căzute 
sub bărbia Sfinxului, și 
care, probabil, vor aduce 
noi dovezi privind civili

ale artizanilor daci — ma
joritatea lor sint capete 
umane și animaliere, ceea 
re dovedește că în Dacia 
a existat un cult al artei 
capetelor inițiat de tracul 
Orfeu cu mii de ani în 
urmă. Domnia sa respinge 
ideea puerilă și lașă a u- 
nora că capetele ar fi pra
dă a unei suprastructuri, 
a unor jocuri ale naturii. 
Natura nu face în serie 6- 
celeași figuri umane per

zația dacilor. Inscripția 
este în curs de descifrare.

Recent au fost descope
rite de către poetul Ion 
Gheorghe, lingă muntele 
Istrița „peste 50 de statue
te clin gresie avînd dimen
siunea între 5 și 7 pînă la 
0,80 cm, pe care le con
sideră arhaice construcții

Vă propun

fecte pe o stîncă deschisă, 
precum și în malul de ni
sip pe un corp de cîțiiia 
centimetri într-un spațiu 
acoperit fără contact cu 
vîntul și intemperiile". 
(Rev. „Flaiăra“ nr, 41/ 
1973).

C. IORDACHE 
sculptor

un subiect
Sfinxii din Carpați

într-o notă apărută 
mai demult în ziarul 
nostru (binevoitoarele năs
trușnicii) ne ocupam de o 
emisiune T.V. în care ni 
se propunea pe lingă cite- 
va informafii ți cîteva in
terpretări fără un suport 
solid, ba chiar și cîteva 
inițiative întemeiate pe li
esst e interpretări. Sculpto
rul C. Iprdache distingea 
alături de alții, în Sfinxul 
din Carpați o statuie șl 
nu un joc al naturii, Tot 
el propunea „restaurarea" 
ei, ceea ce este deja dis
cutabil pentru că nu știm 
ce linie ar trebui să ur
meze restaurarea. Restau
rarea acestor bizare mo
numente de o mare ve
chime este o chestiune 
dificilă și delicată. Ocro
tirea lor se impune însă 
cu prisosință și în acest 
punct ne declarăm întru- 
totul de acord cu sculpto
rul C. ÎOrdache care ne 
trimite o scrisoare pentru 
a-și sprijini punctul de 
vedere susținut în mai 
vechea emisiune de tele
viziune. Reproducem cî
teva interesante pasaje ale 
scrisorii cu convingerea că 
ele au dreptul la atenția 
cititorului. Am renunțat la 
acele pasaje în care se 
păstrează confuzia între 
acțiunea. necesară, de 
ocrotire a acestor monu
mente și acțiunea, discu
tabilă, de restaurare a lor. 
Dăm cuvîntul corespon
dentului nostru:

în filmul închinat Sfin
xului din Bucegi. televizat

în ziua de 18.XI.1973, ne 
exprimam convingerea că 
Sfinxul reprezintă un mo
nument istoric (Zamolxe. 
zeul cerului și al pămîn- 
tului) operă a artiștilor 
daci locuitori ai acestor 
meleaguri idei din paleo
litic.

Asemenea reprezentări 
se mai găsesc în munții 
noștri de exemplu : „Sfin
xul Banatului“ de lingă 
Băile Ilerculane (a se ve
dea monografia acestei lo
calități) se presupune că 
acest Sfinx îl reprezintă 
pe Deceneu.

Vn grup de cercetători 
conduși de profesorul Ion 
Canea de la Institutul de 
Geografie, cercetînd mun
tele Cozia a descoperit 
„Sfinxul de la Stălineșii“. 
Ei susțin că muntele Cozia 
ar fi străvechiul Kagoian, 
muntele sfînt al geto-da- 
ciloi. Aceste locuri au con
stituit cîndva centre reli
gioase ale poporului dac. 
(România liberă din 
4.X1.1973).

Referindu-ne din nou 
la Sfinxul din Bucegi, se 
remarcă urmele unei in
scripții pe obrazul sting 
la circa 5 metri înălțime, 
inscripția se poate distin
ge și pe ilustratele C.P.S. 
Editura Meridiane — 
București, seria 8997 și I P. 
Sibiu, Foto A. lancu.

Săpătura inscripției tra- 
co-dacică-arhaică apare 
contemporană cioplirii mo
numentului, iar regularita
tea scrisului precizează in
tervenția umană. Inscrip-

de întrecere
Am observat că artico

lele care privesc viața e- 
levilor devin din ce în ce 
mai interesante. Nu pot 
rămîne pasiv. De ce ? 
Pentru că mă întristează 
viața în general, și cea a 
noastră, a elevilor în spe
cial. Și spun aceasta pen
tru că îmi place să studiez 
oamenii. Sint la vîrsta 
cînd tot ceea ce se întîm- 
plă în jurul tău te sur
prinde. Pînă acum am 
văzut sau mai bine zis am 
înțeles destule fenomene 
de acest tip. Aș dori, deci, 
să scriu despre viața ele
vilor, care e plină de taine 
și surprize. M-a frapat 
un lucru pe care l-am 
trăit... și încă intenș. Văd 
aprotpe zi de zi tineri, 
unii chiar mai tineri de- 
cît mine, niște copii, care 
trăiesc haotic, de azi pe 
mîine. Și n-aș spune asta 
dacă n-aș fi văzut și pe 
alții, care se zbat, se luptă 
ca să realizeze ceva și, 
spre bucuria lor, realizea
ză. La ceilalți însă totul 
este fum, pulbere și praf. 
Vor putea ei să-și clă
dească din acestea un mij
loc de existență ? Nu cred 
și acest lucru mă decep
ționează. Exemple pentru 
ilustrarea acestor lucruri 
ar fi destule, dar parcă mă 
reține ceva să le dau. Nu 
pot însă, nu pot și atît de

rău îmi pare ! Pentru ei 
timpul e ca și inexistent, 
nu-i simt pulsul. Ei nu as
cultă nimic și bat în conti
nuare bulevardul de la un 
cap la altul. Sau, și mai 
rău : alții merg într-o 
instituție. Deziluzie tota
lă ; vin aici numai să ve
geteze. numai să-și afle 
numele în niște registre ți 
atîta tot. Gîndindu-mă la 
asta parcă mă doare și aș 
vrea să le spun : hai. ti
nere. hai să ne prindem 
în hora 'cea mare a tine
reții, să ne luăm Ia între
cere cu timpul ! Nu sîn
tem oare demni, nu sîn
tem în stare să facem lu
cruri mai bune și mai 
frumoase decit am făcut ? 
Nu putem oare să ne ri
dicăm pe noi înșine la a- 
pogeul creației ? Nu știu 
dacă e inspirată ideea 
mea, dar i-aș chema pe 
toți elevii din țară la un 
fel de concurs intitulat : 
„Cea mai frumoasă faptă, 
cea mai bună creație 
demnă de un elev“. Cred 
că în. cadrul „paginii ele
vului“ și-ar putea găsi 
loc și o asemenea rubri
că, pe care eu o găsesc 
utilă pentru cultivarea u- 
nui profil moral frumos.

ANTON GAGÀU
anul III

Liceul din Alexandria

ta București—Fetești. La 
un moment dat, în timpul 
călătoriei, am trecut pe 
la una din toaletele tre
nului, după care m-am re
întors liniștit în compar
timent. N-am dat prea 
multă atenție unui tînăr 
cu care m-am încrucișat 
pentru citeva clipe în ușa 
toaletei și nici mai tîrziu, 
cînd el s-a așezat în drep
tul compartimentului nos
tru și mă cerceta foarte 
atent.
.. După încă puțină vre
me a intrat în eomparti- 

“ment conductorul care a 
început să ne ceară bile
tele la control. Am băgat 
mina în buzunar și abia 
în clipa aceea am înțeles 
că îmi dispăruse portofe
lul cu tot ce era în el. 
încerc să-i explic situația 
conductorului, dar acesta 
se încăpățînează și ’ îmi 
cere actul de identitate, 
care, bineînțeles îmi dis
păruse odată cu portofelul. 
După încă vreo cîteva 
schimburi de cuvinte, 
conductorul m-a întrebat 
cum mă numesc.

în clipa cînd mi-am ros
tit numele și l-a auzit și 
el, tînărul care stătuse tot 
timpul în ușa comparti
mentului a intrat și mi-a 
întins portofelul: „Poftiți, 
domnule, a zis el, fi altă 
dată fiți nuli atent“. Apoi 
a adăugat: ,.Controlați-l 
vă rog“. L-am controlat. 
Nu lipsea nimic din el. 
Nici măcar suma de 4 103 
lei nu-l ispitise pe acest 
tînăr de ispravă. Vă ima
ginați, desigur, bucuria 
și recunoștința mea. Am 
încercat însă să aflu cum 
îl cheamă și n-a vrut să-și 
spună numele. Am obser
vat doar, la despărțire, ma
tricola de pe brațul său 
sting, pe care scria : „Li
ceul Lehliu-Gară, ■821“.' 
Aș dori tare mult ca acest 
„821“ să nu rămînă un 
anonim, chiar dacă gestul 
său, cu siguranță, poate 
fi săvîrșit de încă mulți 
alți tineri ca el.

Cu stimă,
avocat R. CR1STESCU

Matricola nr. 821
Motivul ce m-a deter- I care a făcut-o un adoles- 

minat să vă scriu este cent. Călătoream în tre- 
fapta demnă de laudă pe I nul personal 8016, pe ru

N. R. Am primit la re
dacție ți o scrisoare sem
nat* de prof. Crăiță Mol
dova» de Ia Liceul 
Lehliu-Gară. Purtătorul 
numărului 821 nu era, 
desigur, prea greu de gă
sit. Este elevul Sava 
Gheorghe. din clasa XII 
B. Vrem să-i mulțumim 
ți noi, împreună cu to
varășul avocat, iar țcolii 
li adresăm felicitări pen
tru toți elevii pe care i-a 
educat în spiritul cinstei 
și corectitudinii.

PREMIILE UNIUNII 
TINERETULUICOMUNIST

Conștiința
(Urmare din pag. I)

fiindcă rețetele nu funcțio
nează. Privind lucrurile cu 
modestie ți realism, aș spu
ne că ceea ce stă intr-adevăr 
tn puterea scriitorului este 
întruchiparea în erou a omu
lui obișnuit. Nu a eroului de 
ne soclu, căci modelarea lui 
reușește o dată pe secol, iar 
cei ce vor neapărat s-o facă 
ajung la pastișe, la conven
ții. Cred că astăzi mai im
portant chiar decit împodo
birea personajului central cu 
toate virtuții» e investirea 
lui cu una singură : forța de 
a luptă pentru cauza demni
tății umane. Un spectacol de 
teatru cîțtigă infinit mai 
mult ea valoare educativă

demnității
dacă publicul pleacă din sală 
gindind mai limpede asupra 
demnității — această proble
mă vitală a contemporanei
tății. Dacă spectatorul tînăr 
învață că trebuie menținută 
conștiința demnității împo
triva disprețului față de om. 
Dacă el tnțelege că trebuie 
să lupte împotriva prigoanei 
demnității, sub toate formele 
ei —• grave sau subtile — de 
fapt toate primejdioase, 
deoarece toate conduc la 
frică la singurătate, la in- 
comonicabiiitate. De aceea, 
cred că o operă care vorbeș
te despre curaj, răspundere 
și demnitate e mult mai re
prezentativă pentru epoca 
noastră decit descrierea unei 
statul.

Volumul de debut »1 tinăru- 
lui poet bănățean Richard Wag- 
ner a apărut intr-un moment 
în care poezia de limbă ger
mană din România s-a îmbogă
țit cu o întreagă generați» de 
țineri poeți, născuți între anii 
1950—1955, venind fiecare cu 
contribuții proprii interesante, cu 
noi accente. In general • vorba 
despre o poezie lucidă, care ex
clude tonul patetic ți pe cît po
sibil metafora convențională. Pe 
acest drum se înscriu și poeziile 
lui Anemone Latzina și ale al
tora. care fac uz. mai ales, de 
inovațiile poetice brechtiane. R. 
Wagner preia aceste inovații 
poetice sau. mai bine-zis, a 
descoperit afinități în aceste 
realizări, însușindu-ți-te în mod 
creativ, scriind o poezie cu ac
cente personale.

în concepția lui Wagner poe
zia nu este mărturie a inexpri
mabilului prin logica limbaju
lui. a intuiției unor stări de spi
rit. a unor cunoștințe vagi des
pre existența umană în genere, 
nici exprimarea unor stări su
fletești vag definibile. ci expri
marea prlntr-o frază lucidă a 
unor realități determinate de un 
context politie și social bin» 
definit. Ea posedă virtutea de-a 
participa, de a crea stări de spi
rit, ceea ce este premisa ori
cărei acțiuni umane. Ceea ce 
s-ar putea numi politic în poe
zia lui Wagner este tocmai 
interesul său pentru de
cursul „vieții obștești“ după 
mărturia poetului, cu prilejul

Născut în anul 1952, în Lovrin (Timiș). Actualmente ur
mează Facultatea de filologie din Timișoara. Debut literar : 
1969, în paginile ziarului „Neuer Weg“. A publicat poezii 

și proză scurtă in mai toate ziarele și revistele de limba 
germană din tara noastră ; este prezent în antologia de 
poezii „Luări de cuvînt" (Editura Facla, 1970), și în antologia 

„Steaguri in vînt" apărută în cinstea celei de-a 25-a ani
versări de la proclamarea Republicii, în anul 1972, la Editura 
Kriterion din București.

Richard Wagner: „KLARTEXT“ - öll
unei mese rotunde, organizată 
de ziarul brașovean de limbă 
germană' „Karpatenrundschau“. 
..Subiectele“ incluse in poezie 
sint animate, în continuă efer
vescență, uneori neformulate 
pînă la sfîrșit, incit nu exclud 
pe cititor ca partener de discu
ție. Cititorul este antrenat în
tr-o continuă acțiune de luare 
de poziție. Intr-un proces de 
gîndire activă, ba chiar la repe
tarea versurilor și la compune
re în continuare a lor. Evident, 
cine vrea să recunoască și să 
prezinte niște stări de fapt încă 
inedite, va fi nevoit să-și re- 
gîndească atitudinea sa față de 
realitate, astfel incit prin in
termediul unei metode noi să 
pună la adresa ei întrebări in
sistente.

Tn maniera brechtlană a poe
ziei pamfletare, unele texte, mai

ales cele din primul ciclu al vo
lumului, pun față în față niște 
situații incongruente, uneori 
chiar absurde (eram o statuie I 
într-o dimineață limpede am t 
coborit de pe soclu / vroiam să 
întimpin omul / care zilnic mă 
ștergea / de praf...). Poezia ca 
întreg caută să ghideze pe citi
tor spre o recunoaștere prevă
zută. care însă nu este inclusă 
în text, ci va trebui dedusă de 
cititor. Pe de altă parte. în poe
zia lui Wagner se poate sesiza 
o minimă utilizare a metaforei 
convenționale. Imaginile poetice, 
în poeziile care surprind reali
tatea cotidianului, sini, luate din 
domeniul tehnicii, al sportului, 
din jargonul comercial dar și 
din vorbirea colocvială viu co
lorată.

„Cartea cu poezii“ se compu
ne din trei cicluri distincte, in-

cuvînt limpede
troduse fiecare la rindul său de 
un „motto“ din Brecht. Cristoph 
Meckel și Walther von der Vo- 
gelweide. în primul ciclu dis
cursul poetic pune pe cintar. ar
gumentele „pentru și împotriva 
progresului“ din toată lumea și 
conclude cu angajamentul mar
xist .„fiindcă vreau / să vorbesc 
deschis“. In ciclul următor au
torul ne prezintă o incursiune' 
In istoria literaturii, atestînd- 
posibilitatea de comunicare a 
limbajului poetic, nu însă fără 
îngrădire : „omul care a pășit I 
pențru prima oară pe sojul Iu-' 
țiii t îri acest moment / cihd 
milioane de spectatori ii urmă
reau t a rostit un text pregătit 
înainte“. în ultimul ciclu poe
tul ne prezintă o suită de sec
vențe din viața cotidiană.

WOLFGANG GOTTSCHICK
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5OGECAEEA >i nOi
DISCIPOLI Șl MAEȘTRI

Răspunde acad. ȘTEFAN MILCU

Tovarășe profesor, vrem să vă supunem discuției o
I situație reclamată adesea de cercetători tineri : efectele 

■’ S %jl negative ale unei tutele exagerate din partea unor ma-
I e*tr'» a^e' st‘maî’» t*ar Peste ideile cărora nu se poate 

V trece, chiar dacă este vorba de propuneri novatoare.
1 Care este punctul dv. de vedere ?

La întîlnirea cu studenții mediciniști orga
nizată cu prilejul celei de a XII-a Conferințe 
a cercurilor științifice studențești, printre în
trebările ce vi s-au adresat, tovarășe acade
mician Ștefan Milcu, era formulată și această 
f roblemă ce preocupă pe tinerii cercetători.
n răspunsul dumneavoastră, de atunci, ara

tati, între altele, că ,,raportul tînăr om de ști
ință — maestru are o dinamică permanentă. 
Unii maeștri nu-și dau seama că elevii lor 
au crescut, că au dreptul să privească ceea 
ce-i înconjoară cu proprii ochi“. Care ar fi, 
după opinia dv., replica pozitivă la o ase
menea situație ? Cum poate începe dialogul ?

— Dialogul în știință se pune și la nivelul 
generațiilor și la nivelul ideilor. In știința 
modernă dialogul este un factor absolut nece
sar și se bazează pe comunicarea experienței 
personale, a rezultatelor .care au dus la pro
gresul științei și este un factor de susținere 
morală a omului de știință, care confruntă 
aceste idei și puncte de vedere cu o altă ge
nerație.

Fenomenul la care m-am referit în finalul 
răspunsului meu nu este decît unul din as
pectele relațiilor complete dintre maeștri și 
elevi, momentul de discontinuitate al dialo
gului, restrîns la nivelul științei, întrucît se 
pune și la nivelul învățămîntului etc.

S-ar putea, evident, discuta aspecte mul
tiple începînd de la componenta afectivă la 
cea rațională și tehnico-profesională. Com
ponenta afectivă este liantul uman obligato
riu al relațiilor dintre noi. Numai simpatia, 
afecțiunea dintre cele mai complete și sus
ținute ale maestrului pentru elevul lui, des
chide porțile unei comunicări fără ìimite. 
Apropiindu-se cu afecțiune de elevul său, a- 
cesta conferă căldura și entuziasmul necesar 
pentru procesul lent, dificil al formării în ști
ință. Componenta afectivă permite orientarea 
umană în relația schimbătoare în decursul 
timpului dintre maestru și elev, în care pe 
nesimțite apare sentimentul prieteniei și, nu 
rareori, sentimentul filial. în finalul acestui 
proces înțelegem că putem vorbi nu numai 
de o școală științifică ci și de o familie spi
rituală în care ea este inclusă.

Este evident că în știință nu se poate ra
mine la nivelul afectiv, componenta rațională, 
logică, critică, riguroasă fără menajamente 
caracterizează cealaltă parte a relației. Maes
trul trebuie să transmită aceste trăsături de 
ordin intelectual dar cum ? Experiența maeș
trilor care i-am avut și, la rîndu-mi, propria 
experiență în procesul de formare a elevilor 
mei, arată că această transmitere de trăsă
turi mentale nu se poate face decît printr-o 
muncă în comun de zi cu zi ; posibilitatea 
apare normală în activitatea de cercetare.

La începutul uceniciei, elevul primește to
tul de la maestru : ideea și modalitatea de 
lucru, desfășurarea observațiilor și experimen
telor care sînt făcute în comun, de cele mai 
multe ori în echipă, lecturile complementare, 
în etapa următoare, conducătorul este cel 
care iese din echipa și ajută numai realizarea 
practică și experimentală, pentru a i se pre
zenta rezultatele și interpretarea propusă. Sînt 
acestea tot atîtea trepte în formarea unui u-

cenic în știință prin care acesta trece în pro
cesul de dobîndire a libertății de mișcare și 
în activitatea experimentală.

Am recunoscut maturitatea elevilor mei în 
momentul cînd a trebuit să le propun numai 
ipoteza de lucru sau domeniul experimental, 
iar restul etapelor le rezolvau singuri. în acel 
moment și-a căpătat independența de miș
care, a devenit un partener care trebuie re
cunoscut ca atare. Tocmai la acest fenomen 
m-am referit în procesul de formare a ele
vilor : să fie sesizată această trecere calita
tivă, care dacă și-a păstrat componenta afec
tivă conferă cea mai mare satisfacție unui 
educator. Nu întîmplător atîți mari oameni de 
știință au considerat formarea elevilor ca o 
operă tot atît de importantă ca și cercetarea 
științifică. în acest fel se conferă un califi
cativ moral și o mare responsabilitate socială ; 
nu numai pentru că au format noi oameni 
de știință care dăruiesc societății roadele 
muncii lor, dar și pentru că au asigurat ast
fel continuitatea, permanența ei. Desigur, o 
permanență pe plan național dar să nu uităm 
că o știință națională nu este decît în grade 
diferite o componentă a științei mondiale. 
După toate cele spuse nu ar fi necesar să stă
ruim asupra componentei tehnico-profesio- 
nale a relațiilor dintre profesor și elev ; vom 
adăuga doar cîteva cuvinte despre transmite
rea cunoștințelor, experienței și gîndirii mae
strului. Acest transfer uman inegalabil tre
buie dăruit fără nici un fel de abținere, chiar 
dacă te pîndește cîndva o ingratitudine sau 
infatuare, pentru că și elevii au calitățile și 
defectele lor. Nimic nu mi s-a părut mai 
trist și condamnabil decît rezerva avară a 
unui om de știință matur în transmiterea a- 
cumulărilor lui spirituale. Nu, sub nici un mo
tiv avariția nu-și are locul, ci o generozitate 
fără margini. Afirmînd un asemenea punct de 
vedere îmi amintesc cu recunoștință de mae
ștrii mei care au fost mari tocmai pentru că 
au fost generoși și au dăruit totul fără să aș
tepte nimic pentru ei. Este evident că pro
cesul tehnico-profesional se integrează în 
cele două componente, făcînd un tot.

în final ar fi poate necesar să amintesc și 
de necesitatea ca maestrul să se ocupe și 
de formarea gîndirii cercetătorului, înțelegîn- 
d-o ca un proces complex, extins de la ști
ință la social și uman. Să-i deschidă un ori
zont larg în care știința să se integreze, do- 
bîndind astfel noi dimensiuni. La încheierea 
procesului de formare, tînărul om de știință 
va fi capabil să gîndească propria activitate 
în relațiile ei obligatorii sociale și umane. Ști
ința va căpăta pentru el noi responsabilități 
de ordin moral care-1 vor susține în întreaga 
viață, mai ales în clipe de îndoială, de gre
șeli și eșecuri care nu lipsesc în știință. Con
cluzia la cele de mai sus este firească — și 
ea ne vorbește despre complexitatea și subti
litatea relațiilor dintre maestru și elev în ști
ință, care în esența lor nu pot avea deloc un 
caracter administrativ. Un adevărat om de 
știință nu se definește numai prin opera Iui 
creatoare ci și prin capacitatea de a forma 
elevi și de a-i transforma la maturitate în 
parteneri valoroși.

V

FORMAREA CIVICA
A TINERETULUI

Răspunde prof. dr. GH. P. APOSTOL

Ce loc ocupă etica în programele de învățămînt?

Pe baza documentelor Congresului al X-lea 
și ale hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, Ministerul Educației și În
vățămîntului a luat măsuri pentru perfecțio
narea pregătirii politico-ideologice și moral- 
cetățenești a elevilor și studenților. Sudiul eti
cii ocupă un loc de seamă în ansamblul aces
tor preocupări.

Toate disciplinele de științe sociale din li
cee și facultăți, îndeosebi disciplinele filozo
fice și socialismul științific, au în vedere ce
rințele educării tineretului în spiritul înalte
lor idealuri care animă poporul român, hotă- 
rfrea sa de a realiza neabătut programul par
tidului comunist de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Se subliniază tră
săturile etice noi care trebuie să caracterizeze 
omul societății noastre, importanța dezvoltă
rii conștiinței socialiste.

Pe anumite trepte de învățămînt etica este 
disciplină obligatorie. De exemplu, în clasa 
a VII-a, toți elevii studiază educația cetățe
nească. La facultățile și secțiile de filozofie, 
sociologie, pedagogie, la institutele de medi
cină fi farmacie etica este disciplină obliga
torie. Ea se mai studiază, de asemenea, la 
toate facultățile care pregătesc cadre didacti
ce din universități și institute pedagogice de 
3 ani.

La stabilirea locului eticii în planurile de 
învățămînt s-a avut în vedere hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 
care arată că „științele sociale să fie studiate 
potrivit necesităților fiecărei trepte de pregă
tire și în funcție de profilul și specificul șco
lilor și facultăților, urmărindu-se o succesiune 
cît mai logică, eliminarea repetărilor și para
lelismelor care înoarcă inutil timpul elevilor 
și studenților".

Desigur, formarea civică a tineretului, în
sușirea de către elevi și studenți a normelor 
eticii comuniste nu țin doar de existența unei 
discipline în planurile de învățămînt. Toate 
disciplinele și toate cadrele didactice au obli
gația de a contribui la formarea concepției 
despre lume a clasei muncitoare, la educația 
comunistă a elevilor și studenților.

O serie de probleme importante ale eticii 
sînt discutate în cadrul orelor de dirigenție 
din școli și licee, precum și ședințele organi
zațiilor de pionieri, U.T.C., asociațiilor stu
dențești. Reluarea lor, sub forma unei disci
pline distincte, ar duce la suprapuneri și la 
repetări supărătoare. în spiritul hotăririlor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, în 
munca educativă accentul trebuie să oadă pe 
„antrenarea tineretului la activitatea politică 
cetățenească".

INVITAM pe cititorii rubricii de față să ne comunice întrebările 
la care ei ar dori să li se răspundă, ca și oAce sugestii menite șă 
sporească interesul și varietatea problematicii abordate.

ANTTI.

AMINTIRI DIN PRIMA LINIE

„Priviți-vă ceasurile. 
Ora aceasta 

va intra în istorie"
Convorbire cu general maior
GHEORGHE TEODORESCU

— Tovarășe general, unde vă 
aflați în august 1944 ?

— în București. Aveam a- 
tuncl numai 28 de ani, eram că
pitan și comandam compania I 
de gardă, care făcea serviciu la 
palat.

— Ce împrejurări au deter
minat participarea dumneavoas
tră Ia evenimentele din vara 
aceea ?

— Planul elaborat sub condu
cerea- partidului comunist pre
vedea — ca un moment-cheie în 
desfășurarea insurecției națio
nale antifasciste armate — a- 
restarea lui Ion Antonescu și a 
celorlalți membri ai guvernului 
militaro-fascist. Ca loc al ac
țiunii a fost aleasă reședința 
regală. Eu și ostașii de sub co
manda mea am fost desemnați 
să participăm la arestarea lui 
Antonescu, indiferent dacă ea 
s-ar fi produs la București sau 
la Sinaia. Am acceptat misiu
nea, fiind conștient atit de im
portanța ei, cit și de riscul pe 
care mi-1 asumam. Dar cînd 
trăiești momente atît de hotâ- 
rîtoare, te gindești mai puțin la 
risc. La ora H eram gata de 
acțiune.

— Și care era, de fapt, misi
unea pe care ați primit-o ?

— Important era ca după a- 
restarea lui Antonescu, atît hi- 
tleriștii, cit și serviciile secrete 
românești, să nu afle, un timp, 
ce se petrece. Era necesar un 
interval de timp în care să se 
formeze noul guvern, să se rea
lizeze blocarea obiectivelor ger
mane, iar forțele militare ro
mâne din București să intre în 
dispozitivele de luptă. Și, in e- 
gală măsură, trebuia asigurată 
securitatea acțiunii de la palat. 
Eu și ostașii pe care îi coman
dam trebuia, ca o primă măsu
ră, să izolăm garda mareșalului 
Antonescu.

— Misiune pe care, desigur, 
ați îndeplinii-o. Poate că vă 
mat amintiți citeva detalii sem
nificative.

— în timp ce Ion și Mlhai 
Antonescu erau arestați în in
cinta palatului, în stradă, în 
dreptul clădirii Bibliotecii Cen
trale Universitare, erau garate 
mașinile cu care au sosit mare
șalul și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri. O gardă de 
24 de oameni — agenți de sigu
ranță, detectivi, ofițeri — eră 
pentru noi un pericol evident. 
Am dat alarma, gărzile noastre 
s-au dublat ; apoi am discutat 
cu cei doi comandanți ai găr
zilor Iui Ion și Mihai Antones
cu, un maior și un căpitan, că
rora le-am spus că sînt aștep
tați in palat de șefii lor. Am în
dreptat toate mașinile în curtea 
palatului, iar în urma lor ostașii 
noștri au închis porțile. Adre- 
sîndu-mă oamenilor, din gardă, 
le-am spus : „Domnilor, pentru 
a evita o vărsare de sînge, a- 
runcați armamentul și ridicați 
mlinile. Orice act necugetat vă 
va costa viața“. In fața amenin
țării armelor noastre, s-au pre
dat cu toții. în minutele urmă
toare, au fost chemați la palat, 
sub diferite pretexte, Piki Va- 
siliu, Elefterescu și Pantazzi, 
oamenii de încredere ai mare
șalului. Cu toții au fost arestați. 
In felul acesta pregătirile s-au

desfășurat întocmai cum preve
dea planul partidului comunist.

Seara, populația Capitalei a 
înțeles că se petrec evenimente 
importante. Oamenii au ieșit în 
stradă. Calea Victoriei devenise 
arhiplină. Comunicatele radio
fonice de la ora 22 au fost pri
mite cu explozii de bucurie. 
Ardeau lumini și în multe case 
aparatele de radio au fost scoa
se la fereastră, să audă și cei 
din stradă știrile.

— între timp, ce s-a mai tn- 
tîmplat la palat ?

— Printre urgențele ce trebu
iau rezolvate in acea noapte era 
și transportarea arestaților în- 
tr-un loc sigur. După miezul 
nopții, regele a părăsit palatul 
și a plecat într-o direcție ne
cunoscută. în palat se aflau 
doar arestații, noul prim minis
tru, generalul C. Sănătescu, și 
compania de sub comanda mea. 
La ora 3 dimineața a sosit tova
rășul Emil Bodnaraș, însoțit de 
o grupă de patrioți, pentru a-i 
prelua pe arestați. Am asigurat 
arme pentru luptătorii ce pur
tau banderole cu inscripția „P" 
și am pregătit o mașină condu
să de un militar de nădejde. La 
ora 3,25 grupa de patrioți, es- 
cortîndu-i pe arestați, a pără
sit palatul. Țin minte exact ora 
pentru că atunci le-am spus os
tașilor : „Priviți-vă ceasurile ; 
ora aceasta va intra în istorie".

A. VASILESCU

în mai 1944, în fața abuzu
rilor repetate ale direcțiunii, 
muncitorii de la „Lemaitre“ 
au hotărit încetarea lucrului.

— Atunci, în mai, își va 
reaminti desfășurarea eve
nimentelor tovarășul Ion 
Breazu, președintele comite
tului sindical al Uzinei de 
motoare și compresoare 
„Timpuri Noi“ — urma să 
primim o vizită „simandi
coasă“. Mihai Antonescu își 
anunțase venirea pentru a 
încerca să ne convingă că 
trebuie să muncim cite 12 
ore pe zi în secțiile de 
obuze și focoase. Din iniția
tiva comuniștilor, noi, mun
citorii, am refuzat să-i ie
șim în intîmpinare, propune
rea fiindu-ne transmisă prin 
meșterii nemți, „supraveghe
torii“, cum îi numeam, aduși 
odată cu începerea războiu
lui. Răspunsul a fost negativ 
și din acest motiv conducă
torii noștri au fost închiși 
în carcera întreprinderii. Re
acția imediată a fost declan
șarea grevei, grevă care, deși 
îmbrăca un aspect economic, 
avea un conținut politic, de 
sabotare a mașinii de război 
hitleriste. După aceea...

Intrarea în biroul în care 
discutăm a unui tînăr venit 
din comuna Tutova, pentru a 
se angaja ca sablator, îl 
determină pe tovarășul Ion 
Breazu să-și întrerupă des
tăinuirile pentru a sta de 
vorbă cu noul muncitor, pen
tru a se interesa asupra mo
tivelor ce l-au făcut să-și 
îndrepte pașii către o mese
rie industrială. Și atunci, în

clipele acelei convorbiri pur
tate intre un om virstnic, 
care a cunoscut cum era și 
cum este, și a unui tînăr a- 
flat în pragul vieții, atunci 
deci, mai mult poate decit 
oricîte alte deslușiri, o între
bare a tovarășului Ion Brea
zu și răspunsul dat de către

DESTINE
De la „Lemaitre" 
la „Timpuri Noi" 

Pe treptele 
împlinirilor 

băiatul din județul Vaslui a 
avut darul de a ne releva 
ceea ce aici, la Uzina „Tim
puri noi“, au însemnat ulti
mii 30 de ani.

— Ai casă ? a întrebat pre
ședintele comitetului sin
dical.

— Da, am. Sînt cazat la u- 
nul din cele trei cămine de 
nefamiliști ale întreprinderii.

Apoi băiatul a plecat. In
terlocutorul nostru, mai în- 
tîi, apoi șeful de echipă Ni- 
colae Păduraru, Ion Mihai,

secretarul comitetului U.T.C., 
alți comuniști ai uzinei, 
ne-au vorbit despre evoluția 
întreprinderii în perioada de 
după eliberare și pinâ acum: 
„La 1 Mai 1949 am defilat cu 
primul tractor Diesel de fa
bricație românească produs 
de către noi ; în 1953 are 
executat primul motor de 15 
C.P. de concepție proprie ; 
1960 este anul fabricării mo
torului Diesel de 1100 CP ; 
în prezent toate locomotivele 
fabricate în țară sînt echi
pate cu compresoare „Tim
puri Noi“ ; întreținem relații 
comerciale cu multe țări ale 
lumii“. Am reținut, desigur, 
și aceste date revelatorii 
pentru ascensiunea întreprin
derii, am reținut, de aseme
nea că. față de 1944, în 1974 
producția va avea o valoare 
de sute de ori mai mare, că 
practic nu există secție care 
să nu fi fost modernizată.

Fără să vrem, ne-a rămas 
mai aproape de inimă acea 
întrebare adresată băiatului 
venit din Tutova și acel 
răspuns care explică de ce 
chiar Ia intrarea in uzină te 
intimpină versurile scrise 
pentru gazeta „Tineretul și 
producția“ de către un mun
citor utecist : „Iar peste ani 
și ani ai noștri fii / Vorbind 
de noi își vor reaminti / Că 
strinși uniți și umăr lingă 
umăr / Am construit uzine 
fără număr / Ce peste 
veacuri vor purta spre zare 
/ Prestigiul României vii
toare“.

GH. GHIDRIGAN

MESAJE CĂTRE NAȚIUNE

S
iderurgiștii din Hunedoara călre toate întreprinde
rile din industria metalurgiei feroase" ; „Coopera
torii din Scornicești către toate cooperativele agri
cole din țară" ; „ICECHIM — București către toate 
unitățile de cercetare din țară“. Acestea sînt gla
surile care se fac auzite acum pe întinsul patriei 

. ,. Și cărora li se adaugă de la o zi la alta mereu 
alte voci, în corul chemărilor la întrecere socialistă ce ne în
soțesc fiecare început de nou an, fiecare etapă deschisă promi
țător spre înainte. Anul în care am pășit, cel de al 30-lea de la 
eliberarea patriei și cel de al patrulea al unui cincinal ce va 
devansa cu mult termenele calendaristice, se așează astfel de 
la bun început sub semnul unor ■ fierbinți și mobilizatoare me
saje către națiune. Pentru că, deși obiectivele propuse de fiecare 
unitate care lansează chemarea la întrecere sint diferite, in 
funcție de profilul ei, scopul pe care il urmăresc toate, la un 

loc, este unul și același ; și, 
cu toate că direcțiile spre 
care se îndreaptă au in ve- > 
dere sectoare bine delimitate 
ale economiei naționale, ele. 
eu, de asemenea, o singură 
adresă : dezvoltarea țării,

prosperitatea ei neîntreruptă, pe drumul pe care ni l-am ales 
in urmă cu 30 de ani.

Glasul vremii, așa cum îl auzim în aceste zile în jurul nostru 
și în noi înșine, ne cheamă, ca întotdeauna, să ne facem datoria 
de comuniști și de ■ cetățeni și ne cheamă știind că nu putem 
da un alt răspuns decît cel așteptat. Dintotdeauna poporul nos
tru a răspuns cu trup și suflet chemărilor pe care el însuși și 
le-a adresat și a făcut-o cu credința nestrămutată in viitorul 
său, al muncii și luptei sale. A fost și este o dovadă de înalt 
patriotism apelul acesta care mobilizează energiile, le canalizează 
spre un țel comun, fertilizează conștiințele, indemnind la o dă
ruire neprecupețită a eforturilor noastre pentru binele patriei, 
pentru edificarea acelei societăți pe care ne-o dorim cu toții. 
Chemările la întrecere ne determină să ne situăm din primele 
zile Ia cotele celor mai înalte exigențe și să considerăm angaja
mentele de acum doar puncte de plecare pentru realizările de 
miine. Ele nu sînt altceva decît niște mesaje îndreptate către 
viitor, expresii ale unor aspirații la care un popor nu poate re
nunța niciodată.

D. MATALĂ

C
omitetul Frontului patriotic antihitlerist către toți 
românii : „Datoria voastră este să întoarceți armele 
împotriva cotropitorilor nemți și a trădătorilor de 
la cîrma țării. Nu mai ascultați ordinele lui Hitler 
și Antonescu, nu vă sacrificați viața pentru apă
rarea cotropitorilor nemți cu prețul distrugerii țării 
și a poporului".

în acel ceas al redeșteptării de la începutul anului ’44, che
marea Frontului patriotic condus de partidul comuniștilor, suna 
ca un îndemn dătător de speranță mobilizind națiunea la 
lupta de salvare a țării din pragul catastrofei în care o arun
case fascismul. Apelul avea o singură adresă — întreaga națiune ; 
punea o singură condiție — iubirea de țară ; stabilea un singur 
obiectiv — recucerirea demnității, a libertății și independenței 
României. împotriva terorii și trădării, a vinzării de țară și 
neam, a acelora care sacrificaseră interesele naționale, chema
rea Frontului patriotic milita 
in favoarea ieșirii imediate 
din războiul antisovietic, 
pentru izgonirea hitleriștilor 
de pe pămintul strămoșesc, 
răsturnarea clicii lui Anto
nescu, precum și pentru for
marea unui guvern cu adevărat național, restabilirea drepturi
lor și libertăților democratice. Era glasul vremii, un moment al 
adevărului pe care războiul și dictatura nu reușiseră să-l înă
bușe, să-l alunge din conștiința națiunii. Era credința, nestrămu
tată în viitorul țării, mai presus de greutăți și sacrificii, de coș
marul vremelnic pe care țara îl sufereade cițiva ani.

Ceea ce avea să se făurească in august ’44 sub stindardul 
patriotismului românesc, asigurînd durabilitatea existenței Ro
mâniei ca țară independentă și ca popor suveran, se afirma 
deja în chemarea Frontului patriotic, de fapt frontul întregii 
țări, hotărîtă să-și regăsească destinul, să-și clădească o viață 
pașnică, la adăpostul propriului efort creator, al prosperității 
cîștigate cu sudoarea frunții și prin elan general. Chemarea 
Frontului patriotic era tocmai mesajul acestui viitor de la a 
cărui aspirație românii nu au abdicat niciodată, arcuindu-se 
peste vitregia unor vremuri cu energia și cutezanța încrederii • 
în ei înșiși, in datoriile lor de oameni, de români, de cetățeni 
ai unei patrii predestinate libertății și demnității.

TRAIAN GÎNJU

(Vrmare din pag. I)

zile au fost de . odihnă. Din cele 
16 zile de deplasare — după 
cum îmi mărturisea — în medie 
4—5 le dedică de obicei întoc
mirii rapoartelor, informărilor, 
tabelelor și altor situații. In 
acea zi avea de rezolvat o pro
blemă dificilă : trebuia să se 
întoarcă în două comune pentru 
că îi lipsea calendarul activită
ților sportive. Despre o situație 
asemănătoare mi-au vorbit și 
Gheorghe Sișu și Ecaterina 
Nan (Ialomița), Nicolae Gurgu 
(Brăila) și alții.

în cele relatate mai sus exis
tă o mare parte de adevăr. 
Dacă un grafic de ședințe sau 
un program de activitate este 
o treabă care aparține direct 
organizației U.T.C., apoi un ta
bel cu absolvenții diferitelor 
școli, cu practica productivă a 
elevilor sau nu știu ce altă si
tuație pe linie agricolă pot fi 
foarte bine preluate, fără inter
venția activiștilor de teren, de 
la organismele de specialitate. 
Tocmai pentru a evita eventua
lele suprapuneri și solicitări de 
situații din mai multe părți în' 
același timp se impune o mai

bună corelare a factorilor care 
conduc un domeniu sau altul 1» 
nivelul județului.

Tinerii — așa cum îmi spu
neau mulțl dintre cei cu care 
am discutat — ridică în adunări 
și cu alte ocazii, diferite pro
bleme. Activistul, în deplasările 
sale, își propune să le rezolve.

lui va crește pe măsura creș
terii numărului de situații 
scriptice.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că de multe ori activiștii 
înșiși își îngreunează munca, 
făcînd ei ceea ce trebuie să 
facă comitetele U.T.C. respec
tive. Pentru că — ți să luăm

substitui tuturor celor cinci co
mitete. Aceasta necesită timp, 
timpul pe care activistul îl are 
afectat pentru îndrumare și 
control. Afirmația nu este de
loc gratuită dacă ne gîndim la 
faptul că mulți dintre cei cu 
care am stat de vorbă mi-au 
afirmat că au satisfacții in mun-

BUGETUL DE TIMP
Dar printr-un telefon, sau 
printr-o convocare urgentă la 
sediu, este anunțat că pe data 
cutare trebuie să prezinte o a- 
nume situație. Ce să facă a- 
tunci : să rezolve problemele 
pentru care s-a deplasat sau 
să-și întocmească informarea ? 
Informarea primează pentru că 
adeseori după operativitatea 
cu care informează este și a- 
preciat. în acest fel activistul 
va lăsa pentru o altă deplasare 
problemele pe care și le pro
pusese pentru rezolvat și la 
care se adaugă mereu altele, 
în felul acesta suprasolicitarea

doar un exemplu în acest sens 
— întocmirea raportului tri
mestrial de cotizație este treaba 
casierului și secretarului comi
tetului U.T.C. Dar la Ialomița 
am întilnit activiști care, fără 
să se sfiască de cineva, scoteau 
raportul din geantă, îl comple
tau, iar apoi îl certificau chiar 
cu ștampila comitetului comu
nal U.T.C. aflată in buzunarul 
lui, al activistului. Iar cum de 
obicei se răspunde de cite 3—4 
și chiar 5 comune, riscul este 
foarte mare, pentru că, obsedat 
de prezentarea la timp a situa
țiilor, activistul nu se poate

că atunci cînd reușesc să aducă 
la sediu toate situațiile cerute. 
Or, această falsă interpretare a 
muncii activistului intră in con
tradicție cu activitatea concre
tă pe care trebuie să o desfă
șoare în teren, aceea de îndru
mare și control. Iar îndrumarea 
și controlul nu se poate face 
decît în condițiile cind activiș
tilor obștești li s-au cultivat 
suficient simțul responsabilită
ții față de sarcinile ce le revin 
in calitate de organe alese.

Am mai reușit, în ancheta în
treprinsă, să mai stabilim și o 
a treia cauză care corodează

bugetul de timp al activistului. 
Din cele discutate cu cițiva 
primi secretari ai comitetelor 
județene ale U.T.C. a reieșit că 
de multe ori se consumă mult 
timp pentru actualizarea docu
mentarelor secțiilor, atunci cind 
se neglijează ținerea lor la zi. 
în cazul cind organele superi
oare solicită o situație docu
mentarul este cel care te ajută 
s-o Întocmești operativ. Lip
sind insă datele la zi se ape
lează la soluția extremă, aceea 
de a mobiliza activiștii pentru 
a o actualiza. în acest caz cei 
solicitați își lasă la o parte tre
burile planificate pentru rezol- 
varfe și întocmesc situații. 
Bineînțeles că o mai bună or
ganizare și planificare a mun
cii în cadrul secțiilor unui or
gan ar rezolva multe din situa
țiile solicitate activiștilor din 
teren.

Am căutat în ancheta de 
față să stabilim citeva din cau
zele care afectează bugetul de 
timp al activistului. Sintem 
convinși însă că mai sînt și al
tele: De aceea lăsăm deschise 
aceste rînduri tuturor, activiști
lor și-i invităm să-și spună pă
rerea.
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Elevi 
la panoul

de onoare

i

Valeria Paraschiv. eleva 
> Liceului pedagogic din 
Cîmpulung Muscel. anul 
V B. membră a comitetului 
U.T.C. pe liceu.

..Cea mai bună dintre 
cei mai buni“ — așa a fost 
caracterizată Valeria de 
către colegii ei. de către 
tovarășii profesori

Subscriu : rezultate ex
cepționale la învățătură, 
bogată activitate culturală, 
artistică, sportivă.

Elena tojucaru, elevă la 
Liceul „Zinca Go’.escu" Pi
tești — anul ni E.

Secretara organizației 
U.T.C. pe clasă și direc
toarea microintfeprinderii 
liceului ..Tehnoproduct“. 
Fiind bună organizatoare, 
a vinci spirit practic, a ob
ținut rezultate foarte biine 
în -îndrumarea activității 
tehnieo-productive din bceu.

Este și o talentată solis
tă de muzică ușoară.

Marfa Muraru, elevi la 
Liceul agricol Curtea de 
Argeș.

Este secretara comitetu
lui U.T.C. pe școală Re
zultate foarte bune la în
vățătură (medii anuale 
peste 9.50). coordonează cu 
competență activitatea or
ganizației U.T.C. din li
ceu. întotdeauna exemplu 
de modestie, colegialitate, 
corectitudine.

Mircea Moldoveanu. elev. 
Liceul „Dinicu Goleseu**, 
Cimpulung Muscel — anul 
III C. ,.Cel mai bun chi
mist“ așa se vorbește des
pre Mircea în colectivul 
clasei...

Dar nu numai attt : e și 
un bun coleg și prieten $i 
un bun sportiv.

Doina Voinel, elevă la 
Liceul Topoloveni. anul 
IV A Secretara organizați
ei U.T.C. pe clasă, membră 
a comitetului U.T.C. pe li
ceu. are rezultate foarte 
bune la învățătură și acti
vitatea U.T.C.

Comandantă a unei bri
găzi de muncă patriotică, 
în campania de toamnă 
a lucrat la Fabrica de 
conserve Topolovenl. ob- 
ținînd rezultate foarte bune.

7

CIDUL : Sala Palatului (oral«
1«: >0).

CAPCANA : Patria (orele « »
11.ÎS ; 13.30 : Iff ; 13.15 ; 30.30),, Mo-
dern (orele 0 :; 11.1» : 13.30 : iff ;
18,1« ; 20,30), Capitol (orele 3.15 ;
1130 ; 14; 1S.1S ; l»,30 : 20.45), Fa
vorit (orele 9,15 ; 11,30 ; 15,45 ; 15 ; 
11.15 : 20.30).

INSULA MISTERIOASA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13.30; 10; 
JS.W; 21). București (orele «.30; 
11: 13,30; 1«; 15,30; 31).

VEBONICA SE ÎNTOARCE : 
Central (orele 9.15; 11.30; 13.«; 15; 
18.15; 30.30). Volga (orele s.3o; 
10 30; 13,30; 14,30; 16,30: 15.30 ; 20.30), 
Arta (orele 10,30; 15.50; 1»; 30).

JUDO : Festival (orele 9: 11: 13; 
15: 17; 19; 21).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15: 20.30).

alba ca zăpada si cei 
«APTE PITICI ; Doina (orele 11;

T

Concursul nostru „PENTRU CEA MAI BUNĂ

Pagină realizată de membrii 
aubredacțlei ..Paginii elevului“ : 
EUGENIA MICU — Liceul nr. 
4 Pitești, TATIANA VIȘESCU 
—- Liceul Zinca Goleseu“, Pi
tești. CORINA MOISE — Li
ceul „Dinicu Goleseu“. Cim
pulung. ICONARU MARIANA 
— Școala profesională M.I.U., 
Pitești. TATIANA UNGUREA
NU —- Liceul „Zinca Goleseu", 
Pitești, VIORICA ASAFTEI — 
Grup școlar I.M.M., Cîmpulung

CLASĂ“

AM PUS ÎN JOC MINDRIA
NOASTRĂ DE ELEVI

La întrebarea : • 
„Ce v-a determinat 
să vă înscrieți la a- 
cest concurs ?"

au răspuns :
Anul II $. Liceul „Nicolae Băl- 
cescu“ Pitești :

„In primul rind. 
concursului și numărul 
clase care, iau parte 
concurs, apoi stimulul 
obținerea de rezultate 
valoroase atit la învățătură cit 
și la activitățile politico-ideolo- 
gice și culturale : ambiția 
afirmare 
liceu de 
Stancu).

importanța 
mare de 
la acest 

pentru 
cit mai

de 
a unei clase dintr-un 
provincie“. (Cornelia

G, Școala profesionali

ORA DE 
CONSULTAȚIE 99 E adevărat,

viața îți pune
la un moment dat

niște întrebări

La concursul inițiat de „Scînleia tineretului" au răspuns 
din județul Argeș un număr de 9 clase.

Raidul-anchetă realizat a avut ca scop descoperirea re
sorturilor intime ale fiecărui colectiv, universul lor de trăire 
și simțire.

Go-

Anul II 
M.I.U. :

„Rezultatele foarte bune (cea 
mai bună clasă), realizarea pla
nului de producție, 109.3% și, 
datorită acestui fant, micșorarea 
consumului specific, apropierea 
unei zone de deservire de 121.4 
războaie, frecvența 100%“. (Ma
na Chițescu).

Anul III C. Liceul „Zinca 
leseu“ Pitești :

...Impulsul de a munci 
bine și faptul că în acest 
vom putea lua legătura cu 
lelalte clase înscrise in concurs, 
precum și cu activitățile și ac
țiunile lor“. (Brîndușa Matache).
Anul V 
Cimpulung :

„Dorința 
convingerea că participînd 
acest concurs contribuie și mai 
mult la unitatea colectivului 
nostru.' la pregătirea noastră.

• „Ce v-a|i propus 
să realizați pentru 
cîstigarea concursu
lui" ?

mai 
fèl 
ce-

lucrăm cu cifre ne este foarte 
greu să le exprimăm 
citeva minute“. (Puiu

acum, in
Tudor).

B. Liceul Pedagogie

de autodepășire. 
la

HG.:
„Ne-am propus să 

duse de cea mai bună calitate, 
să depășim planul, să facem un 
salt cantitativ in ceea ce priveș
te economia 
înțeles, să 
foarte bune 
sională și la 
vire a școlii 
peste 7.“

III C — „Z. Goleseu" :
„Să respectăm regulamentul. 

Apoi, să realizăm un mini labo
rator. să înfrumusețăm clasa, să 
controlăm consumul de energie 
pe liceu, să pregătim o seară de 
poezie. o seără distractivă, 
un Top Pop III C ’73, cit mai 
multe înscrieri la cercurile spor
tive. să punem în scenă piesa 
„Nota zero la purtare“ (fără 
nici o aluzie)“ (Gabriel Dabu).

95 la sută din cai care făuresc „Taurul 
Carpaților" «int tineri. Unii au ereicut a 
dată cu uzina ; li i-au alăturat mereu 
alții, noi constructori ai autoturismului 
românesc de teren împlinind, nu numai 
simbolic, drumul de la IM5-57 la ARO M 

461. Marea și puternica „familie" a uzi
nei muscelene s-a clădit, In timp, din 
efort și pasiune, din clipe de cumpănă, 
dar și de curată bucurie, astfel incit, 
intrebat 
„verigi" 

prinderii 
VICTOR
liste, a găsit de cuviință să ne povesteas
că o intîmplare cu trie...

fiind într-una din zile dospro 
și „gonorafii", directorul Intro- 
macanic* Mutcol - Cîmpulung, 
NAGHI, Erou al Muncii Soci«-

dâm pro-

Anul III C, Liceul „Dinicu Go- 
lescu“ Cimpulung :

„Numai unitatea colectivului 
a reușit, să facă din noi parti- 
cipanți la acest concurs, căci 
unitatea ne-a dat ambiția, voin
ța și puterea de muncă“. (Ga* 
briela Economu).

III S.
..Să fim. ca și în anul II, cea 

mai bună clasă din liceu, cu 
cele mai bune rezultate, să ră- 
mînem aceeași clasă de prieteni, 
clasă „colț“ al inițiativelor și să 
ne facem datoria. In mod de
osebit. să realizăm un program 
artistic din creațiile elevilor 
clasei. Avem foarte multe idei 
pe care Ie vom pune in apli
care,

de materiale, bine- 
obținem rezultate 
la instruire profe- 
examenul de absol- 
profesionale, medii 

(Paulina Dumitru).
Lic. „D. Goleseu“ :

„Prin muncă am reușit să ne 
afirmăm in cadrul Combinatu- . 
lui, astăzi I.M.M.. de aceea și 
sintem adepții legăturii dintre 
teorie și practică. Sintem activi, 
aceste două cuvinte reprezintă 
lozinca pe care ne-am propus-o“. 
(Violeta Badea),

Liceul Pedagogic :
„Vom desfășura o bogată acti

vitate cultural-artistică și. con
form specificului profesiei pe 
care ne-am ales-o. vom îndruma 
activitatea pionierească, 
rea de rezultate cit mai 
activitatea noastră care 
din clasa noastră dacă
mai bună, in mod sigur printre 
cele mai bune clase“.

;rave

insă ca elevi obișnuiți să

„Eu am să mă refer la activi
tatea noastră in cadrul societății 
„Excelsior“. Cu ocazia zilei de 
comunicări a anului III C, aș 
dori să vă spun că s-au dezbă
tut două teme : „Planetele“ și 
„Universul poeziei bacoviene“. 
Prima am ținut-o eu și a doua 
Corina Moise“. (Mircea Moldo
veanu).

între patru ochi DIALOG LA ACEEAȘI VlRSTĂ

Obține- 
bune in 
va face 
nu cea

• „Credeți că a- 
veți șanse să cîștigați 
concursul . Ce ar în
semna pentru voi cîș
tigarea acestuia ?"

III S :
„Cîștigarea concursului ar 

pentru noi o recompensă de or
din moral. Noi nu vrem un titlu 
sau o diplomă ci ceva de du
rată. cu influențe mai adinei. 
Dacă n-am cîștiga concursul am 
lua totul de la Început, am por
ni din nou. ca și acum, cu lo
zinca neafișată, ca niște oameni 
care vor să crească pentru ei și 
pentru alții“. (Valentin Năstase).

fi

de

a 
de 
ti-

mine și mă-ntreabă : „Ați putea,., tovarășe di
rector, să ne dați uzina pe mină ?“ Răspunsul 
meu a fost afirmativ. Nu i-am argumentat 
atunci ,',de ce“. Dar, mă întrebam eu, cu mare 
mindrie, cu cine construim noi frumusețea asta 
de mașină care pleacă din Cimpulung in țări din 
patru continente, bătind, la diferite raliuri, 
firme cu tradiție ? Oare nu cu acești tineri ?! 
Cu siguranță. însă, formarea lor nu poate fi 
considerată ca încheiată, noi știind că. așa cum 
ii modelăm pe tineri, așa îi Vom avea. Și nu 
înțelegem că educația incepe la ora 6.45. Atunci 
e loc pentru „bună dimineața“... Să nu mai vor
bim de disciplina din timpul producției ! De, sint 
tineri, și educația nu se face așa, bătind din 
palme !... Stăm de vorbă cu ei. să aflăm ce vor, 
cum gîndesc, să afle de la cei mai vîrstnici ce-i 
aia „apa limpede“, cum e cind este „murdară“, 
în ce fel se trece un „pod“ in viață...

Nu ocolim nici probleme mai intime. Nu le 
uităm nici pe cele de civilizație, de cultură. Nu 
ai aceste elemente, nu poți concepe o viață 
tehnică superioară ! Iată de ce, în această „fa
cultate“ care este uzina, tinerii nu deprind 
numai meseria, dar și acele legi nescrise ale 
omeniei, ale bunului gust. Fără de care nu pot 
crește, nu-i așa ? De aceea, noi credem că „stu
denții“ noștri dau examene de stat in fiecare 
zi și la mai multe „discipline“. După cum in 
viață nu există „nu știu", „nu pot“ sau „nu 
merge“, tot așa aici, in uzină, nu poți trăi din 
amintiri 1 Valoarea faptelor ți-o dau nu cariti- 
tgitea de cunoștințe acumulate, ci realizările de 
azi, pentru mîine.

întrebare : — Desigur, tinerii participă nemij
locit și la conducerea uzinei...

— Aș vrea să vă uitați la cei din comitetul 
oamenilor muncii, să vedeți cit de puțini au 

există nici o șe- 
de la care să lip- 
U.T.C. S-au mai 
că „ce-i cu el, In 
copil ?!“ Da. e

— Știți, probabil, cit» generații de elevi de 
la liceul teoretic cimpulungean au lucrat efectiv 
în uzina noastră, și ciți au rărțias definitiv aici, 
ajungind constructori de toată nădejdea. Inso- 
țindu-i pe elevii uneia din ultimele serii, am 
putut asista la o scenă emoționantă, dar nu nu
mai atit... Una din fetele care vizitau pentru 
prima oară uzina s-a întilnit cu tatăl său. La 
întrebările pline de firească curiozitate ale fiicei, 
muncitorul — numele nu contează — i-a răs
puns : „Cu-aceste două palme și cu-acest utilaj 
te-am crescut mare, fata mea, așa te-am dat la 
liceu“. Nu știu ce s-a petrecut atunci în 'sufletul 
viitoarei bacalaureate : un lucru este insă cert — 
peste puțină vreme, tatăl i-a devenit „profesor". 
Timp de opt luni, fata s-a pregătit, obținind 1» 
examen calificative deosebite. Acum, ea lucrează 
alături de tatăl său. alături de «Iți colegi 
școală, colegi de generație.

întrebare : — Da. știm că media de virstă 
colectivului de la I.M.M. este de numai 21 
ani. Să înțelegem că există o legătură intre
nerețea colectivului uzinei și credința dumnea
voastră că „cea mai inaltă facultate este uzina"?

— Ei, mulți mi-au pus întrebarea asta... Dar 
să încerc să vă răspund, reamintindu-vă eă 95 
la sută din colectivul uzinei sint tineri. Unii 
s-au pregătit la Grupul școlar I.M.M. Uite, in 
'73 au absolvit 260. Tot în acest an. la I.M.M. 
s-au încadrat 80 de proaspete absolvente ale li
ceului teoretic. Vedeți, mulți dintre ei cunoșteau 
uzina așa, de prin reportajele televiziunii,. Nu 
știau ce-i aia viață de uzină, ce înseamnă a 
„lucra întins" pe trei schimburi. Alții insă, ca 
elevii de la Liceul „Dinicu Goleseu“, făcuseră 
practică la noi timp de 4 ani. Intr-un cuvint. 
răspunderea noastră pentru creșterea acestor 
foarte tineri muncitori este deosebită., dar pe 
atît de frumoasă, pe cit este ea de dificilă 1... La 
școală ei luau note mai bune, sau mai slabe. 
Aici, însă, nu ai voie să ajungi la compromisuri, 
nu ai voie să admiți existența lui „ori-ori”. 
pentru că „nota slabă“ înseamnă rebut, adică 
risipă. Iată de ce ei trebuie să-nțeleagă. și ma
joritatea au înțeles, că orice „hîrtie“ e bine să 
fie acoperită prin fapte și că pentru a ține pa
sul. trebuie să muncești invățînd. De altfel, o 
zi pe s.ăptămînă, toți salariații noștri studiază... 
Deoarece, uite, vine viața și-ți pune la un mo
ment dat niște întrebări grave, la care trebuie 
să răspunzi de unul singur, cu propriile-ți pu
teri. Și nu ața, in fața profesorului, ci în fața 
întregului colectiv, ținînd cont de efortul și 
mindria acestui colectiv 1

întrebare : — Vedem că aveți • mar* iner»- 
dere în colectivul pe care-1 conduceți. Pe ee s» 
bazează această încredere ?

— Să vă povestesc o altă întîmplsre. Tntr-e 
zi, eram prin uzină : văd că vine o fetișcană la

II G :
„Chiar dacă n-ar fi fost con

cursul. ne-am fi comportat la 
fel. dar desigur asta ne obligă 
și ne face să dorim încununarea 
rezultatelor noastre“. (Mariana 
Iconarul.

R. — ...ea este gingășie, 
teamă, speranță, și... multă, 
multă iertare. Trebuie 
știm întotdeauna să NE 
tăm. O iubire este mult 
mult decit o prietenie.

J. — în ce sens ?
R. — în sensul că 

un sentiment mult mai com
plex. Să ne gindim acum să 
dăm un răspuns la întreba
rea inițială, privind trans
formarea iubirii în prietenie. 
Se pare că e ceva mai di
ficil.

J. — E și normal. Prietenia 
e mult mai aproape de iu
bire decit iubirea de prie
tenie.

MICU EUGENIA 
MARINESCU RALUCA 
eleve, Liceul german —

la acest dialog, a- 
părind sau com- 
bătind pe G, .1. R 
sau F. să-și poată 
exprima totodată 
propriile lor păreri 
asupra Întrebării :

din cititorii „Pa
ginii elevului", a- 
ceasta se datorează 
numai și numai 
întimplării.

Dorim însă ca 
viitorii partieipanți

la 
mai

Participanții 
dialogul 
jos. sint de virata 
noastră, 
inițialele 
rerile lor 
cu cele ale unora

de

dacă 
pă-

iar
sau

coincid

Cînd iubirea se transformă
in prietenie,

iar prietenia
G. — Niciodată 1 Prietenia 

e una. iubirea e alta.
R. — Intr-un fel ai drep

tate. Și totuși, trebuie să 
recunoști că au anumite 
puncte comune.

J. — Da 1 Concluzia ar fi 
că, avind anumite puncte co
mune. este imposibil cal in 
anumite împrejurări să nu se 
poată forma o punte de tre
cere între iubire și prietenie, 
sau invers.

R. — Am făcut ce-am fă
cut și ne-am reîntors la în
trebarea inițiali : cînd ?

F. — Am să încerc eu să 
vă dau un exemplu : Paul 
și Virginia.

J. — Nu ! Nu vă referiți la 
cazuri particulare. Trebuie să 
discutăm în general.

F. — Bun. Atunci să ge
neralizăm : o fetită și un 
băiețel copilăresc împreună : 
se înțeleg perfect, nimeni și 
nimic nu-i poate despărți. In 
concluzie : cea mai sinceră, 
nevinovată și adevărată pri
etenie. Și accentuez 
trei calități pentru că. 
cazul a doi copii, ele nu pot 
fi în nici un fel contestate. 
Să continuăm povestea ! E- 
roii noștri cresc și... pe la 
17—18 ani (sau chiar mai de
vreme) intervine o bruscă 
schimbare în comportamen
tul lor. El începe s-o pri
vească......altfel“ ; Ea obser
vă și încearcă să găsească n 
explicație, fără să-și dea sea
ma că și cu ea se petrece 
același lucru : toate gesturi
le și cuvintele unuia capătă 
in ochii celuilalt cu totul alte 
semnificații decit cel» de 
pină atunci și... așs mai de-

cele 
in

13.30: 13). Lìce (orele 16; 13; M).
RĂSCOALA: Doina (ord» 3,45; 

16).
PROGRAM DE DOCUMENTA

RE : Doina (ora 30).
JOE KIDD : Scela (orei» 9; 

11,15; 13.30; 16; 18.30; 21), Bxeel- 
sior (orele S; 11,15; 13.30: 1«; 18,15: 
20 30), Melodia (oral* 9; 11,11;
13,30; 16; 18.30; 30.45)

LEGENDA LUI RÙSTAM : Tim-

ANATOMIA DRAGOSTEI : Plo- 
reasoa (orele 15,30; 1«; 30.15).

puri Noi (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30).

MARELE VALS : GrivU* (wele
9; 12.30; iff; 19.30), Gloria (orele
9; 12.30; Iff; 19.30).

„VILA“ NOASTRĂ DE VA*
cântă : Drumul Sării (orele
15.30; 13 : 20.15).

FAPT DIVERS ÎN PHIMA PA
GINĂ : Buzeștl (orele »: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30). Flamura
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 19.16;
20.30).

ÎNTÎMPLĂRI CU COSA MOS
TRA : victoria (orele 9; 11.15; 
18,30; 16; 18.15; 20.30). Aurora (ore
le »; 11,15; 13,30; 15,45; II; 26,11).

să 
ier- 
mai

este

Lic. ,.D. Goleseu“ :
„Desigur, concursul ne folo

sește. căci mindria noastră de 
elev ne este în joc și putem să 
ne măsurăm forțele intr-o luptă 
dreaptă“. (Doina Buică).

în iubire?
parte, pină ce totul devine 
cit se poate de clar : iubirea 
dintre cei doi capătă noi 
sensuri și Înțelesuri.

Urmează apoi inevitabil 
întrebarea : ce s-a întimplat 
cu prietenia lor 7 Cu minu
nata lor prietenie care ani 
de-a rîndul le-a încununat 
copilăria. A dispărut ? Nu 1 
în nici un caz 1 Aceasta este 
părerea unanimă.

G. — Ținînd cont că eroii 
noștri au fost copii atita 
timp cit au fost prieteni, e- 
xemplul este intr-adevăr 
bun. Mă gindeam că ar fi fost 
greu să găsim o situație in 
care prietenia să înceapă mai 
tirziu. adică pe la 17—18 ani, 
pentru ca eventual, mult mai 
tirziu să se „transforme“ in 
iubire. Sau. chiar dacă am 
fi găsit o astfel de situație 
ne-ar fi fost greu s-o accep
tăm. căci n-ar fi fost nici 
pe departe vorba de o ade
vărată prietenie. Știm eu 
toții că „în prietenie exiștă 
o gingășie la care nu pot a- 
junge cei ce s-au 
diocri“.

R. — Probabil 
povestea noastră 
cuseră mediocri. Totuși, 
tatul mi-a plăcut.

J. — Cred și eu. In tot ca
zul. acum vă rog să lăsați 
ironiile. Aș vrea să-mi spu
neți ce părere aveți despre 
iubire și prietenie în gene
ral.

F. — Despre prietenie «-« 
mai »pus eîte ceva. Despre 
iubire... teoretic... am putea 
spune că...

născut me-

că cei din 
nu se năs- 

ei-

III. C. „Z. Goleseu" :
..Ar fi o mulțumire sufleteas

că pentru tot ceea ce am făcut 
și vom face. Ar fi. cum este și 
normal, un imbold spre mai de
parte. Bineînțeles, că ne punem 
și problema eșecului, dacă poate 
fi vorba de așa ceva. In acest 
caz. am încerca să înlăturăm 
greșelile făcute dar nu-vom re
nunța la muncă pentru că 
ceastă muncă trebuie oricum 
ne aducă eel puțin fanionul 
clasă fruntașă pe liceu“.

timplele argintate. La noi nu 
dința, nici o analiză de secție 
sească secretarul comitetului 
găsit și guri care să-mi spună 
ședința noastră, că-i încă un 
aproape un copil, dar „copilul“ acesta e baza 
uzinei, e viitorul ei. Am avut o replică, care n-a 
prea plăcut : Cum d-ta îți crești copilul, tot așa 
și uzina trebuie să crească acest vlăstar ! Pen
tru că. la rindul lui, va crește o altă generație, 
și tpt așa mereu, deoarece marea noastră „fa
milie“ nu se poate inchega de la sine.

Dăr parcă voiați să mă-ntrebați ceva despre 
„verigi“ și „generații“...

Ne-ați răspuns, tovarășe director, și vă mulțu
mim.

TATIANA VIȘESCU 
TATIANA UNGUREANU 

eleve, Liceul „Zinca Goleseu“ — Pitești

învață limba j rancczâ...

Redactorul paginii : LUCREȚIA LUSTIG

Ana/ III S al Liceului „Nicolae Pâleeeeu“> 
la o oră de ours

Printre eprubete fi retorte, studiind reacțiile 
chimice

Doar unul din laboratoarele Liceului. „Zinca 
Goleseu“ din Pitești

Flacăra (orele 3,15; 11.30; 13 45;
16; 11.1«: 20.50),

CEAȚA : Ilahova (orele 15,30; II; 
•0,15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Bucegi (orele 11,50; 
II; 80.15), Cotrooenl (orele 13,45; 
16; 18.15: »0.30), Moților (orele 9; 
11.1»; 13.30; 15; 18,15; 20,90).

DECOLAREA : Cringaș: (orele
15; 13).

ULTIMELE JASE MINUTE : în
frățirea (orele 15,30; 18; 2fl.l6), Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20.15).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
Viitorul (orele 15.30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : Viitorul (ora 20).

TORINO NEGRO ; Dacia (orele 
3; 11.«; 13,30; 16; 11,15; 20,30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI î
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Unirea (orele 15;30; 18; 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Giu- 
lești (orele 15.30; II; 30.15).

O FLOARE ?I DOI GRĂDI
NARI : Popular (orele 10; 15-,30;
19).

VIS DE DRAGOSTE : Vltan 
(ot-ela 15,30; 19).

VAGABONDUL : Cosmos (orele 
10.80: 15.30: 19).

FRAȚII MARN AGENȚI SE- 
CREȚr (orele 14,30 ; 16.30) ; FUN
DĂTURA (ora 18,45) ; FELUL DE 
A FI (ora 20.45). rulează la Cine- 
mateoa „Union",

PROGRAMUL III

9.00 — Știri : 9.05 — „Incognito“
— program de varietăți muzicale ; 
9.55 — Melodia zilei : „Patrie cu 
viitor de aur“ de I.. Profeta : 10.00
— Meridian-club : 11.00 — Profil
pe portativ : Baritonul Dietrich 
Fischer Dieskau ; 11.30 — Din fo
noteca Institutului de etnografi» 
și folclor ; 12,00 — Știri : 12,16 — 
Invitație In fonotecă ; 12.55 — Me
lodia zilei ; 13,00 — închiderea e- 
misiunii de dimineață : 1T.00 —
știrile după-amiezii ; 17,05 — Alo,

Radio 1 — muzică ușoară la cere
rea ascultătorilor ; 11.60 — Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice ; 
13.10 — Dublu recital : Severine 
și Cristian Popeaeu : 11.56 — Me
lodia, zilei ; 19,00 — în direct., de 
la Uzinele ,.33 August" din Bucu
rești ; 19,30 — Știri ; 19.35 — Casa 
de discuri „Electreeord" : 30.00 — 
Figuri de seamă din istoria oul- 
turil românești. Emit Racovlță : 
81,00 — Radio-super-top. Muzică 
ușoară de peste hotare ; 22.00 —
Radiojurnal. Buletin meteorologie. 
Sport ; 22.30 — Melodia zilei : »2.31 
— Vedete ale muzicii ușoare ; 
23.15 — Poetica. Ștefan Stăteseu ; 
23,20 — studioul muzicii contem
porane — muzică simfonică ; M.55 
Ultimei» știri.

e întrecerea lansată de C.C. al U.T.C. sub deviza „Tineretul 
— faelor aetiv in realizarea cincinalului înainte tle termen" * 
fost extinsă și in cadrul Grupurilor școlare și liceelor de specia
litate din județul Argeș, care au plan de producție propriu. 
Rezultatele Întrecerii la finele trimestrului I : s-a realizat și de
pășit planul de producție prevăzut pentru trimestrul I de către 
toate școlile ; procentul de promovare la grupurile școlare egte 
«Ic 73,9 la sută ; reducerea numărului de absențe și intîrzieri „L 
53 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.

e Organizată in cadrul „întreprinderii agricole școlare", aeti- 
i itatea de pregătire tehnico-productivă a elevilor Liceului agri
col din Curtea de Argeș, desfășurată pe o suprafață de 268,13 
ha și îngrijirea a 1 111 capete animale, va avea drept rezultat 
final realizarea planului de producție anual, care este de 
3 885 000 Iei.

a In lieeele și grupurile școlare din .județ s-a desfășurat faza 
pe școală a concursului de eintece patriotice și revoluționare 
„Zi de August 33“, concurs dedicat celei de-a XXX-a aniversări 
a victoriei insurecției nationale antifasciste armate. Intre 
3—10 02 1914 se va desfășura faza pe municipiu și orașe.

• In organizațiile U.T.C. din școlile orașului Cimpulung a avut 
Ioc concursul „Cine știe cîștigă“ pe tema „Momente de seamă

\ din lupta revoluționară a maselor de pe teritoriul județului Ar
geș". Câștigătorii fazei pe oraș au fost elevii Liceului industrial 
construcții de mașini.

• în cadrul acțiunilor comune ale organizației U.T.C. și pio
nieri, Ia Curtea de Argeș, in timpul vacantei de iarnă, s-a des
fășurat un schimb de experiență intre comandamentele muni
cipal Pitești și orășenesc Curtea de Argeș ale pionierilor și con
siliile elevilor respective.

• Se desfășoaiă întrecerea formațiilor artistice ale elevilor din 
școlile postgenerale din municipiul Pitești, în cadrul celei de-a 
III-» ediții a „Dialogului cultural-artistie al elevilor".

• în vederea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalau
reat și admiterea in invățămintul superior, la liceele „Nicolae 
Băicescu“, „Zinca Goleseu" și „Alexandru Odobescti“ din Pitești, 
pe perioada vacantei de iarnă s-au realizat zilnic ore de con
sultații la matematică, limba romănă. fizică, chimie, limbi 
străine.

• Elevii, utecișlii și pionierii, membri ai cercului „Prietenii 
filmului" au efectuat o excursie documentară la București, unde 
au viaitat Teatrul National, studiourile Buftea, A.C.I.N. și Stu
diourile televiziunii. Elevii s-au întilnit cu Radu Beligan și reali
za tari ai emisiunilor pentru eopii și tinerei.

i"" M/wz
PROGRAMUL I

0 00 — Teleșeoelă : Album șco
lar ; Coso» — regele dac : 9,15 — 
Geografie (anul IV) : Marea Nea
gră ; 9.35 — Introducere în mate
matica modernă : Algebre Boole ; 
10.00 — Curs de limbă engleză. 
Leotla 73 : 10.30 — Curs de limbă 
rus». Lecția 74 ; 11,00 — Film se
rial pentru copii : „Guliver in 
țara piticilor“ ; 11.55 — Vetre fol- 
eieriee. Straja — județul Suceava ; 
15.00—17,00 — Lecții TV. pentru 
lucrătorii din agricultură. Cultura 
plantelor de cîmp : 17.30 — Te
lex ; 17,35 — Curs de limbă fran
ceză. Lecția . 76 ; 18.05 — Dialog 
Impactul demografic ; 18.30 — is
toria »Beretei... In personaje. Eroi 
din. operetele ..Viața pariziană“ și 
..Orfeu In infern" de Otfenbaeh ; 
11,4» — Publicitate : 13,50 — Tele- 
ebjaoiiv ; 10.10 — Tragerea Prono- 
expree ; 19.30 — 1001 de seri :

„Aventurile iul Zajko“ ; 19 30 —
Telejurnal. La cotele anului XXX : 
20.00 — Publicitate ; 20.05 — Bas
chet masculin : Steaua — Spartak 
Brno (repriza a Jl-a). Transmisiu
ne directa din Sala sporturilor 
Floreasca : 20,35 — Teleoinematee» 
Ciclul : „Ecranizări > după opere 
literare“ : ,,Hamurile" — film rea
lizai: după John Steinbeck. Pre
mier* pe țară ; 23.10 — 24 de or».

PROGRAMUL II
80.00 — Pagini de umor: „Aven

turi in epoca de piatră" : 20 35
— Universitatea TV. : 21.00 —
Telex ; 31.05 — Muzică ușoară : 
21.20 — Metamorfozele lui Mitică. 
Scenariu pentru televiziune de An
drei Băleanu. Interpretează : Dern. 
Rădulescu. Octavian Cotescu Vir
gil Ogășanu, George Bănică.' Flo
rin Vasiliu. Dan Tufaru. Marius 
Pepino. Radu Stoenescu. Constan
tin Diplan. C. Constantin. Gelu 
ColceRg. Gabriel Ienoee. Ion Mă
laiele. Decebal Curta. Sorin Gheor
ghiu, Dem. Savu, Candid Stoica, 
Rodie» Popeaeu ; 38.05 — Din li
rica universală.
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• DELEGAȚIA ECONOMI
CA condusă de tovarășul Manea 
Mânescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care la invitația 
guvernului Republicii India a 
făcut o vizită în această țară 
s-a înapoiat marți seara în Ca
pitală. în timpul vizitei, tova
rășul Manea Mănescu a purtat 
convorbiri cu privire la dez
voltarea in, .continuare a relați
ilor economice, a cooperării in
dustriale și tehnico-științifice, 
precum și a colaborării dintre 
organele de planificare din cele 
două țări.

• CONSILIUL CENTRAL AL 
UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR DIN ROMÂNIA 
in legătură cu sentința nedreap
tă pronunțată împotriva celor 
10 muncitori implicați in pro
cesul 1001 1972 a adresat Curții 
Supreme a Spaniei o telegramă 
în care se spune :

în numele celor peste cinci 
milioane membri de sindicat din 
România, cerem Curții Supreme 
a Spaniei să acționeze in spi
ritul dreptății și al umanității 
și să anuleze această condam
nare la ani grei de închisoare 
a unor muncitori cinstiți și ne- 
vinovați.

desfă- 
dintre 
clasei

Fructuoasă cooperare
Cooperarea economică,,și teh-, 

nică româno-egipteană, inițiată 
cu mulți ani în urmă pe baza 
relațiilor de prietenie și înțele
gere, de colaborare, dintre cele 
două țări și popoare. înregis
trează noi rezultate, de această 
dată in domeniul,. industriei 
chimice.

Este vorba de fabrica de pro
duse sodice El Mex — de la 
Alexandria — rod al cooperă
rii fructuoase romăno-egiplene 
— care Va fi dată în funcțiune, 
în zilele următoare. Probele 
tehnologice au fost trecute cu 
«ucces și fabrica va începe să 
producă îh curind. primele can- 
■titățj de sodă caustică, calcina
tă și bicarbonat dă sodiu, ne
cesare economiei egiptene -t- 
capacitătea anuală a uzinei 
fiind de 100 000 tone de astfel 
de produse.

România, prin întreprinderea 
de comerț exterior Petrom, a 
asigurat proiectele, livrarea de 
utilaje și echipamente, precum

și asistență tehnică de speciali
tate la construcția fabricii și 
montajul instalațiilor acestui 
important obiectiv al economiei 
egiptene.

Conlucrarea economică ro- 
măno-egipteană își găsește ex
presie și in alte obiective in
dustriale in curs de realizare. 
Astfel, la Hamrawein se află 
în construcție un complex de 
prelucrare a fosfaților. iar în 
curînd vor fi atacate lucrările 
de construcție la fabrica de acid 
sulfuric de la Abu-Zabal.

Pe agenda relațiilor economice 
româno-egiptene sînt înscrise și 
alte acțiuni de cooperare în do
meniul petro-chimiei,, în con
strucția de mijloace de transport 
— sector în care funcționează . 
deja linii de asamblare a trac
toarelor și autoturismelor de 
teren, la Heluan și respectiv la 
Cairo — in fabricarea de uti
laje pentru industria textilă ți 
de echipament electric.

(Urmare din pag. I) 
fiecare dată sînt imitați să- 
și spună cuvîntul, dincolo de 
manual, scriitori, poeți, critici, 
oameni care au cunoscut în
deaproape personalitatea ar
tistului evocat’, rude ale aces
tuia Aș susține că, 
fel, deschidem fațete inedi
te, dar autentice, ale 
propus discuției. Fiecare sea
ră se încheie cu reproduceri, 
cu ajutorul benzii de magne
tofon, a unor texte în inter
pretarea autorului respectiv, 
iar cînd vocea nu i s-a păs
trat, actori renumiți citesc 
fragmente din lucrări inedite. 
Precum vedeți. majoritatea 
auditorilor sînt tineri.

— Enumerați-ne câțiva 
scriitori care au precedat a- 
ceastă seară.

— Notați : Nicolae lorga, 
Ion Barbu, Eugen Lovinescu, 
Ioan Slavici. Tudor Vianti, 
George Călinescu, Lucian 
BIriga. Tudor Mușatescu, Păs
torel Teodoreanu. Următoarea 
intilnire, în februarie, va fi 
consacrată lui Macedonski. De
altfel. în 1975, nădăjduim să 
tipărim o carte — „Rotonda 
13“ — care să înmănuncheze 
toate aceste „seri de amintiri“, 
drept o contribuție, și pe a- 
ceastă cale, la istoria litera
turii române.

într-un

celui

Sub acest generic s-a 
șurat,- recent, intîlnirea 
pionierii detașamentului 
a V-a cu uteciștii din clasele 
mai mari, de la Școala gene
rală nr. 133 din Capitală. în 
cadrul acestei întîlniri, s-a pur
tat un larg schimb de opinii 
privind preocupările 
ale organizațiilor de 
însoțite de proiecții cinemato
grafice. care au oglindit as
pecte din viata și munca tine
retului din patria noastră.

Prin rolul ei educativ, aceas
tă intilnire i-a făcut pe pionieri 
să ințeleagă mai bine misiunea 
pe care o are organizația 
U.T.C. in patria noastră.

actuale 
tineret,

V. MARIAN

în atenția specialiștilor și 
studenților care studiază litera
tura română semnalăm o ini
țiativă valoroasă a Bibliotecii 
Universitare din Cluj. In ultimii 
ani in cadrul serviciului de in
formare și documentare al bi
bliotecii au apărut volume de 
„Referințe critice“, indici de 
semnalare a articolelor referi
toare la scriitorii. din România 
publicate in periodicile din țară. 
Alcătuiți alfabetic, indicii cu
prind studii din cele mai de 
seamă publicații cu profil lite
rar și cultural, ca : România

Opt candidați și 4
meciuri pasionante

□

CINE SE VA CALIFICA?

literara, Luceafărul, Tribuna, 
Secolul 20. Contemporanul, Via
ta Românească, Lupta de clasă, 
Manuscriptum, Korunk, Utunk, 
Neue Literatur și altele. Rele
văm calitatea selectivă și bo
găția de informații a ultimului 
volum. Întocmit de Ana Mihu, 
Cornelia Vaida și Went Ida. A- 
vind in vedere utilitatea acestui 
instrument bibliografic credem 
că ar fi necesară o mai largă 
răspindire a lucrării

Tntîia publicație 
muzeală pentru elevi

o Teatrul dramatic din Baia 
Mare prezintă pe scena Națio
nalului bucureștean (sala Co
media) două spectacole în pre
mieră, cu începere de la orele 
17 și 20. Astăzi, premiera abso
lută eu „Steaua Zimbrului" de 
Valeriu Anania și mîine pre
miera pe țară „Pentru cine bat 
clopotele", adaptare după Er- 
nest Hemingway. Așadar, o vi
zită artistică deosebit de plă
cută pentru publicul bucureș
tean.

o în afara acțiunilor organi
zate la cabinetul de științe so
ciale și răspindirea cunoștințe
lor științifice, de la orele 16. 
Ateneul tineretului și-a propus 
ca temă de dezbatere pentru 
seara dedicată elevilor : 
dern și modernism in pictură' 
(Ciclul „Convorbiri 
artă"). Invitat, criticul de artă 
Mihai Plcșu.

a Membrii cercului de presă, 
de pe lingă Casa de cultură a 
studenților bucureșteni. organi
zează, astă seară, o discuție cu 
Ion Pavelescu. 
..România liberă“ privind 
mentariul politic pe teme in
terne.

a Secția de copii și tineret 
a Teatrului popular din Călă
rași prezintă, în această săp- 
tâmină, pentru cei mai tineri 
spectatori ai săi, „Mușchetarii 
pădurii“ de Ion Lucian și Vir- 
gil Puicea, in regia lui Aurel 
Șerbănescu.

economică, artă și cultură 
populară, de psihologia turis
tului, tehnica turismului, pri
vind protocolul respectiv etc. 
Cu prilejul unei recente lecții 
piacticț pe traseul. București- 
Brașov toți cursanții au dove
dit că și-au însușit 
cunoștințele transmise, 
tind astfel și interesul deosebit 
pentru acest curs. Dar. o apre
ciere definitivă la examenul d«s 
verificare din aprilie și mai 
ales după aceea, pe traseele 
turistice ale țării.

Intrarea gratuită, 
ieșirea cu bani

temeinic 
reflec-

La » răscruce, în apropiere 
de Sharvnea (statul Oakland, 
din S.U A.), un bătrln indian 
a expus in coliba sa scalpuri, 
tornahawk-uri și ustensile in
diene. Deasupra ușii scrisese 
cu litere mari : ,.Intrarea gra
tuită I" Abia după vizionarea 
colibei vizitatorul eitețte 
partea dinăuntru a ușii 
șirea 50 de cenți“,

„Mo-
ti 

despre

redactor la 
co-

inedit
Vrem« normală, dar...

ia Insti-
vremaa

lucrări mu
tui Niccolo 
..Pe margi-

Manuscrisul unei 
zicale inedite a 
Paganini, intitulat ..................
nea pirlului", a fost descope
rit, recent. într-un muzeu mu
zical italian. Autenticitatea 
manuscrisului a fost certifica
tă de Institutul de studii pa- 
ganiniene din Geneva.

Clădiri cu încălzire 
exterioară

După cum se știe, in aceste 
Zile vor începe in patru orașe 
ale lumii meciurile de candidați 
la titlul mondial de șah, deți
nut în prezent de americanul 
Robert Fischer. Pe baza hotă- 
ririi luate la ultimul Congres 
al F.I.D.E., învingători vor li 
jucătorii care vor obține primii 
3 (trei) victorii in fiecare din 
aceste meciuri 1 Acest amănunt 
inedit dă întilnirilor un plus 
de interes și atrăctivitate.

Primul meci al candidaților 
a început in 14 ianuarie, la San 
Juan (Porto-Rico). între fostul 
campion mondial B. Spasski și 
marele maestru R. Byrne. Pal
maresul lui Spasski în 1973 
este 55.5 puncte din 88. pierzînd 
din toate acestea 5 partide. în 
general, ultimele evoluții ale 
lui Spasski la turneul de la 
Soci si in finala Cupei Europei 
de la’ Bath (Anglia), alături de 
recentul său titlu de campion al 
U.R.S.S., arată o puternică re
venire de formă. Byrne, unul 
dintre oamenii foarte apropiați 
lui R. Fischer, a arătat la inter
zonalul leningrădean o formă 
excelentă, dublată de o pregă
tire teoretică impresionantă. 
Gurile rele spun că s-a califi
cat datorită variantelor lui Fis
cher, dar această glumă nu fa
ce decit să arate voința lui Byr
ne, care a progresat foarte mult 
în ultimii ani. La Leningrad, el 
a jucat singurul turneu al anu
lai 1973, clasîndu-se pe locul 
♦rei și obținind 12,5 puncte din 
17 (9 victorii, 7 remize, o în
frângere), dar se poate spune că 
acesta a fost pînă acum turneul 
vieții sale 1 După părerea mul
tor specialiști, acest meci s-ar 
putea să fie o simplă formalita
te pentru Spasski, care, trauma
tizat după meciul secolului de 
la Reykjavik. pare să fi revenit 
în ultima vreme la forma sa 
maximă, cîștigind intr-o manie
ră strălucită ultimul campionat 
sovietic. Dar. cunoscindu-i bine 
pe cei doi adversari, cu care 
am jucat de multe ori, eu cred 
că meciul va fi strins. de mare 
luptă ți deschis, chiar dacă 
Spasski păstrează prima șansă. 
..rbitrul meciului este austriacul 
K. Dorazil.

Orașul Augusta (S.U.A.) va 
găzdui, începind din 16 ianua
rie. meciul dintre sovieticul V.- 
Korcinoi și brazilianul E. Mec- 
king. cel mai tînăr candidat și 
senzația inter-zonalelor. Arbi
tru va fi B. Kajici — Iugosla
via. Rezultatul lui Korcinoi în 
1973 este următorul : 46.5 punc
te din 73 <32 ciștigate, 29 remi
ze și 12 înfrîngeri), punctajul 
dovedind o oarecare inconstan
ță. alături de perioade de virf, 
apărînd uneori căderi greu .de 
explicat (de exemplu campiona
tul Leningradului, unde Korcinoi 
a pierdut 5 partide !...). Enrique 
Mecking, care se bucură in Brazi
lia de o popularitate extraor
dinară, a promis suporterilor săi 
că va face totul pentru a ajunge 
să-l intilnească în meciul final

TURNEUL

CANDIDATILO«

LA TITLUL

MONDIAL DE SAH

pe Fischer 1 Dar, a adăugat el 
..Korcinoi este un 
trem de periculos 
învinge, lupta va
ră‘‘. Mecking a jucat foarte pu
țin în 1973 : numai la San An
tonio unde a ocupat locurile 
8—9 și la Petropolis unde a ciș- 
tigat interzonalul ! Palmaresul 
său pe 1973 este. 20,5 puncte din 
32 (12 ciștigate. 3 înfrîngeri și 
17 remize). După părerea mea, 
este un meci foarte interesant 
de urmărit. De partea lui Kor
cinoi stă imensa sa experiență 
de turnee și meciuri, de partea 
lui Mecking — tinerețea.

La Moscova,1 începind din 17 
ianuarie, se va desfășura meciul 
Karpov—Polugaevski, al cărui

adversar ex- 
și pentru a-1 
fi foarte du-

arbitru va fi sovieticul Mikenas. 
Desigur, favorit ar părea Kar
pov, căruia i s-a decernat „Os- 
carul" 1973, distincție ce răsplă
tește pe cel mai bun șahist al 
anului. Tinărul mare maestru 
sovietic a luat parte la șapte 
concursuri,, obținind un rezultat 
excelent : 63 puncte din 89 po
sibile ! Karpov a obținut 39 vic
torii, 48 remize și numai 2 în- 
fringeri. lucru foarte rar pentru 
un jucător atît de tinăr. Ad
versarul lui Karpov, Polugaevs
ki, s-a calificat mult mai greu 
decit acesta în meciurile can- 
didaților. Palmaresul lui Polu
gaevski in 1973 a fost următo
rul : 54 puncte din 90 (29 cîști- 
gate. 50 remize. 11 pierdute). In 
mod normal deci, Karpov ar tre
bui să ciștige 1 Dar, tinerețea, 
avintul și tehnica sa excelentă, 
pot fi contracarate de inventivi
tatea și combativitatea deosebită 
a lui Polugaevski. în consecin
ță. e de prevăzut un meci 
deschis oricărui rezultat.

în sfirșit. la Palma de Mallor- 
ca incepe la 18 ianuarie meciul 
Petrosian—Portisch, care după 
părerea specialiștilor va fi cel 
mai strîns. cu rezultat greu pre
vizibil. Arbitrul întâlnirii va fi 
Heintze (R.D.G.). Printr-o inte
resantă coincidență, ambii mari 
maeștri au susținut anul trecut 
cite 77 de partide ! Petrosian a 
obținut 49,5 puncte (24 ciștigate, 
51 remize, 2 pierderi), iar Por
tisch 52.5 puncte (32 ciștigate, 
41 remize și 4 înfrîngeri). în 
acest meci este foarte greu de 
prevăzut un învingător, deoare
ce stilul de joc al celor doi ad
versari este foarte apropiat 
(foarte rafinat pozițional, aoă- 
rare sigură, specularea imedia
tă a greșelilor adversarului) și 
în plus ambii pierd foarte greu. 
Pînă în prezent, scorul lor di
rect este net favorabil lui Por
tisch, dar trebuie să ne amin
tim că Petrosian a fost campion 
mondial și în lunga sa carieră 
a fost învins clar în meciuri nu
mai de două ori, in ambele ca
zuri de actualul deținător al ti
tlului. Robert Fischer 1

• SELECȚIONATA DE 
FOTBAL a țârii noastre va 
susține două jocuri de veri
ficare la 26 și respectiv 29 
ianuarie, la Istanbul. în pri
mul meci, fotbaliștii noștri 
vor întîlni echipa Fener
bahce. în vederea acestor in- 
lilniri, antrenorul Valentin 
Stănescu a convocat pentru 
vineri la București lotul se- 
lecționabililor. Din Iot a fost 
scos Beldeanu, înlocuit cu 
Broșovschi.

• MARȚI DUPA-AMIAZA. 
la Paris, a fost stabilită de 
către U.E.F.A. procedura tra
gerii la sorți pentru stabili
rea grupelor celei de-a 3-a 
ediții a Campionatului euro
pean de fotbal. Echipele R.F. 
Germania, U.R.S.S., Belgiei, 
Ungariei. României, Angliei, 
Italiei și Iugoslaviei califica
te in sferturile de finală ale

FLORIN GHEORGHIU

E
ultimei ediții, au fost desem
nate „capi de scrie“, în fie
care grupă (prima urnă). în 
altă urnă vor figura echipele 
Finlandei, Norvegiei, Maltei, 
Ciprului. Danemarcei. Ir
landei, Luxemburgului și Is
lande!, care înlocuiește for
mația Albaniei, clasate la e- 
diția a 3-a pe ultimul loc in 
grupele eliminatorii. în sfir
șit. in urna a treia vor fi re
partizate celelalte 16 echipe 
participante la campionat. 
Tragerea la sorți va avea loc 
astăzi la amiază.

a ÎNTRE 20 ȘI 22 IA
NUARIE se vor desfășura la 
Ploiești 
natelor 
nis de 
în ziua 
disputa 
iar în zilele de 21 și 22 ia
nuarie sint programate con
cursurile individuale.

La actuala ediție a compe
tiției și-au anunțat partici
parea jucători și jucătoare 
de valoare din 13 țări : An
glia. Bulgaria. R. P. Chine
ză. Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană. Japonia, Iugosla
via, Polonia, Suedia. Unga
ria. U.R.S.S. și România.

întrecerile Campio- 
internaționale de te
masi ale României, 
de 20 ianuarie se vor 
probele pe echipe,

Muzeul județului Dîmbovița 
a editat recent primul volum 
pentru elevi : „VALACHICA“
— Supliment al prestigioasei 
publicații științifice cu ace
lași nume.

Volumul cuprinde în pri
ma parte 9 referate și comu
nicări prezentate de elevi la 
sesiunile științifice cu tema: 
„Din istoria ținutului natal“ 
(19—21 iulie 1972) — organi
zată in cadrul Taberei cen
trale de istorie și arheologie 
de la Tirgoviște, patronată 
de C.C. al U.T.C., și „P.C.R.
— conducătorul revoluției și 
construcției socialiste in Ro
mânia“ (10 decembrie 1972). 
desfășurată sub egida Comi
tetului județean Dîmbovița al 
U.T.C. și Inspectoratul șco
lar județean, cu prilejul a- 
niversării unui sfert de veac 
de Republică.

Lucrările sînt redactate, de 
membrii cercurilor muzeale 
de pe lîngă Muzeul județean 
Dîmbovița și de cei ai cer
cului de filosofie de la Liceul 
..Ienăchiță Văcărescu“ din 
Tirgoviște.

în partea a doua, volumul 
inserează o cronică a activi
tății cercului muzeal „Priete
nii Curții Domnești“ pe pe
rioada Î970—1973. care men
ționează principalele forme 
folosite : articole publicate în 
presa locală : participarea la 
sesiuni științifice, locale și 
naționale ; instruiri și acti
vități practice ; schimburi 
de experiență îh țară ; ac
țiuni cultural-educative in 
județ ; întîlniri cu oaspeți ro
mâni și străini ai muzeului ; 
participarea la concursuri ju
dețene ; excursii de documen
tare la muzeele și monu
mentele din țară : ecouri Ia 
activitatea cercului apărute 
în presă și in alte publicații: 
actul constitutiv al 
ții de istorie a 
.,Mircea cel Bătrin“ 
goviște : distincții 
elevilor etc.

întregul volum, primul de 
acest profil apărut in țară, 
rod al activității de îndru
mare desfășurate de muzeo
grafii Gabriel Mihăescu. 
Petre Cristea și profesorul 
Epgdn Fruchter, poate con
stitui un prețios ghid pentru 
orientarea activității cercu
rilor de elevi, muzeale și 
școlare.
GABRIELA GIUVELEA

Eminescu 124 de ani

In orășelul Band-Homburg 
(R.F.G.) un mare concern de 
cărbuni și otel a construit 
pentru salariațH săi blocuri cu 
un front lai de ferestre, bine 
Încălzite, deși nu se văd nică
ieri corpuri termice. Sistemul 
de încălzire este unic și cu 
adevărat ingenios. Tuburile cu 
apă caldă trec prin pilonii din 
lemn și otel, care fac parte 
din decorația fațadei sau prin 
tocurile ferestrelor.. Sistemele 
tradiționale ar . necesita foarte 
multe calorifere. Un alt avan
taj al încălzirii exterioare 
aste, conform declarațiilor so
cietății de construcție, econo
mia de energie și îngrădirea 
căldurii.

Ni *• comunică, de 
tutui meteorologic, că 
se va menține friguroasă ți ge
roasă noaptea, cu corul mai 
mult senin. în Banat, Crițana, 
Maramureș, unde se vor sem
nala innorări mai pronunțate, 
pe alocuri va ninge. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
intre -18 și -8 grade, mai 
coborite in transilvania și nor
dul Moldovei, unde vor atinge 
valori în jur de -25 grade. 
Maximele vor oscila între -10 
și xero grade. Este, după opi
nia meteorologilor, o vreme 
normală, caracteristică perioa
dei lui ianuarie. Totuși, noap
tea trecută s-a înregistrat la 
Toplifa -32 grade, cea mai 
scăzută temperatură din aceas
tă iarnă (In București -21 gra
de). Aceasta ca urmare a pă
trunderii unei mase de aer po
lar, datorată anticiclonului si
berian, „susținut" de radiația 
nocturnă și stratul de zăpadă 
căzut proaspăt. Ca o curiozi
tate, cea mai scăzută tempera
tură s-a înregistrat în 1942 la 
Bod : -38,5 grade.

T

Societă- 
elevilor 

din Tir
acordate

„Din sinul vecinicului ieri 
Trăiește azi ce moare.
Un soare de s-ar atinge-n cer 
S-aprinde iarăși soare

1 000 de ghizi interpreti
Universitatea populară Bucu

rești. in colaborare cu Ministe
rul Turismului, a organizai un 
curs pentru tinerii cunoscători 
de limbi străine, care doresc să 
devină ghizi interpreti pe tra
seele turistice. In ptezent 
cursul este frecventat, de 1 009 
de tineri, marțea și sîmbăta. Ei 
sînt prezenți la prelegeri de 
istoria patriei, geografia fizică

I PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE
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M.E.F.M.C.—C.M.C.
ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

„CESAROM" BUCUREȘTI 

ANGAJEAZĂ
l. — Muncitori necrilificați (bărbați) pentru calificare la locul 
de muncă #» prin cursuri de calificare gradul l în meseriile:

— turnători obiecte sanitare,
— fochiști cuptoare tunel,
— preparatori ninse ceramice,
— presatori produse ceramice,
— glazuratori produse ceramice.
— retușori produse ceramice,
— strungari,
— frezori.

Condiții
— vîrsta între 18—40 ani,
— studii: școala generală 4—7 și 8 clase,
— domiciliul ■■ București, comunele subordonate orașului 

București și din toate județele țării cu posibilități de a face 
naveta, sau cazare la dormitoarele întreprinderii.

Pe perioada școlarizării vor fi salarizați conform legilor și 
instrucțiunilor în vigoare
11, — De asemenea, angajăm muncitori calificați în următoarele 

meserii:
—• lăcătuși categ. 2—6
— sudori categ. 2—6
— instalatori categ. 2-6
— strungari categ. 2—6
— frezori categ. 2—6
— matrițeri categ. 2—6
—- electricieni categ. 2—6
— fochiști cuptoare tunel categ. 2—6

Pentru informații doritorii se pot adresa Serviciului Perso- 
nal-lnvățămînt-Salarizare, B-dul Preciziei nr. 1, sector 7, tele
fon 31 75 54, interior 108 și 138.

£!■■■■■■■■■■■■■■
■ÎNTREPRINDEREA

DE TRANSPORT

BUCUREȘTI

ne-
DE

■

Martori
și făuritori

vederea asigurării 
cesarului de PERSONAL 
BORD PENTRU TRANSPOR
TUL ÎN COMUN DIN CA- 
PITALÂ la ÎNTREPRINDE
REA DE TRANSPORT BUCU
REȘTI

Sînf organizate :

CURSURI DE CALIFICARE

PENTRU ȘOFERII

DE AUTOBUZE

(categoria D), cu o duratâ 
de 12 luni ; se pot înscrie la 
aceste 
mei și
22,-35

cursuri solicitanți fe- 
bărbați în vîrstâ de 
ani avînd stagiul mi
litar satisfăcut.
timpul școlarizării 

cursanții beneficiază 
demnizație.

Solicitanții se pot 
la Biroul Invățămînt 
dr. Grozovici nr. 4, secto
rul 2 - tramvaiele : 4, 24, 
26, 27 - Telefon: 1219 30 
interior 187 sau 122414.

de in-

adresa 
din str.

■

■

■
■

■

■
■
■■

■■

■
■
■

■
■ ■
■

(Urmare din pag. I) 
tslectuali răspundeau prezent 
la apelurile partidului comu
nist. Intr-unui dintre pri
mele numere ale „Scînteii ti
neretului“ care, știți. începuse 
să apară din noiembrie 1944, 
mai precis în numărul 16, este 
inserată și știrea despre fap
ta unor tineri de la tipografia 
„Viitorul“. Ei au fost supuși 
unor brutale represalii fizice 
pentru faptul de a fi editat și 
păzit o gazetă de perete agi
tatorică Protestului ce a ur
mat j s-au alăturat și tinerii 
tipografi de la fosta tipogra
fie „Universul“. Unul dintre 
acei tineri care s-au afirmat 
atunci se numește Vclsile Du- 
mitrescu. 11 cunoașteți ?

— Da. El era comunist și 
se ocupa de ucenicii din tipo
grafia „Universul“. Lucram a- 
desea împreună în producție. 
Mai tîrziu, cînd tipografia a 
fost naționalizată și eu am 
fost ales secretarul organiza
ției de partid, am colaborat 
direct la organizarea activi
tății politice în rindurile ti
nerilor. Mr-amintesc și de în- 
tîmplurea de la „Viitorul“. 
Tipografia nu mai există as
tăzi. Era destul de mică, a 
dat faliment. Ceea ce se în- 
tîmplase acolo se intîmpla cam 
peste tot. Tipografiile bucu- 
reștene, marea lor majoritate, 
aveau patroni. Comuniștii, și 
la apelul lor răspundeau ti
nerii, luptau pentru apăra
rea drepturilor legale, ziua de 
muncă normală, concedii, sa
larii etc. Apăruse și problema, 
economatelor. Acestea erau 
un fel de case de ajutor pen
tru aprovizionarea cu ali
mente a muncitorilor. Tinerii 
de la „Viitorul“ la colțul lor 
roșu, sau gazeta de perete 
cum spuneai dumneata, au 
scris alături de cîteva în
demnuri cu caracter politic 
generul proteste și denunțuri 
la adresa patronilor. Acestora 
nu le-a venit bine și au ripos
tat prin slugile lor, membri ai 
partidului liberal.

Mai direct, tinerii aceia au 
fost bătuți pentru că publi
caseră o gazetă de perete — 
protest.

— Muncitorii comuniști și 
împreună eu ei marea masă, 
se organizau. In scurt timp si
tuația, adică un an și ceva, 
situația s-a schimbat. De la 
formele acelea de protest, și de 
luptă, gazeta de perete, lo
zincile, s-a ajuns la acțiuni de 
mai mare amploare. Sînt 
multe lucruri de povestit. Aș 
vrea să vorbesc despre una 
singură. Ziarul „Dreptatea“ 
organ al partidului național 
țărănesc lătra — scuză-mi ex
presia — ducea o campanie 
veninoasă împotriva acțiuni
lor noastre. Căuta, de pildă, 
să ne submineze economic și 
publica tot felul de calomnii 
cu privire la organizarea e- 
conomatelor. Cam cu un an 
de zile de la întîmplarea de 
la tipografia „Viitorul“ un 
grup de tineri muncitori de la 
noi au împiedicat direct apa
riția în „Dreptatea“ a unor 
calomnii de acest gen. Mai în 
amănunt ar putea povesti u- 
nul dintre participanta direct 
la acțiune, Dumitru lordache.

★
Pe tinărul. de atunci, Du

mitru lordache, azi un băr-

bat în toată puterea vârstei, 
l-am găsit în același loc de 
muncă, Întreprinderea poligra
fică numită azi „Informația“, 
îndelungata sa experiență 
profesională este acum fructi
ficată înt’-un post de control 
al calității — C.T.C.

— Exista și pe vremea a- 
ceea U.T.C. ?

— Nu, C.T.C.-ul este ex
presia exigenței pe care mun
citorii o au azi față de mun
că. Nu vreau să spun prin 
(ista că acum 30 de ani noi 
nu ne stimam munca, dar a- 
veam alte griji mai mari, »- . 
ram în toiul luptei pentru 
drepturi, iar cit privește pro
dusul muncii noastre, adesea 
îl uram —• mă refer la ga
zetele partidelor de dreapta.

— De ce ați intervenit 
dumneavoastră de la „Uni
versul“ la tipografia ziarului 
„Dreptatea" ?

— Muncitorii de acolo erau 
alarmați de avalanșa de ca
lomnii. de minciuni pe care le 
publica „Dreptatea", dar nu 
puteau interveni de teamă de 
a fi concediați. Au discutat cu 
noi și într-o noapte ne-am 
dus în tipografia lor și am 
citit în paginile gata de a 
merge la rotativă știrile ca
lomnioase — noi tipografii 
puteam citi rindurile cuvinte
lor de la coadă la cap — și 
am aruncat pe jos toate lite
rele de plumb. Evident, în 
ziua aceea „Dreptatea“ nu a 

, ’mai putut apare. Vreau să 
spun că n-a fost un act de 

’ răzbunare pentru bătaia ce o 
mtncaseră cu uri an în urmă 
ucenicii de la „Viitorul“, ci 
untd de avertisment. Fapt 
este că ziarul național-țără- 
nișt.ilor s-a ferit un timp să 

' mai încerce să ne împiedice 
în organizarea acțiunilor noas
tre, a întilnirilor

■ dicatul nostru...
★

—• Tovarășe 
mi-ați vorbit de 
mitrescu. Ce este el astăzi, a 
ieșit Iu pensie ?

— Nu. fiindcă este ceva 
mai tînăr decit. mine. La un 
moment dat a plecat mili
tar și n-a mai revenit, a îm
brățișat cariera militară. Acum 
vreo trei ani l-am întîlnit ca 
ofițer; același bărbat chipeș 
■yi cu figura tinerească, foar
te asemănătoare cu cea din 
fotografia publicată în „Scîn- 
teia tineretului“ de acum 30 
de ani.

— Mi-ați vorbit despre alții, 
despre viața dumneavoastră 
mai puțin.

— Ce să-ți spun ? Acum 
sînt pensionar, îngrijesc flo
rile. Am doi copii, două fete 
măritate; am și un nepot. Cit 
privește anii aceia revoluțio
nari cînd se făurea ceea ce 
numim astăzi istorie eu sint 
doar unul dintre martorii par- 
ticipanți. Doar unul dintre cei 
mulți. Dacă n-am fi fost 
mulți n-am fi izbutit nimic.

— Aș vrea să vă mai 
treb ceva: aveți 
ție ?

— Am, două, 
partidul

...La plecare 
Ștefan Ghenescu 
mai trec, pe la el și să-i aduc 
să vadă cîteva numere din 
ziarele comuniste de acum 30 
de ani.

de la sin-

Ghenescu,
Vasile Ga

fei
eret» decora-

mi le-a dat

comunistul 
m-a rugat să

J



Reluarea lucrărilor
celei de-a doua faze

a Conferinței securității
Ì ’

de peste hotare
si cooperam europeneV/ ■■

!
După o .
lejuită de sărbătorile de iarnă, 
în orașul de pe malurile Lacu
lui Leman au fost reluate, 
marți, lucrările celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
Reprezentanții a 35 de state 
europene, precum și cei ai 
S.U.A. și Canadei au revenit la 
Centrul internațional de confe
rințe, reluînd activitatea lor 
consacrată elaborării proiectelor 
de documente ce urmează a ti 
adoptate in faza finală, preco
nizată să aibă loc la nivelul 
șefilor de stat sau guvern, la 
Helsinki.

In prima zi a lucrărilor, s-au 
reunit șase din cele 12 subco
misii, celelalte organisme ur- 
mînd să-și reînceapă activitatea 
în următoarele 24 de ore.

Nota dominantă a atmosferei 
primei zile a constituit-o hotă- 
rirea exprimată de țările parti
cipante in diversele organe 
subsidiare, care au ținut ședin
țe de a se trece cit mai curînd 
la redactare, astfel incit cea 
de-a treia fază să se țină fără 
întirzieri sau aminări. A reieșit 
că există toate condițiile pentru 
ca perioada de trecere de la 
discuțiile de ordin general de 
clarificare și apropiere a pozi
țiilor la activitatea efectivă de 
elaborare a documentelor să se 
încheie în două-trei săptămini.

Baza viitoarelor documente 
comune o vor forma cele peste 
o sută de proiecte de lucru, de
puse pină în prezent de diverse 
delegații. După cum se știe, de
legația română a depus două 
documente de importanță deose
bită, care au făcut obiectul unei 
examinări amănunțite în prima 
etapă a negocierilor : unul pri
vind măsuri care să facă efec
tivă nerecurgerea la forță și lâ

pauză de o lună pri- amenințarea cu forța, șt altul 
referitor la unele aspecte mili
tare care ar urma să-și găseas
că soluționarea la această con
ferință. La aceste documente, 
desigur, se vor adăuga altele, 
care vor fi depuse pe parcursul 
redactării sau în perioada de 
preredactare. In acest sens, o 
serie de delegații au și făcut 
cunoscută intenția lor de a pre
zenta unele texte noi privind 
măsuri de creștere a încrederii 
și întărire a stabilității pe con
tinent, ocrotirea mediului" încon
jurător, cooperarea culturală și 
contactele umane.

Delegația română acționează 
pentru organizarea rațională a 
activității in această perioadă 
crucială a negocierilor, care să 
permită elaborarea, prin luarea 
in considerare a pozițiilor tutu
ror participanților, a unor docu
mente cit mai clare și precise, 
cu caracter angajant, privind 
principiile noi care trebuie să 
guverneze relațiile dintre statele 
participante și măsurile care să 
asigure transpunerea in viață a 
acestor principii. Atmosfera de 
lucru, laborioasă și constructi
vă, in care s-au redeschis dez
baterile este de bun augur. A- 
cum, cind atenția popoarelor eu
ropene, a întregii opinii interna
ționale, este ațintită asupra a- 
cestor negocieri, statele partici
pante trebuie să manifeste in 
practică voința lor politică de a 
duce la îndeplinire mandatul pe 
care și l-au asumat de a pune 
bazele unui sistem trainic de 
securitate și cooperare. Europa 
trebuie să devină un continent 
al păcii și colaborării, care să 
exercite o influență puternică în 
lume, să asigure triumful politi
cii noi, de egalitate intre toate 
națiunile, al unei lumi a păcii și 
dreptății sociale.

Manea
India

— Corespondentul

încheierea vizitei

Mănescu
Trainica prietenie 

româno-bulgară
«in

ALERTA: M0NVMENTE CELEBRE 
SE DETERIOREAZĂ*

S
e împlinesc 14 ani 
de cind Vittorio 
Veronese, pe atunci 
director general al 
UNESCO, lansa a- 
pelul solemn pen

tru cooperare internațională, in 
vederea salvării templelor Nu- 
biei, care trebuiau scoase din 
zona lacului și barajului de la 
Assuan. într-o scurtă perioadă, 
cele două temple de la Abou 
Simbel, au fost decupate, întoc
mai urnii joc din cuburi, trans
ferate și recompuse la cițiva 
zeci de metri de vechea albie a 
Nilului. A doua mare operație, 
în curs de executare, privește 
monumentele de pe insula Phi- 
lae : in primăvară, această „per
lă a Egiptului“ va fi demontată 
și refăcută pe o Insulă vecină. 
Recent, René Maheu, directorul 
general al UNESCO, a lansat un 
nou apel la solidaritate inter-

monu- 
va- 

patri- 
și ca- 
dete- 

aceste

națională pentru salvarea unor 
vechi opere de artă și 
mente intrate deja, prin 
loarea lor deosebită în 
moniul cultural universal 
re se află în pericol de 
riorare. Iată citeva din
monumente, care potrivit zia
rului LE FIGARO, fac obiec
tul unor preocupări în vederea 
conservării lor.

• Machupichu. „imnul în 
piatră al unei splendori fas
tuoase și dure“ — cum îl de
numea Roger Caillois, de la A- 
cademia franceză — este una 
din mărturiile grăitoare ale ci
vilizației precolumbiene. Așe
zat la poalele unui pinten în 
Anzii centrali din Peru, Machu
pichu, se înfățișează auster fă
ră ornamente în piatră, simplu, 
într-o geometrie demnă 
stîrnească invidia multor 
tropole

La miezul nopții de luni 
spre marți, în întreaga An
glie a început greva de 24 
de ore a mecanicilor de lo
comotive. Transporturile fe
roviare au fost, practic, pa
ralizate.

Greva a fost declanșată 
ca urmare a refuzului con
ducerii căilor ferate de a 
satisface revendicările gre
viștilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de 
muncă.

In fotografie : aglomera
ție la una din gările londo
neze, provocată de greva 
parțială a conductorilor de 
trenuri desfășurată în cursul 
săptămînii trecute.

vit unor arheologi, între care 
profesorul Hiram Bringham de 
la Universitatea Yale, această 
așezare ar fi servit drept capi
tală a regatului Incaș Tambo, 
iar mai tirziu ca loc de refugiu 
după cucerirea orașului Cuzco 
de către conchistadorul Pizza- 
ro. Acum Machupichu se află 
în pericol. Laturile platoului un
de a fost construit se află in 
continuă alunecare, vegetația 
tinde să inunde, înghițind sub 
acoperișul de frunze putrezite 
„templul“ artei incașe.

• Borobudur — este un vechi 
templu, așezat undeva în a- 
propierea orașului indonezian 
Yokyakarta. in Jawa centrală. 
Construit prin anii 859, ansamblul 
se înfățișează sub o formă ar
hitecturală unică : pe un imens 
piedestal sînt săpate în roci vul
canice mai multe etaje, fiecare 
din ele înfățișînd, în basorelie
furi, legendara Lalitavistara, 
viața lui Budha. Gigantica con
strucție se află în pericol de 
surpare : izvoare subterane rod 
cu fiecare zi din temelia tem
plului, ploile abundente pă
trund tot mai adine în dantelă
rie, măcinindu-i duritatea ; de
sele cutremure pun sub sem
nul incertitudinii păstrarea a- 
cestui ansamblu. Gerard Bolla, 
directorul Departamentului pa
trimoniului cultural ia UNESCO, 
sublinia că pentru înlăturarea 
repercusiunilor unor asemenea 
factori de degradare se impune 
o largă acțiune în care să co
laboreze geologi, ingineri, ar- 
hitecți, restauratori și seismo-

ORIENTUL APROPIAT
Contactele pentru realizarea unui acord pri
vind dezangajarea trupelor egiptene și israe' 

liene la Canalul Suez
CAIRO 15 (Agerpres). — 

„Convorbirile pe care le-am a- 
vut la Assuan cu președintele 
Anwar Sadat au contribuit la 
reducerea substanțială a distan
ței dintre cele două părți. A- 
ceastă distanță va fi și mai mult 
redusă in următoarele 24 sau 
48 de ore“, a declarat secreta
rul de stat american Henry 
Kissinger, luni seara, înaintea 
plecării sale lat Tel Aviv, unde 
continuă cu oficialitățile israe
liene examinarea problemei dez
angajării 
israeliene 
latează 
PRESSE.
că discuțiile sale cu președinte
le egiptean au fost ca de obi
cei „prietenești, constructive, 
utile și rodnice“.

„Problema dezangajării este 
foarte complicată și are aspecte 
diferite. Aceste probleme au 
fost discutate temeinic în cursul 
convorbirilor, iar președintele 
Sadat a transmis un pian și o 
hartă în acest scop“, a spus se
cretarul de stat. în cadru! unei 
conferințe de presă ținute la 
Cairo, Henry Kissinger a preci
zat că nu este un „negociator“, 
ci mai degradă un „mediator“, 
iar „părțile interesate sint de 
acord cu activitatea mea“.

Pe de altă parte, secretarul 
de stat a subliniat că „după a- 
ceastă etapă, vor trebui conti
nuate convorbirile de la Ge
neva“.

trupelor egiptene și 
la Canalul Suez — re- 
agenția FRANCE 
Kissinger a adăugat

re ca un preludiu la convorbi
rile politice in vederea realiză
rii unui acord de pace. In ca
drul ultimei reuniuni de la Ge
neva, — amintește 
U.P.I. — delegațiile 
țări au declarat că 
un acord asupra 
tehnice pe care le 
tragerea trupelor, 
fost in măsură să 
același prilej progrese' mai mari, 
fără o decizie politică a guver
nelor lor in ce privește pozițiile 
pe care urmează să fie retrase 
trupele egipteano-israeliene.

agenția 
celor două 
au ajuns la 
problemelor 
implică re- 
dar nu au 

realizeze cu

DELHI 15 ___________
Agerpres ,Ion Puținelu, trans
mite : Tovarășul Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, a avut o nouă întreve
dere cu ministrul afacerilor ex
terne al Republicii India, Swa- 
ran Singh.

Cu acest prilej s-a procedat 
la un tur de orizont asupra 
problemelor situației interna
ționale și s-a făcut o trecere în 
revistă a stadiului actual și a 
perspectivelor de dezvoltare 
ale relațiilor bilaterale. Inter
locutorii au exprimat opiniile 
lor asupra principalelor 
bleme internaționale 
constatat similitudinea 
țillor celor două părți.

întrevederea s-a desfășurat 
într-un spirit de cordialitate și 
deplină înțelegere.

Cu același prilej, ministrul 
de externe indian a dat o înal
tă apreciere principiilor poli
ticii externe promovate de 
România, a exprimat cuvinte 
elogioase la adresa activității 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
inițiativelor țării noastre în 
promovarea consecventă a co
operării, înțelegerii și destin
derii internaționale.

Marți dimineața, tovarășul 
Manea Mănescu a părăsit capi
tala Indiei, îndreptindu-se spre 
patrie.

pro- 
și au 

pozi-

Cooperarea rodnică

româno-marocană

tinuă a relațiilor româno- 
bulgare a revenit și revine 
contactelor și intîlnirilor din
tre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, 
în primul rînd convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor 
Referindu-se la 
romàno-bulgare.
Nicolae Ceaușescu 
„Ne bucură faptul 
partidele noastre se dezvol
tă și in prezent relații de 
colaborare în toate domeniile 
de activitate, că schimburile 
de delegații la diferite ni
veluri, inclusiv intilnirilc și 
convorbirile directe dintre 
secretarii generali și pre
ședinții Consiliilor de Stat 
din cele două țări au o im
portanță deosebită în dez
voltarea și extinderea aces
tei colaborări“.

Elocvente pentru cursul 
ascendent al legăturilor ro
màno-bulgare sînt măsurile 
stabilite Ia ultimele sesiuni 
ale Comisiei mixte guverna
mentale romàno-bulgare de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică. Acordurile, 
convențiile și protocoalele bi
laterale semnate în ultimul 
timp, referitoare la colabo
rarea reciprocă în diverse 
domenii, sint o mărturie 
grăitoare a aprofundării mul
tilaterale a relațiilor romà
no-bulgare. Astfel, între 1960 
și 1971, volumul schimburi
lor comerciale dintre cele 
două țări a înregistrat o creș
tere de la 106,8 milioane lei 
valută la 401,7 milioane lei 
valută, pentru 1974 fiind 
prevăzută, de asemenea, o 
creștere de peste 20 la sută 
față de 1973. O semnificație 
deosebită au, in același con
text, convenția privind ela
borarea lucrărilor de 
și proiectare pentru 
plexul hidrotehnic 
Măgurele—Nikopol și pro
gramul privind elaborarea 
memoriului tehnico-econo- 
mic al complexului hidro
tehnic din zona Cernavodă.

La împlinirea a 26 de ani 
de la semnarea primului 
Tratat româno-bulgar de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, relațiile fră
țești dintre România și 
Bulgaria cunosc o dezvoltare 
continuă, spre binele celor 
două popoare, în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

iua de 16 ia
nuarie 1948 se 
înscrie ca un 
moment de sea
mă în cronica 
relațiilor romà

no-bulgare : semnarea pri
mului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre cele două țări 
vecine și prietene. Tratatul 
încheiat acum 26 de ani crea 
cadrul necesar și propice pen
tru extinderea și adincirea 
legăturilor dintre România și 
Bulgaria în cele mai di
verse domenii ale vieții 
politice, social-economice 
și culturale, mareînd, tot
odată, intrarea într-un sta
diu nou, calitativ superi
or, a relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare re
ciprocă româno-bulgară.

Istoria celor două țări cu
noaște nenumărate exemple 
de luptă comună pentru în
lăturarea dominației străi
ne. pentru realizarea 
rațiilor de libertate și inde
pendență națională. In lup
tele împotriva reacțiunii, a 
exploatării și fascismului s-a 
manifestat în mod 
forța solidarității 
lor muncitorești și socialis
te din cele două țări, a par
tidelor comuniste din Româ
nia și Bulgaria, cărora după 
victoria socialismului, le-a 
revenit sarcina istorică de 
a ridica relațiile prietenești 
romàno-bulgare pe trepte tot 
mai înalte, pe fundamentul 
de neclintit al comunității 
de orînduire, de ideologie și 
țeluri.

Colaborării multilaterale 
romàno-bulgare, caracte
rizată de un puternic dina
mism, i s-au deschis noi și 
largi perspective prin sem
narea, la 19 noiembrie 197# 
a noului Tratat de prietenie, 
colaborare și 
tuală.

Noul Tratat 
document de 
sențială pentru evoluția as
cendentă a cooperării romà
no-bulgare, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural, pe baza principiilor 
internaționalismului 
list, ale respectării 
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drep
turi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, 
neamestecului în treburile 
interne. O importanță pri
mordială în dezvoltarea con-

aspi-

vibrant 
mișcări-

asistentă mu-

reprezintă un 
importantă e-

Jivkov. 
relațiile 

tovarășul 
spunea : 

că între

studii
com- 

Turnu

Din portul Agadîr, de pe coasta atlantică a Marocului, a 
plecat spre Constanța primul vas încărcat cu concentrate de 
cupru, extrase de minerii români și marocani, care au des
chis, recent, prin cooperare, mina de la Talaat-Iminirfi, si
tuată in deșertul sudic al țării. Mina este concepută, in ex
clusivitate, după proiecte românești și dotată in cea mai mare 
parte cu utilaje fabricate de uzinele constructoare de mașini 
din țara noastră. O altă mină de cupru care urmează să 
intre in acest an in funcțiune la Ouansimi, tot pe 
baza cooperării cu România, este în pragul dării sale in 
exploatare. Proiectată și aceasta de specialiștii români, ea 
va fi dotată în exclusivitate cu utilaje produse de industria 
noastră constructoare de mașini. în paralel, pe lingă cele 
două exploatări de cupru se construiesc, cu utilaje românești, 
și uzine pentru prepararea acestor minereuri.

Cooperarea economică româno-marocană s-a soldat cu re
zultate deosebite și in alte domenii, indeosebi în agricultură, 
fiind in curs de extindere și în alte ramuri — prelucrarea’ 
de minereuri, industriile chimică, energetică, hidrotehnică, pre
lucrarea și transformarea pieilor de animale etc. Diferite stu
dii de specialitate urmăresc construirea unor obiective econo
mice de primă importanță, înscrise in cincinalul actual al 
dezvoltării economico-sociale independente a Marocului, prin
tre care diferite unități de prelucrare a materiilor prime, 
complexe agroindustriale și altele.

Schimburile comerciale dintre cele două țări cunosc, de ase
menea, o dezvoltare continuă, ele înregistrind, în 1973, un 
spor de 20 la sută față de anul precedent. România exportă 
in Maroc utilaje miniere, strunguri,' aparate de joasă tensiu
ne, cherestea, alte produse din lemn, importind, la rindul ei, 
din Maroc, minereuri, fosfați, antracit etc.

In afară de aceasta, se mai poate menționa asistența de 
specialitate acordată de România Marocului in diferite dome
nii economice, dar și sociale, indeosebi în cel al formării 
de cadre naționale proprii, și al sănătății publice. Se află, 
în prezent, in Maroc, de exemplu, 75 de profesori și 60 de 

la solicita-

I. T.

să 
me- 

Potri-

mb

contemporane.

Pe șantierul de construcție a noului cartier de locuinfe Stegny (Varșovia),

GENEVA 15 (Agerpres). — 
Reuniunea Comitetului de lucru 
militar egipteano-israelian con
sacrată examinării problemelor 
privind dezangajarea trupelor 
egiptene și israeliene la Canalul 
Suez, ale cărei lucrări urmau să 
înceapă marți la Geneva, a fost 
aminată pentru 24 ianuarie — a 
anunțat un purtător de cuvint 
al Națiunilor Unite. Amînarea 
celei de-a 'șaptea reuniuni, a 
menționat purtătorul de cuvint, 
este legată de continuarea misi
unii secretarului de stat ameri
can, Henry Kissinger, care face 
vizite succesive in Egipt și Israel, 
în efortul de a se ajunge la un 
acord asupra separării forțelor 
militare ale celor două țări.

Grupul de lucru militar egip
teano-israelian a fost instituit 
în cadrul conferinței pentru pace 
în Orientul Apropiat pentru a 
negocia un acord de dezangaja-

medici români, fiind așteptați să sosească și 
rea autorităților marocane.

Machupichu, „imnul în piatră al unei splendori...

O altă fațetă, inedi
tă, a catastrofei declan
șate prin înfricoșătoa- 
rea erupție a Vezuviu- 
lui din primul secol al 
erei noastre, a ieșit re
cent la iveală.

socia- 
inde-

BAZIL ȘTEFAN

După declarația privind
unificarea Tunisiei și Libiei

L
a 20 de kilometri 
sud de Neapole, nu 
departe de faimo
sul Pompei, în cen
trul orașului Torre 
Annunziata, un 
grup de arheologi 

italieni conduși de profesorul 
Alfonso de Francisis, au desco
perit — după săpături meticu
loase care au durat șase ani — 
vestigiile stațiunii antice O- 
plonti.

Cind, în urmă cu 1895 de ani, 
in luna august din cel de-al 79- 
lea an al erei noastre, Vezu- 
viul a îngropat sub rîurile sale 
de lavă orașele Pompei și Her- 
culanum, cenușa fierbinte a a- 
coperit și micul dar strălucito
rul Oplonti. Spre deosebire, în
să, de cele două orașe antice a- 
mintite, care au fost de multă 
vreme (de două secole) „scoase 
la lumină“, Oplonti a rămas 
pină de curînd necunoscut. A- 
bia în 1967 a început echipa 
profesorului Francisis primele 
săpături în stratul gros de șase 
metri care desparte modernul 
Torre Annunziata de anticul 
Oplonti.

Ceea ce Ii s-a înfățișat arheo
logilor a întrecut toate așteptă
rile. Ei au descoperit o vilă de 
56 metri lungime, 30 metri lă
țime și patru metri înălțime, 
încărcată cu picturi, sculpturi și 
vase de podoabă, al cărei lux 
întrece cu mult pe cel al lo
cuințelor dezgropate la Pompei. 
Vila, cu 40 de camere, care a 
aparținut, probabil, unui pluto- 
crat( încă anonim) din primul 
secol al erei noastre, este con-

struită in stilul clasic roman și 
are o superbă curte interioară 
de 10 pe 15 metri. Pereții care 
mărginesc această curte sînt a- 
coperiți de minunate fresce, re- 
prezentînd scene din viața de 
toate zilele a locatarilor, fresce 
atît de bine conservate incit 
dau senzația că sint proaspăt 
pictate.

Și, dincolo de înetntarea cu 
care au admirat frumusețile 
vilei dezgropate, arheologii și-au 
dat repede seama că au scos 
la lumină stațiunea rezidențială 
Oplonti, un cartier de vile lu
xoase aparținînd potentaților 
romani ai antichității tirzii. 
Stațiunea unde își avea reșe
dința de vară impăratul Clau- 
dius.

Oplonti. a cărui denumire 
provine de la latinescul „opu- 
lentia“ (abundență), își merită, 
fără îndoială, numele. Spre de
osebire de orașele romane, aici 
n-au fost găsite străzi înguste

bai publice sau un forum. Po
tentații trăiau aici in vile lu
xoase cu încălzire centrală cap
tată din izvoare de apă caldă, 
cu băi superbe — adevărate
piscine particulare ale antichi
tății.

Lucrările arheologice continuă 
actualmente in ritm alert și se 
speră ca în cițiva ani să poată 
fi în întregime dezgropată a- 
ceastă veritabilă bijuterie a an
tichității romane acoperită vre
me de 19 secole de lava Vezu- 
viului. Deocamdată este în curs 
de organizare la Torre Annun- 
ziata un „muzeu provizoriu“ pe 
locul unde au fost terminate lu
crările de dezgropare a primei 
vile. „Aceasta — spune profe
sorul Francisis — este o avan
premieră la deschiderea în ur
mătorii ani. a parcului arheo
logic Oplonti care, sîntem si
guri, va fascina privirile a mi
lioane de vizitatori“

Sub conducerea președintelui 
Habib Bourguiba, la Tunis a 
avut loc, marți, o reuniune a 
Consiliului Republicii, organul 
suprem de stat, alcătuit din 
membrii guvernului și ai Birou
lui Politic al Partidului Socia
list Desturian. Cu acest prilej, 
a fost examinat — potrivit unui 
comunicat oficial, transmis pre
sei de către premierul Hedi 
Nouira — „principiul procla
mării uniunii dintre Tunisia și 
Libia“ și au fost studiate „mij
loacele de transpunere in prac
tică a declarației de la 12 ianua
rie cu privire la crearea Repu
blicii Arabe Islamice“.

Comunicatul menționează că 
guvernul tunisian „va angaja 
negocieri cu guvernul libian, in 
scopul determinării conținutului 
uniunii și a etapelor ei de rea
lizare“. De asemenea, Tunisia 
„va întreprinde, in conformi
tate cu politica sa de consultare 
permanentă cu țările Maghrebu- 
lui, contactele și discuțiile ne
cesare cu țările frățești“.

Comunicatul 
că „relațiile _____
lalte țări ale lumii, 
toate angajamentele, 
și atitudinea ei față 
tele internaționale 
subscris, vor rămîne 
bate“.

Bourguiba și Gedafi
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Noul președinte 
al Braziliei

pentru data de 11 februarie, la 
Washington, de ministrul de ex
terne Masayoshi Ohira.

mai subliniază 
Tunisiei cu cele- 

précum și 
acordurile 
de trata- 
la care a 
neschim-

Șefii de stat ai Marocului și 
Algeriei cele două țări invi
tate în declarația adoptată de

Una din camerele de baie ale vilei de la Oplonti : o veritabilă 
piscină particulară...

La 15 ianuarie, cei 503 mem
bri ai Colegiului Electoral bra
zilian — reuniți în incinta Con
gresului Federal din Brasilia — 
i-au desemnat pe Ernesto Geisel 
Și pc 
funcțiile 
pectiv, 
pentru 
mandat

Pereira dos Santos in 
de președinte și, res- 
vicepreședinte al țării, 
perioada următorului 
constituțional. Cei doi 

reprezentanți ai partidului 
guvernămint, Alianța Renova
toare Națională (Arena), au ob
ținut 400 de voturi.

de

TELEGRAMA 
MARTI PRE- 
RICHARD NI- 

japonez, Ka-

• INTR-O 
ADRESATA 
ȘEDINTELUI 
XON, premierul _ . 
kuei Tanaka, a anunțat oficial 
hotărîrea Japoniei de a partici
pa la conferința țărilor consu
matoare de petrol, propusă de 
șeful statului american.

Japonia va fi reprezentată la 
această conferință, programată

„Skylab-3" 
de ședere în spațiu

record

• ASTRONAUȚII MISIUNII 
„SKYLAB—3“. au depășit in 
cursul nopții de luni spre marți 
recordul de activitate spațială 
deținut de echipajul precedent 
— 59 de zile, 11 ore, 9 minute 
și 4 secunde. Carr, Gibson și 
Pogue au efectuat pină acum 
la bordul laboratorului orbital 
858 rotații în jurul Pămintului, 
acoperind 39,4 milioane km. In
diferent de durata misiunii 
„Skylab-3“ — ea urmează să se 
încheie după 84 de zile —, re
cordul pe care îl vor stabili cei 
trei astronauți în cele din urmă 
este de natură să rămină în 
vigoare o vreme îndelungată,

probabil 10—15 ani, cel puțin 
în ceea ce privește explorările 
spațiale americane. Intr-adevăr, 
N.A.S.A. nu preconizează în 
prezent zboruri cu oameni la 
bord care să dureze mai mult 
de două luni.

„Hydro-Congo"
• DUPĂ NAȚIONALIZAREA 

A ȘAPTE COMPANII OCCI
DENTALE care se ocupau cu 
distribuirea petrolului, printre 
care „Shell“, „Texaco“ și „Mo
bil Oii“, guvernul congolez a 
anunțat crearea unei societăți 
naționale pentru cercetări și 
exploatări petroliere, denumită 
„Hydro-Congo“.

Hotărîrea privind crearea a- 
cestei societăți a fost luată in 
cadrul unei reuniuni a Birou
lui Politic al Partidului Congo
lez al Muncii, desfășurată sub 
conducerea președintelui Mari- 
en N’Gouabi“.

în următoarele 15 zile vor 
avea loc acțiuni concrete în 
vederea semnării unui nou 
tratat necolonialist asupra 
Zonei și Canalului Panama 
care să-l înlocuiască pe cel 
din 1903, ce acordă Statelor 
Unite dreptul de perpetuita
te asupra acestei regiuni — 
a declarat generalul Omar 
Torijos, șeful guvernului pa
namez, inainte de plecarea 
sa într-o vizită oficială în 
Peru și Argentina.

Agenția PRENSA LATINA 
relevă — referindu-se Ia vi
zita pe care Torijos o între
prinde pe continentul latino- 
american — că, în ultimii 
doi ani, activitatea diploma
tică pe plan internațional a 
guvernului panamez, în ve
derea expunerii poziției a- 
cestei țări față de tratatul 
asupra căii interoceanice și a 
zonei limitrofe, a fost deo
sebit de intensă.

președinții Bourguiba și Gedafi 
să se alăture Uniunii tunisiano- 
libiene — au stabilit luni con
tacte pentru a se consulta, a- 
nunță agenția M.E.N., citind 
postul de radio Rabat. în legă
tură cu aceasta, Hassan al II- 
lea și Houari Boumediene au 
hotărit să mențină legătura 
pentru a urmări evoluția situa
ției. Totodată, o delegație maro
cană la nivel înalt a vizitat luni 
Algerul, avînd cu președintele 
Boumediene o întrevedere con
sacrată studierii aceleiași pro
bleme.

Totodată, Algeria și Marocul 
au convocat reuniuni speciale 
ale forurilor conducătoare na
ționale pentru examinarea ho- 
tărîrii Libiei și Tunisiei de a 
se uni.

La încheierea reuniunii comu
ne a Consiliului Comandamen
tului' Revoluției și guvernului 
Algeriei, desfășurată sub con
ducerea președintelui Boume
diene, a fost dat publicității un 
comunicat care menționează că 
„un asemenea eveniment nu 
poate lăsa indiferentă Algeria 
sau celelalte popoare din Ma- 
ghreb“. în orice caz, arată co
municatul, modificările ce afec
tează regiunea Maghrebului 
„nu pot fi adoptate fără consul
tări prealabile indispensabile, 
fără schimburi de vederi des
chise între țările interesate“. 
Comunicatul afirmă, in același 
timp, că o inițiativă de o' ase
menea importanță, care ar pu
tea să fie istorică, necesită o 
pregătire serioasă, ce exclude, in 
egală măsură, atit reticențele 
cit și orice formă de improviza
ție de natură să afecteze însăși 
noțiunea de unitate. In înche
iere, comunicatul arată că Alge
ria iși reafirmă solemn atașamen
tul de nezdruncinat față de po
litica de fraternițate, bună ve
cinătate și cooperare atit pe 
plan maghrebian, cit și pe plan 
arab și african.

Declarația dată publicității Ia 
încheierea lucrărilor reuniunii 
speciale a guvernului marocan, 
prezidată de regele Hasșan al 
II-lea și care a fost consacrată 
aceleiași probleme, menționează 
că Marocul este ferm atașat ideii 
de unitate a Maghrebului arab, 
dar ține ca „această unitate să 
se realizeze în condițiile cele 
mai bune, pentru a beneficia de 
șanse maxime de succes. Guver
nul marocan este convins că 
orice precipitare sau improvi
zație este de natură să lipsească 
unitatea dorită de asemenea 
șanse“.

X
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• GUVERNUL REPUBLICII 
ZAIR a hotărit preluarea bunu
rilor aparținind companiilor pe
troliere străine, înregistrate in 
țară și transferarea lor societă
ții naționale „Petro-Zair“ — s-a 
anunțat oficial al Kinshasa.
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