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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei [F.N.L.A.], condusă 

de Roberto Holden, președintele F.N.L.A.

întreprinderea de mașini grele București. Polizarea unei virole a 
liniei de ciment care va produce 3 000 tone în 24 ore

în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei, a Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Noi colective de muncă din țară adresează

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen

• COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ către toate unitățile de indus
trie chimică, anorganică, de îngrășăminte chimice, de prelucrare a ma
selor plastice și cauciucului
• COMBINATUL PENTRU LIANȚI Șl MATERIALE REFRACTARE-TUR- 
DA către toate întreprinderile producătoare de materiale de construcții
• ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALIZAREA CĂRNII-SUCEAVA 
către toate unitățile de industrie alimentară din țară
• I.C.S. PENTRU PRODUSE INDUSTRIALE — PIATRA NEAMȚ către 
toate întreprinderile comerciale de stat
• S.M.A. DIN SCORNICEȘTI -JUDEȚUL OLT către toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii
• DEPOUL DE LOCOMOTIVE ADJUD - JUDEȚUL VRANCEA către
toate unitățile de transporturi feroviare cm pagina a il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit 
la 17 ianuarie, la Predeal, cu 
delegația Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei 
(F.N.L.A.), condusă de Roberto 
Holden, președintele Frontului 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Au participat: tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Pană, Constan
tin Drăgan, Ștefan Andrei, ge- 
neral-colonel Ion Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Din delegația Frontului Na
țional pentru Eliberarea An
golei fac parte Johnny Eduardo 
Pinnock, însărcinat cu relațiile 
externe ale F.N.L.A., Ngola 
Kabangu, însărcinat cu Depar
tamentul Afacerilor Interne,
Pedro Ngadimpovi, 
cu Departamentul 
Hendrik Vaal Neto,

însărcinat 
Educației, 
adjunctul

șefului relațiilor externe, Paulo

CÎND CĂMINUL CULTURAL ARE ÎN VEDERE
SI PREFERINȚELE TINERILOR

Iarna este anotimpul cînd, 
datorită programului de muncă 
normal, timpul poate fi folosit 
de către tineri în favoarea în
sușirii unor noi elemente de 
cultură politică și artistică, este 
timpul ce trebuie folosit cu 
multă chibzuință în scopul în
tregirii bagajului de cunoștințe 
generale. Pornind de la aceste 
considerente de ordin general, 
analizăm planurile de muncă 
ale unor organizații U.T.C. din 
unele comune ale județului 
Galați, participăm la cîteva ma
nifestări pentru a ne putea face 
o părere despre conținutul și 
modul lor de desfășurare, des

pre audiența de care se bucură 
în rîndul tinerilor.

In mare, planurile cuprind 
trei categorii de acțiuni : poli- 
tico-educative, cultural-artisti- 
ce-sportive și de ridicare a ni
velului de cunoștințe profesio
nale. Cîteva ce au avut loc în 
prima parte a iernii :

— 350 tineri din comuna Tu- 
dor Vladimirescu s-au întîlnit 
cu eroii muncii socialiste Ghc- 
orghe Lupea — maistru la Șan
tierul Naval, și prim-topitorul 
Alexandru Stoica de la Combi
natul Siderurgic din Galați. S-a 
discutat despre muncă ; un 
colocviu cu întrebări decise de

Metoda originala de turnare 
a panourilor pentru 

construcția locuințelor
Un grup de spe

cialiști de la Șan- 
.erul de construc

ții din Suceava, a 
pus la punct o ori
ginală metodă de 
turnare a panouri
lor mari, procedeu 
care elimină in în
tregime lucrările de 
finisaj Ia fațade. 
Rod al unor în
delungi căutări vi- 
zind reducerea chel
tuielilor de produc
ție și ridicarea gra
dului de indus
trializare în con
strucția de locuin
țe, noua metodă

constă în turnarea, 
pe tipare încălzi
te, peste o folie de 
polietilenă, a pa
nourilor, în acest 
fel obținîndu-se o 
suprafață cu un as
pect estetic îmbu
nătățit și cu o re
zistență mai mare 
la agenții atmos
ferici.

Uniformizarea și 
șablonul în con
strucția de locuin
țe, criticate în ul
timul timp, vor fi 
înlăturate prin a- 
ceea că pe folia de 
polietilenă se pot 
pune diverse mo-

dele sau materia
le : plase sudate cu 
ochiuri diferite, 
pietriș sortat, ci
ment alb și altele, 
cu aspect de cera
mică, ceea ce con
feră exterioarelor 
o înfățișare plă
cută.

Un calcul arată 
că prin aplicarea 
acestui procedeu se 
realizează econo
mii de forță de 
muncă, timp și ma
teriale în valoare 
de circa 800 lei 
pe fiecare apar
tament.

ambele părți, un scurt, dar nu 
lipsit de ecou, examen de con
știință din partea ascultătorilor 
din sală ilustrat și de mărturi
sirile cîtorva tineri.

— în comuna Matca, 150 ti
neri au participat la o dezbatere 
privind normele de comportare 
în societate, obligatorii pentru 
fiecare cetățean al țării, discu- 
tînd la obiect cu tovarășul Crin- 
tea Vasiie, procurorul șef' al 
procuraturii județene.

Asemenea dialoguri, îijitîlniri 
și expuneri au mai avut loc și 
în comunele Băleni, Slobozia- 
Conachi, Vameș și .altele, în 
toate cazurile sălile căminelor 
culturale dovedindu-se neîncă- 
pătoare deși, nu întotdeauna au 
urmat programe artistice. De 
menționat, Întâlnirile proiectate 
a avea loc în toate comunele 
județului cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de la înce
perea cooperativizării, la care 
vor participa ca invitați mem
brii cooperatori fondatori, eroi 
ai muncii socialiste din agricul
tură, președinți de C.A.P., vor 
evidenția realizările obținu
te de tineri în anul ce a tre
cut, sarcinile ce le revin în 
acest an. Programele conțin, de 
asemenea, acțiuni cu caracter 
științific ateist susținute de bri
găzi ’ științifice, mese rotunde, 
simpozioane, dezbateri, partici
parea tinerilor la ciclurile te
matice din cadrul universităților 
populare sătești, vizite și pele
rinaje la locuri istorice și 
muzee, serbări, montaje literare, 
seri de poezie dedicate Unirii 
Principatelor, aniversării greve
lor din februarie 1933, a zilei de 
6 Martie 1945.

Am stat de vorbă cu tineri 
din comunele Corod, Cudalbi, 
Cercești, Băleni. „Spre deose
bire de ceilalți ani, ne spune 
secretarul comitetului U.T.C.

din Corod, cînd se mai întîmpla 
să organizăm unele acțiuni ne
atractive sau nu le pregăteam 
temeinic pe toate, ce am trecut 
în planul de acțiuni pe această 
iarnă a fost judecat jn amănunt, 
am ținut cont de sugestiile și 
preferințele tinerilor, ne îngri
jim ca invitații să fie anunțați 
din timp de intențiile și preten
țiile noastre pentru a se putea 
la rindul lor pregăti. Un exem
plu : am trecut în plan două 
acțiuni despre legislația
țării, capitol la care știm des
tul de puțin șiy proiectul de 
norme — în cadrul cărora ne 
propunem să discutăm impor
tanța fiecărei legi, consecințele

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a Il-a)

Extinderea
și concentrarea 

culturii plantelor 
tehnice

în județul Mureș se întreprind 
acțiuni menite să extindă și să 
concentreze cultura plantelor 
tehnice. Astfel, culturile de 
sfeclă de zahăr, in, cinepă și tu
tun, vor cuprinde în acest an 
mai bine de 30 000 ha, cu circa 
3 000 mai mult decît în 1970. Mai 
mult de jumătate din această 
suprafață este destinată culturi
lor de sfeclă de zahăr, concen
trate în special în unitățile a- 
gricole din apropierea fabrici
lor de zahăr de la Luduș și Tg. 
Mureș. Se scontează pe o pro
ducție de 30 000 kg la hectar.

Pentru culturile de in și cî- 
nepă s-au stabilit zonele situate 
în apropierea Reghinului, Si- 
ghișoarei și Tîrnavei Mici. Uni
tățile din această parte a jude
țului vor concentra culturile de 
in și cinepă pe suprafețe variind 
între 50 și 200 ha permițînd ast
fel mecanizarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. Potrivit 
prevederilor în acest an urmea
ză să se obțină 3 000 kg tulpini 
de in la hectar, iar la cinepă 
5 000 kg.

Tuba, directorul de cabinet al
președintelui, comandant Salva,

din conducerea Armatei de eli
berare națională a Angolei, 
doamna Monteiro și doamna 
Mateus Neto, membri ai Birou
lui Politic al F.N.L.A.

Președintele Frontului Națio
nal pentru Eliberarea Angolei 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, poporului român, 
salutul călduros al membrilor 
organizației sale, al combatan
ților angolezi, evidențiind tot
odată importanța ajutorului fră
țesc și militant pe care poporul 
român îl acordă luptei popoa
relor aflate încă sub jugul do
minației coloniale, pentru elibe
rarea națională, pentru o dez
voltare liberă, independentă, 
fără amestec din afară, pe ca
lea progresului economic și so
cial.

Mulțumind pentru aprecierile 
și urările transmise de delega
ția Frontului Național pentru E- 
liberarea Angolei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat po
porului angolez calde urări de 
succes în lupta sa legitimă îm
potriva colonialismului, pentru 
triumful cauzei emancipării sale 
naționale și sociale, pentru o 
dezvoltare liberă, independentă, 
pentru o viață demnă și pros
peră.

în cursul convorbirii, au 
fost abordate probleme ale ac
tivității desfășurate de Parti
dul Comunist Român și de 
Frontul Național pentru Elibera
rea Angolei, precum și referi
toare la evoluția vieții inter
naționale actuale, la lupta for
țelor antiimperialiste din în
treaga lume împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și 
discriminării rasiale, contra po
liticii imperialiste de dominație 
și dictat.

Ambele părți au hotărît să 
continue contactele reciproce, 
schimbul de vederi și de infor
mații, conlucrarea multilaterală 
în interesul popoarelor român și 
angolez, al unității frontului an- 
tiimperialist în lupta pentru 
victoria cauzei libertății și inde
pendenței naționale, progresului, 
a păcii și cooperării între po
poare.

★
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe membrii delegației 
Frontului Național pentru Elibe
rarea Angolei.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

Pe urmele lui Enescu...

Reîntîlniri cu eroi 
ai reportajelor noastre

Practica culturala 
a așezământului 

educativ pentru tineret

MIJLOACE 
. AUDIO-VIZUALE

Doi elevi 
români 

se impun 
atenției 

lumii 
muzicale

Despre succesul Iui 
Sorin Melinte, anul II, 
pian și Constantin Bo- 
bescu-Efremov, anul 
III, vioară, de la Li
ceul de muzică „Geor- 
ge Enescu“ din Capi
tală citit! amănunte 

in pag. a IlI-a.

L-am cunoscut la Onești, în 
1958. „Brigadierul acesta, un 
băiat cu umeri largi și fața col
țuroasă,, scrie muind din cînd în 
cînd creionul în gură.

— Ce scrii, măi băiete ?
Privește iscoditor, cumpănește 

dacă să-ți răspundă sau nu, și, 
în sfîrșit :

— Scriu la Zimnicea, la verii 
mei; să vină și ei aici.

Atît I Închide caietul și nu te 
mai bagă în seamă“.

Totuși, l-am cunoscut bine și 
datorită lui am scris reportajul 
„Entuziaștii de la Onești“. Băieți 
veniți din toate colțurile țării 
construiau un oraș. Construiau 
și învățau. Și carte și meserie și

meserie
om 
oameni
regulile noi ale societății. Era o 
atmosferă de romantism revolu
ționar : dimineața se încolonau 
la careu în fața taberei, apoi ple
cau cîntînd la locul de muncă; 
duceau cu ei un drapel roșu și 
își disputau cinstea de a-l purta 
cîte o zi; seara se adunau la un 
club — o baracă nu prea încăl
zită — și învățau notele muzica
le exersînd pe instrumente cum
părate din fondurile sindicatu
lui. Și erau modești și solidari. 
Îmi amintesc de o încurcătură. 
Notasem în carnet vreo zece evi-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN NUMĂRUL
DE ftZI :

• Viața de organiza
ție : Cum s-a orga
nizat în județul Hu
nedoara INSTRU
IREA COMITETE
LOR SI BIROURI
LOR U.T.C. DIN 
ȘCOLILE GENE
RALE DE LA SATE

• Cronica T.V. : CE 
ȘTIM DESPRE FE
RICIRE?

(în pagina a II-a)

• Sport : Fotbal — 
DUPĂ TRAGEREA 
LA SORȚI ; Cupa 
tineretului — LA 
BRĂILA CIND SE 
VA DA STARTUL ?

(în pagina a IlI-a)

LOCUL NOSTRU^

CARE NU SE VĂD Șl NU SE AUD
Procedeele educative actuale 

nu-și pot îngădui să se lip
sească, decit in dauna lor, de 
mijloacele tehnice, audio-vizu
ale, iar investigații de cea 
mai diferită factură certifică 
eficiența folosirii.

Așa se explică, desigur, de ce 
rețeaua instituțională menită sa 
contribuie la desfășurarea unui 
proces educativ de proporția 
masei nu neagă nici faptul că 
publicul o constrînge la efor
turi financiare pentru a-și în
mulți dotările de practică cul
turală cu cele mai noi produse 
specifice, oricît de costisitoare, 
nici că aceste produse tehnice, 
electronice etc., au consecințe 
duble. Iată de ce nu m-am mirat 
de fel cînd directorul clubului

tineretului din Alba Iulia s-a 
referit la magnetofoane, discuri, 
benzi, diafilme, proiecții dia
scop, aspectomat etc., într-o 
discuție care avea, de fapt, ca 
subiect, educația politică.

— Dispunem, mă informa, 
astfel, directorul clubului, de 
două magnetofoane, un picup 
și trei seturi de discuri, un as
pectomat cu opt serii tematice 
de diapozitive. Nu mă mai re
fer la formațiile de muzică 
ușoară. Ia ansamblul de cintece 
și dansuri populare, taraf etc., 
care au și ele instrumentele 
necesare inclusiv instalațiile 
electronice de rigoare.

Din vorbă în vorbă, ajungem 
să discutăm despre programe, 
stabilindu-ne, ca punct de re-

per, o perioadă de două luni și 
jumătate de la sfîrșitul anului 
trecut. Am observat că, în ge
nere, ritmul de prezentare a 
unor manifestări cultural-edu
cative nu e aici mai slab decît 
în alte părți. îngrijite, cuprin
zătoare, diverse, temele acțiu
nilor realizate cunosc o perio
dicitate rezonabilă în funcție 
de categoria de tineri cărora le 
sînt adresate. In felul acesta, 
joile și duminicile au, fără va
riație, același public, primele — 
elevi (ziua elevului), celelalte 

tineri din întreprinderi

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a Il-a)

Cunosc un om tînăr, secretarul comitetu
lui U.T.C. dintr-un orășel de provincie, pe 
care de cîte ori munca mea de ziarist mă 
duce acolo, îl găsesc chiar în primele mi
nute. Dar să nu credeți că prietenul meu 
mă așteaptă în mod special, stînd așa, ne
mișcat pe un scaun, lingă biroul lui, cu o 
mînă pe telefon, iar cu cealaltă ținînd cre
ionul, de parcă s-ar fi născut pe această 
lume, să întocmească dări de seamă, situa
ții sau procese verbale... Nicidecum, pe 
secretarul meu nu l-am văzut niciodată în 
sediul organizației, dar l-am găsit adeseori 
în mijlocul tinerilor. Și acum țin încă minte 
prima noastră întîlnire : era într-o seară de 
iarnă, frig cumplit, cum n-a i... ‘ ’
omul, zăpada geroasă gemea 
sub pașii mei. Intram în casa 
de cultură a orășelului să mai 
văd și eu „pe viu" cum se 
distrează, cum petrece tinere
tul nostru de azi. Căutînd in
trarea în sală, eram surprins că nu 
aud zgomotele familiale, binecunoscute ale 
activității, proprii unui lăcaș al culturii și 
distracției plăcute. Și totuși, sala mare nu 
era goală. Vreo zece tineri, îmbrăcați din 
cap pînă în picioare în haine groase și 
călduroase, se învîrteau în jurul sobei imen
se, din care, în loc de căldura mult aștep
tată, ieșea un fum gros, descoperind nenu
măratele crăpături în teracotă. Tinerii s-au 
străduit tocmai să repare cît mai grabnic 
soba masivă, transformînd sala pregătită 
pentru dans într-un adevărat șantier de 
lucru. Apropiindu-mă, m-am interesat dacă 
astăzi va fi timp și pentru altceva în afară 
de această îndeletnicire. Un tînăr, cu mîi- 
nile pline de lut moale, cu fața mîzgălită 
cu funingine, mi-a răspuns indignat: „Nu 
vedeți oare ? Se poate cineva distra în a- 
semenea frig ?... Haideți, băieți, să ispră
vim odată I" Iar, cînd soba n-a mai scos 
fum și flăcările au început să lingă pereții

mai văzut

CSEKE GÄBOR

interiori ai teracotei, tînărul s-a îndreptat 
spre mine, scuzîndu-se.

...Era secretarul comitetului orășenesc. 
Îmi povestea pe urmă, că de mult au recla
mat starea sobei conducerii casei de cul
tură, fără să întreprindă cineva ceva. Vă- 
zînd cum stau lucrurile, s-au apucat ei, ti
nerii, s-o repare înaintea începerii dansului. 
„Știți - continuă apoi, - unii tovarăși mă 
cred un neputincios, fiindcă îmi place să 
lucrez împreună cu tinerii. îmi reproșează 
cîteodată : de ce lucrezi dumneata, de ce 
nu pui tinerii la treabă ? Iar eu răspund 
atunci că doar asta și fac I... Uitați-vă bine 
la băieții de aici. Toți s-au plîns de sobă 
săptămîni întregi. Nu știau cum să se 

apuce de treabă, ca să iasă 
bine. Acum însă, le-am arătat. 

Și uite, că am lucrat împreună I" 
Ne-am mai întîlnit de atunci 

de multe ori. O dată încăr
ca cu uteciștii fabricii fie- 

adunat în curtea întreprinderii perul vechi
un camion... Altă dată, l-am surprins lîngă 
un strung, luîndu-se la întrecere cu un tînăr 
strungar, care se pregătea la faza locală a 
olimpiadei pe meserii. L-am văzut discutînd 
cu elevii școlii, în mijlocul curții, în recrea
ția mare, sau jucînd fotbal în echipa ca
drelor didactice, contra echipei locale, de 
divizia C... Acest secretar îmi pune în gînd 
mereu întrebarea : lucrînd pentru tineret, 
unde ne e locul adevărat ? Avem oare 
dreptul să ne închidem pentru zile întregi 
în birouri, să „conducem" numai, fără să 
punem și noi măcar două cărămizi una pes
te alta ?

Ultima dată, totuși, nu l-am găsit așa de 
ușor : se spunea că e plecat Ta București, 
să dea examene la Academia „Ștefan Gheor
ghiu". După masă, însă, l-am zărit: cu 
noaptea încă în ochi petrecută pe drum, 
demola împreună cu vreo sută de tineri 
niște clădiri vechi, prăpădite. Curățau locul 
pentru noul cinematograf.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE VIATA DE ORGANIZAȚIE CE ȘTIM
u

COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ
Către toate unitățile de

industrie chimică, anorganică,

misirea a I 500 tone combustibil convențional față de normele 
de consum planificate.

Călăuziți de orientările și sarcinile cuprinse . în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, vom acționa cu toată dăruirea pentru în
deplinirea exemplară a obligațiilor ce ne revin, asigurind. in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al Xl-lea al partidului, realizarea planului pe 
primii patru ani din cincinal la data de 20 august.

de îngrășăminte chimice,
de prelucrare a maselor

plastice și cauciucului
cliî— 
ma- 
rea-

Examinind posibilitățile existente in cadrul Combinatului 
mic Făgăraș, prin mobilizarea întregului potențial uman și 
terial, sub conducerea organizației de partid, ne angajăm să 
iizăm următoarele :

1. Depășirea planului de producție globală cu 30 000 000 Iei. a 
producției marfă cu 15 000 000 Iei, concretizată in următoarele 
produse :

•

Secretarul
Comitetului de partid

CONSTANTIN POPOVICI

Președintele 
Comitetului sindicatului 

GHEORGHE LUCA

Președintele
Comitetului oamenilor muncii

EMILIAN PETRESCU

Secretarul
Comitetului U.T.C.

NICOLAE BRUJA

DESPRE 
FERICIRE ?

O femeie cu privirea intensă, 
dureroasă. cu colțul buzelor 
tras în jos, ca un accent tragic. 
O femeie care zimbește rar și 
nu ride niciodată. O femeie ele
gantă și fină, cu o frumusețe 
discretă, care se cere mereu și 
mereu redescoperită. O femeie 
care așteaptă mereu, așteaptă 
de două ori și altfel ; viața ei 
profesională este o lungă și 
tensionată așteptare, o lungă și 
tensionată luptă eu boala — fe
meia e chirurg. Viața ei perso
nală este o lungă și tensionată 
așteptare în casa goală, mai 
totdeauna goală — femeia este 
soția primului secretar al co
mitetului județean de partid 
din orașul ardelean X. O fe
meie despre care întregul oraș, 
întregul județ spune „e o fe
meie fericită“...

Ce știm despre fericire ? 
Uneori noi înșine. mai nimic. 
De cele mai multe ori, nu e 
timp să te gindești la asta. 
Există o fericire fundamentală 
pe care el, soțul, el, primul se
cretar o afirmă mereu, calm, 
sau furios, liber, sau copleșit 
de temeri și de griji : „in țara 
mea, cu partidul meu Ia putere“.

Ce știm despre fericire ? Să 
găsești omul de lingă tine. „Am 
stat mereu lingă el. chiar dacă 
uneori nu l-am înțeles“ — spu
ne Cornelia, soția cea fericită. 
O spune greu, șoptit, cu ten
siune. Tensiunea a devenit a 
doua ei natură.

Ce știm despre fericire ? Să 
ai un băiat zdravăn la minte și 
la trup, să știi că ai crescut un 
fiu despre care poți spune, cu 
omenească trufie — „îmi sea
mănă“. Dincolo de aceste lu

model, diferite de la un cen
tru la altul. La școala gene
rală nr. 2 din Brad — spre 
exemplu — a avut loc înmî- 
narea festivă a carnetelor 
U.T.C. unor elevi primiți de 
curînd în organizație. A fost 
de față, ca invitat, minerul 
Gheorghe Iga, Erou al Muncii 
Socialiste care le-a vorbit des
pre îndatoririle ce le revin în 
măreața

meniri pe care o are U.T.C. 
în educarea tinerei genera
ții, în pregătirea ei pentru 
muncă și viață. In fiecare cen
tru de instruire a fost prezen
tată, de asemenea, o expu
nere despre stilul de muncă al 
comitetului și biroului organi
zației U.T.C. din școala gene
rală insistând asupra proble
melor curente pe care aceste 
organe le au de rezolvat : pla-

Cum s-a organizat 
în județul Hunedoara

INSTRUIREA

operă de făurire a 
socialismului. La li
ceul din Ilia, am 
pregătit o activita
te de orientare șco
lară și profesională. 
N-a fost o simplă 
vizită la obiectivele 
economice și social
culturale ale comu
nei, ci o discuție 
vie, antrenantă, in
structivă pornită de 
la opțiunile expri
mate de mai mulți 
elevi. Au luat cu- 
vîntul părinți, pro
fesori, diriginți, ac
tiviști de partid ca
re le-au vorbit des
pre meseriile cele 
mai utile societății, 
despre s 
activității 
productive. In alte 
centre am pregătit 
cadrane politice, ga
zete de perete ale 
organizației U.T.C., 
colțuri sportiv-tu- 
ristice, s-au desfă
șurat adunări gene
rale de primire în 
U.T.C., întâlniri în
tre pionieri și ute- 
ciști etc.

— Actuala instru
ire a fost suficientă 
pentru desfășurarea 

unei activități corespunzătoa
re pînă la sfîrșitul anului ?

— în fața organizațiilor 
U.T.C., inclusiv a celor din 
școlile generale de Ia sate, a- 
par mereu sarcini noi, mai 
complexe. Tocmai de aceea 
ne-am propus să repetăm ins
truirea și în trimestrul urmă
tor. Dacă la cea de acum am 
pus accentul — cum e și fi
resc — pe demonstrațiile 
practice, la următoarea vom 
insista și mai mult pe orga
nizarea acțiunilor model care 
să se constituie în adevărate 
schimburi de experiență.

COMITETELORI.C.S. PENTRU PRODUSE 
INDUSTRIALE-PIATRA NEAMȚ c.mase plastice și rășini sintetice 1 230

intermediari pentru coloranti și medicamente 1 400
îngrășăminte chimice 500
săruri anorganice 700
explozivi minieri 100
anilină 100
repere induși. .ale din mase plastice 25
Depășirea

tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 
tone 

planului la export cu 2 la sută prin creșterea 
competitivității și lărgirea gamei produselor destinate pieței ex
terne. i

3. Vom acționa permanent pentru aplicarea măsurilor de ra
ționalizare a consumului de combustibil și energie; pe această 
bază vom obține o economie de 3 500 000 metri cubi gaz metan 
și 650 000 kilovați oră energie electrică.

Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și eliminarea 
. risipei, vom reduce indicii de consum la materii prime, auxilia- 

re și materiale, obținind economii în valoare de 2 000 000 lei.
4. Creșterea productivității muncii cu 2 500 lei pe salariat, prin 

extinderea automatizării și mecanizării unor lucrări in special 
cu volum mare de muncă, modernizarea tehnologiilor de fabri-

■ cație, organizarea științifică a muncii, repartizarea rațională a 
forței de muncă, cu prioritate in sectoarele de producție.

Vom intensifica acțiunea de pregătire și perfecționare a ca
drelor prin organizarea unor cursuri de calificare 
nare pentru 2 500 de muncitori. 250 de maiștri și 
100 de cadre cu studii superioare.

5. Sporirea aportului cercetării științifice proprii 
rea producției de mic tonaj prin introducerea in

2.

și pcrfecțio- 
tehnicieni și

la dezvolta- 
__ ,_______ ______ ____  ___ d ..............     ... fabricație a 
20 noi sortimente de ie'rbicide selective, săruri minerale, adezivi 
pentru industria lemnului, lianți pentru turnătorii și repere din 
mase plastice pentru construcția de mașini.

6. în domeniul investițiilor vom asigura condiții și vom con
centra eforturile pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor astfel 
ca toate obiectivele să fie realizate la termenele planificate : ne 
angajăm să punem in funcțiune fabrica de oxigen cu un devans 
de 30 de zile.

Vom depăși cu 3,5 la sută planul la producția de piese de 
schimb, utilaje și mijloace de mică mecanizare prin autoutilare.

7. în preocuparea permanentă a comitetului oamenilor muncii, 
sindicatului și organizației U.T.C. vor sta îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață ale muncitorilor, prevenirea accidente
lor și îmbolnăvirilor profesionale.

Secretarul Comitetului 
de partid

Ing. VICTOR IOVU

P reședințele Comitetului 
oamenilor muncii

Ing. TEODOR ȘUTEU

Președintele Comitetului 
sindicatului

NICU GHEORGHE

Secretarul Comitetului U.T.C.
CONSTANTIN FÄINÄ

COMBINATUL PENTRU LIANȚI 
ȘI MATERIALE REFRACTARE TURDA 

Către toate întreprinderile 
producătoare de materiale 

de construcfii
Colectivul Combinatului pentru lianți și materiale refractare 

— Turda, adresează tuturor combinatelor și Întreprinderilor pro
ducătoare de materiale de construcții chemarea la intrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1974 și se angajează să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea producției marfă cu 10 milioane Ici, concretizată 
în principal în :

• 15 000 tone ciment :
• 200 tone cărămizi refractare ;
• 10 000 tone calcar pentru industria chimică și siderurgică. 
Producția peste plan se va obține prin îmbunătățirea indicilor

de folosire a utilajelor conducătoare (cuptoare de clincher), care 
vor atinge un nivel de cel puțin 85 la sută.

2. Creșterea productivității muncii, față de plan, cu 1 00o lei 
pe salariat,

3. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu un mili
on lei, din care la cheltuieli materiale cu 800 000 lei.

4. Depășirea beneficiului planificat cu 5 milioane lei.
5. Realizarea prin acțiunea de autodotare a unor utilaje și 

piese de schimb, peste plan. în valoare de un milion lei.
6. în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă 

și reducerii poluării se va acționa asupra creșterii randamentului 
la electrofiltrele cuptoarelor de clincher, a funcționării în con
diții optime a tuturor instalațiilor de desprăfuire.

7. Se vor efectua acțiuni de muncă patriotică, totalizind
40 000 ore-om, în scopul înfrumusețării întreprinderii și a unei 
mai bune gospodăriri a fondurilor fixe, materiilor prime și 
materialelor.

Secretarul Comitetului Președintele Comitetului
de partid oamenilor muncii

TRAIAN ȘCHIOP ing.
CONSTANTIN GAETAN

Președintele Comitetului 
sindicatului Secretarul Comitetului

TEODOR SIRBU U.T.C.
PETRE RUSU

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIA
LIZAREA CĂRNII- SUCEAVA

Către toate unităfile 
de industrie alimentară din fără
Colectivul întreprinderii de industrializarea cărnii Suceava, 

cheamă la întrecere toate întreprinderile din ramura industriei 
alimentare și se angajează să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției globale și marfă cu 15 mili
oane lei.

2. Ridicarea nivelului calitativ și de prezentare a produselor 
alimentare ; în acest scop vom asigura ;

• introducerea în fabricație a 34 sortimente noi cu o produc
ție de 560 tone, din care 11 sortimente create local ; .

• creșterea cu 12 la sută, față de plan, a proporției produselor 
preambalate destinate consumului populației și sporirea volu
mului de mărfuri alimentare pentru extinderea autoservirii in 
rețeaua comercială.

3. Ridicarea stării de salubritate a unității la nivelul cerințelor 
sanitare și veterinare actuale, prin devansarea aplicării progra
mului de igienizare a tuturor spațiilor de producție, a utilajelor 
și instalațiilor.

Se va construi cu mijloace proprii o stație mecanizată pentru 
spălarea și dezinfecția mijloacelor auto specializate de transport 
animale, păsări și carne. De asemenea, se vor realiza supli
mentar, prin autodotare, utilaje, dispozitive și piese de schimb, 
in valoare de cel puțin 1 milion lei.

4. Productivitatea muncii va crește cu 1 50« Iei față de sarcina 
planificată — pe seama mecanizării lucrărilor cu volum mare de 
muncă, folosirii judicioase a forței de muncă, asigurîndu-se spo
rirea indicelui de utilizare a fondului de timp cu 1,3 la sută, 
extinderii acordului global, ridicării gradului de pregătire pro
fesională a salariaților.

5. Realizarea peste plan a unui beneficiu de 1.1 milioane lei.
6. Reducerea consumului de energie cu 800 000 kWh și econo-

Către toate întreprinderile 
comerciale de stat

Colectivul întreprinderii comerciale de stat pentru produse 
industriale — Piatra Neamț, cheamă la intrecere socialistă toate 
colectivele de lucrători din întreprinderile comerciale din siste
mul Ministerului Comerțului Interior pentru depășirea sarcini
lor ;pe acest an, angajindu-se să înfăptuiască următoarele obiec
tive :

1. Depășirea planului de desfacere cu amănuntul cu 3,5 mili
oane Ici

2. Reducerea cheltuielilor de circulație cu 300 000 lei.
3. Depășirea beneficiului planificat cu un milion lei ; creș

terea rentabilității cu 0.2 la sută fată de plan.
• Vom acționa permanent pentru prevenirea și reducerea pa

gubelor din avutul obștesc. în care scop vom îmbunătăți orga
nizarea și controlul gestiunilor de mărfuri și a altor valori.

4. îmbunătățirea nivelului dc servire a populației.
5. Asigurarea condițiilor și respectarea normelor de transport 

și denozitare a mărfurilor, precum și a normelor de protecția 
muncii, in vederea desfășurării muncii în deplină securitate, a 
prevenirii îmbolnăvirilor și accidentelor.

Secretarul Comitetului Președintele Comitetului
de partid oamenilor muncii

NICOLAE PR'LJTEANU DUMITRU DORIN

Președintele Comitetului 
sindicatului

TOMA SIMA

Secretarul Comitetului U.T.C.
ȘTEFAN DIMITRIU

S.M.A. DIN SCORNIUEȘTI- 
JUDEȚUL OLT

Către toate stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii
Lucrătorii Stațiunii pentru Mecanizarea Agriculturii din Scor- 

nicești — județul Olt. cheamă la intrecere socialistă toate stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii, cu următoarele obiective :

1. Executarea la timp și de cea mai bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole mecanizate Ia fiecare cultură, astfel incit ne 
raza consiliului intercooperatist deservit să se realizeze în medie 
următoarele sporuri de producție :

• la cultura griului 250 kg/ha
• la cultura porumbului 400 kg/ha
• la cultura florii-soarelui 200 kg/ha

1 2. Angajarea și executarea tuturor lucrărilor agricole meca
nizate în acord global.

3. în colaborare cu cooperativele agricole de producție deser
vite se va intensifica acțiunea de mecanizare a proceselor de 
lucru din sectoarele zootehnice, astfel incit să se realizeze :

• mecanizarea în totalitate a lucrărilor de producere și re
coltare a furajelor ;

• bucătării furajere pentru toate fermele zootehnice ;
• alimentarea cu apă în fiecare adăpost de bovine și porcine ;
• mulsul mecanic la adăposturile de vaci cu lapte.
4. Creșterea cu 12 la sută față de plan a timpului de folosire 

a tractoarelor prin extinderea și diversificarea lucrărilor, folo
sind mai deplin capacitatea de lucru a utilajelor agricole din 
dotare.

5. Raționalizarea consumului de combustibili și lubrifianți la 
secțiile de mecanizare, prin încărcarea judicioasă a puterii trac
toarelor. evitarea deplasărilor in gol. mai buna gospodărire a 
produselor petroliere etc. astfel îneît o zi pe lună să se lucreze 
cu economiile realizate.

6. Reducerea cheltuielilor de producție cu 5 la sută, obținind 
economii în valoare de 500 000 lei și depășirea planului de ve
nituri cu 1 100 000 lei, respectiv cu 15 la sută.

7. Realizarea programului de pregătire a cadrelor și de ridi
care a calificării prin :

• organizarea de cursuri cu 40 membri cooperatori pentru cu
noașterea conducerii tractoarelor și mașinilor agricole în vede
rea asigurării schimbului doi în perioadele de virf de lucrări ;

• perfecționarea pregătirii profesionale a celor 150 mecaniza
tori din unitate.

8. Evitarea completă a accidentelor de muncă și a îmbolnăvi
rilor profesionale, prin respectarea cu strictețe a tuturor norme
lor de protecție a muncii.

9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață a mecani
zatorilor prin amenajarea corespunzătoare a fiecărei secții de 
mecanizare.

Secretarul 
Comitetului de partid 

ION BILAN

Președintele 
Comitetului sindicatului 

NICOLAE ȘTEFĂNESCU

Președintele
Comitetului oamenilor muncii
ALEXANDRU DIACONU

Secretarul
Comitetului U.T.C.

DUMITRU STANESCU

DEPOUL DE LOCOMOTIVE 
ADJUD-JUDEȚUL VRANCEA 

Către toate unitățile 
de transporturi feroviare

Ceferiștii de la Depoul de locomotive Adjud cheamă la în
trecere socialistă pe anul 1974 toate colectivele de| muncă din 
unitățile de cale ferată pentru realizarea și depășirea planului 
de transporturi feroviare, în depline condiții de siguranță și re
gularitate a circulației, luindu-și următoarele angajamente :

1. Depășirea planului de transport cu 2,5 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere de 174 280 mii tone brute km.

2. îmbunătățirea indicilor <ie utilizare a locomotivelor,
3. Remorcarea tuturor trenurilor de călători și de marfă în 

depline condiții de siguranță a circulației și fără nici o în
târziere.

4. Depășirea productivității muneii planificate cu 3,5 la sută :
5. Reducerea cheltuielilor de exploatare planificate cu 2 la 

sută, realizînd pe această cale economii in valoare de peste 
1 800 000 lei

6. îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacității mașinilor- 
unelte cu 10 la sulă, față de realizările anului trecut.

7. îmbunătățirea activității <le inovații, astfel ca economiile 
post calculate să ajungă la 832 000 lei, adică cu 39 000 lei mai 
mult față de realizările anului 1973.

8. Eliminarea accidentelor de muncă.

Secretarul Șeful depoului
Comitetului de partid ION CRISTEA

ȘTEFANACHE BALAN
Președintele Secretând.

Comitetului sindicatului organizației U.T.C.
IORDACHE PACURARU GHEORGHE ARNAUTU

recent o 
specială a 

membrilor 
bi-

Deficiențele existente în 
activitatea organizațiilor
U.T.C. din școlile generale de 
la sate își au originea, și în 
instruirea necorespunzătoare a 
comitetelor și birourilor nou 
alese. Acestea, mai mult de- 
cît oricare altele, simt, încă 
de la început, nevoia unei în
drumări atente, pentru a reuși 
să facă față unor situații spe
cifice: trecerea multor elevi 
din cadrul organi- ______
zațici dc pionieri în “
rîndurile U.T.C., 
constituirea de noi 
organizații de tine
ret etc. Vechea for
mă de instruire — 
la județ, imediat 
după alegeri (foarte 
sumară) și la co
mună. periodic 
(foarte generală) — 
nu reușea. să-i înar
meze pe conducă
torii organizațiilor 
U.T.C. cu toate 
cunoștințele nece
sare. Incercînd să 
lichideze această 
lacună, Comitetul 
județean Hunedoa
ra al U.T.C. a or
ganizat 
instruire 
tuturor
comitetelor și 
rourilor organiza
țiilor U.T.C., din 
școlile generale de 
la sate, instruirea a 
avut loc pe zone 
geografice ,—r opt 
la număr — pentru 
a se putea găsi o 
rezolvare corespun
zătoare probleme
lor concrete din fie
care școală.

Considerînd că experimen
tul Comitetului județean Hu
nedoara încununat de suc
ces oferă o experiență demnă 
de interes, am cerut prof. 
Elena Drozd, președinta Con
siliului județean al elevilor, a- 
mănunte despre modalitatea 
concretă de desfășurare a ac
țiunii.

— Să pornim de la program 
— ne-a propus interlocutoa
rea. La întocmirea lui am a- 
vut în vedere necesitatea pre
zentării sarcinilor generale ce 
revin organizațiilor U.T.C. din 
școli, în lumina indicațiilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, a formelor 
și mijloacelor de acțiune pen
tru îndeplinirea importantei

SI BIROURILOR U. T.
DIN SCOLILE GENERALE 

DE LA SATE
Convorbire cu profesoara

ELENA DROZD,
președinta Consiliului județean al elenilor

nificarea muncii, pregătirea 
și ținerea adunărilor generale, 
primirea în U.T.C., evidența 
și încasarea cotizației, întoc
mirea unor documente impor
tante etc. S-a explicat, pe 
larg, ce sînt și cum se com
pletează „Caietul de sarcini“, 
„Caietul brigăzii de muncă 
patriotică“, procesul verbal, 
angajamentul economic și al
tele.

— Să înțelegem, din cele 
spuse mai sus, că programul 
instruirii a fost peste tot ace
lași ?

— Nu. Accentul l-am pus 
pe înarmarea participanților 
cu cit mai multe cunoștințe 
practice în care scop am or
ganizat mai multe activități

satisfacțiile
i direct

Interviu realizat de
ALEX. BÄLGRADEAN

Hotel „Rapsodia“ din Botoșani
Foto : Agerpres

MIJLOACE AUDIO VIZUALE
(Urmare din pag. I)

(ziua întreprinderii). La unele 
se discută despre orientare 
profesională, despre relația fa- 
milie-școală, se dansează, invi
tații își sărbătoresc, cîteodată, 
zilele de naștere, primind ca
douri din partea părinților, a 
colegilor, a clubului, a școlii, se 
întâlnesc cu diverse personali
tăți ale orașului, pun întrebări, 
poartă discuții în contradicto
riu. De ziua întreprinderii, ti
neri de toate meseriile au pri
lejul să ia parte la simpozioane 
diverse, mese rotunde care tra
tează teme economice sau de 
estetică, almanahuri cultural- 
artistice. îndeobște, modalitatea 
de desfășurare, indiferent cum

le-am prezentat tinerilor cîteva 
itinerarii turistice. De lapt. 
știți, trebuie să recunoaștem că 
pc benzi avem imprimate niște 
fonduri muzicale, raiduri, me
lodii de muzică ușoară sau 
populară pe care le învață 
membrii formațiilor și cam 
atit. Cele 18 discuri cuprind un 
repertoriu de cintece patriotice 
și nimic altceva, iar cele 8 car
tușe cu diapozitive tratează ur
mătoarele teme : Istoria Româ
niei, Patria noastră, Imagini 
din R.S.R., Modul de producție 
socialist. Modul de producție 
capitalist, Materialism dialectic 
și istoric, Socialism științific, 
Oameni de scamă despre știin
ță și religie. Vedeți ? în conclu
zie, de unele n-avem, desigur, 
motive să ne plingem, dar de 
celelalte...

noastre, disponibile, alături <le 
magnetofoanc, aspectomate, 
picupuri etc., Ia care ne referim 
cu predilecție, ar trebui să in
tegrăm, datorită efectelor pe 
care ni le pot garanta, înseși 
formațiile așezămîntului de cul
tură. Taraful, dansatorii, gim- 
naștii, balerinii, artiștii amatori 
de teatru, recitatorii, soliștii, 
rapsozii, graficienii, pictorii, 
sculptorii. ceramiștii amatori 
ș.a„ nu numai că pot, dar 
și trebuie să-și aibă locul dis
tinct intr-un sistem de educație 
caracterizat prin intenții mobi
le, prin capacitatea intervenții
lor sale elastice potrivite cu 
împrejurarea, cu scopul, cu au
ditoriul.

cruri limpezi, simple, împlinite, 
începe viața. Dincolo de aceste 
lucruri fundamentale, lă care 
nici nu ai timp să te gindești 
mereu, începe lupta de a- le 
păstra, adică lupta de a le cons
trui, adică lupta de a le conso
lida. Efortul de a înțetege. E- 
fortul de a defini și a te defini. 
Efortul de a le apăra, depășind 
îndoielile, efortul de a renunța, 
de a recunoaște greșelile. Efor
tul de a recunoaște că nu ești 
perfect, ci perfectibil, adică om.

Și este normal și credibil ca 
„situația limită“ să te ajute să 
afli. Situația limită fundamen
tală — țara trece prin cumplita 
încercare a inundațiilor din 70. 
Situația limită de decizie pro
fesională — omul de lingă tine, 
vicepreședintele, cel în care ai 
investit ani de incredere. omul 
lingă care ai stat la cîrmă și 
ai construit, e un carierist, un 
spirit îngust, un individ de rînd, 
fără seînteie. Și deodată afli 
toate astea și trebuie să lupți 
cu el, cum ai lupta cu un duș
man. în fine, situația limită 
familiară — fiul tău, cel întreg 
la minte și la trup, te acuză de 
„sete de putere“, te acuză de 
abuz, te acuză că ești „tatăl 
lui“, că nimeni nu-1 bagă în 
seamă pe el. ci numele care îl 
poartă, că victoriile lui de ado
lescent sînt false, i-au fost adu
se pe tavă, pentru că e „fiul lui 
tovarășu’“, că i-a devenit urit 
acest nume, îl va schimba. Și 
fiul fuge de acasă pe un șan
tier cu fata pe care o iubește, 
își schimbă numele — durere 
grea pentru un părinte. Dar și 
această durere grea, și aceste 
acuzații grele, și această hotă- 
rire care iți strînge inima de 
părinte ca și durerea mută a 
mamei, tensiunea ei de ani de 
zile, care pare ajunsă la limită, 
toate acestea, toate, fac parte 
din fericire. Ai crescut intr-ade
văr un fiu întreg la minte și 
la trup. Un fiu care să-ți seme
ne. Ai lingă tine omul adevă
rat, femeia minunată, pe care 
orice bărbat ar trebui să și-o 
dorească. Iar „în țara mea. _ -<t 
partidul meu Ia putere“, grciĂ 
tățile, oricit de cumplite, trec, 
se depășesc cu curaj, cu eroism, 
cu luciditate, pentru că dincolo 
de ceea ce am construit in țară 
„ceea ce am construit în oame
ni este fundamental“ spune se
cretarul. In momentul greu de 
cumpănă familia se regăsește, 
mai unită ca oricind, și pe fe
țele obosite, răvășite de aștep
tare. de nesomn, de spectacolul 
lugubru al apelor în puhoi, al 
sinistraților tăcuți, ca un lung 
convoi al durerii, numai apa
rent paradoxal, fericirea adevă
rată. fericirea care înseamnă 
luptă, fericirea profundă care 
înseamnă să trăiești în numele 
unei mari cauze și s-o slujești 
cu toată puterea ființei tale, de
vine personajul principal al 
acestui spectacol de teatru T.V. 
— una dintre cele mai frumoa
se lecții de viață pe care tele
viziunea ne-a oferit-o în ulti
mul timp. „O femeie fericită“ 
de Corneliu Leu, reprezintă in 
viața profesională a autorului 
și a dramaturgiei noastre o pro
bă de emoționantă maturitate.

SMARANDA jelescu

s-ar numi acțiunea inițiată,, 
simpozion, masă rotundă, ca
dran politic,' să dezbatem un 
caz, clubul tinerelor fete etc., 
nu se prea schimbă. Și colo și 
dincolo se discută, se dezbate, 
sau se ascultă o expunere, o in
formare medicală, științifică, se 
mai recită cite o poezie. Așa

Mi se părea, însă, că datele 
problemei puteau conduce ■ mă
car la încă o concluzie. Deși 
n-aș putea spune, acum, cine 
poartă vina pentru că înzestra
rea unui anume așezămînt de 
cultură se oprește la jumătate, 
această chestiune constituind 
ea singură obiectul unei inves-

Căminul cultural și 
preferințele tinerilor

trec zilele săptămînilor.
— Dar nu remarc, am mărtu

risit surprins, la ce vă sint 
bune mijloacele audio-vizuale 
de care dispuneți, care a fost, 
sau ar fi putut să fie rolul lor 
în munca de educație tipică 
unui așezămînt de cultură spe
cializat pentru tineret, în ce 
măsură utilizările de pînă acum 
sint încurajatoare pentru vii
tor !

— Așa se întâmplă, a fost de 
acord directorul clubului, pen
tru că nu le prea folosim. Am 
intrebuințat, o dată, aspectoma- 
lul cind, la cererea B.T.T.-ului,

tigații pe care n-ai cum s-o ex- 
pediezi în trei cuvinte, ar mai 
ramine, totuși, de precizat că 
mijloacelor de la Alba Iulia li 
se pot da, oricum, destinații 
mai apropiate unor scopuri e- 
ducative majore. Impresia de 
sărăcie nu ne vine, totdeauna, 
de Ia puținătatea materialului 
de practică culturală — lasă că 
și cu puținătatea asta lucrurile 
stau. în realitate, altfel, precum 
se și vede — ci, mai cu seamă, 
de la nesiguranța și nepricepe
rea de a da mijloacelor dispo
nibile o întrebuințare intensivă. 
Or, in categoria mijloacelor

(Urmare din pag. 1) 

pe care le incumbă respectarea 
sau nerespectarea lor,

O gamă largă de activități 
cultural-artistice-sportive : fes
tivaluri folclorice, serbări, acți
uni cu cartea, concursuri spor
tive va antrena tinerii în aceste 
luni. La Pechea a avut loc o „în
tâlnire cu fiii satului“ urmată 
de concursul „Să ne cunoaștem 
comuna în care trăim și mun
cim“. S-au ținut concursuri de 
șah, competiții de handbal, fot
bal. tenis de masă etc.

Vorbeam la început de acțiu
nile privind ridicarea nivelului 
de cunoștințe profesionale. De 
curînd s-a încheiat faza jude
țeană pe secții a olimpiadei

mecanizatorului, fază la care au 
participat toți tinerii mecaniza
tori, prilej de a-și însuși cunoș
tințe noi despre meseria pe 
care o practică; la Tuluceșfi, 
tinerii legumicultori au dezbă
tut ultimele noutăți din agro
tehnica culturii ' legumelor ; la 
C.A.P. Smulți 50 de uteciști au 
discutat cu inginerul șef al 
cooperativei despre avantajele 
acordului global. Teme și întâl
niri asemănătoare au preconizat 
toate organizațiile.

Pregătite cu spirit de răspun
dere. eliminînd orice urmă de 
formalism, acțiunile ce urmea
ză a avea loc în această iarnă 
in satele și comunele județului 
Galați își vor putea atinge sco
pul propus. începutul s-a făcut.
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Vizita ministrului federal al afacerilor 
externe al Republicii Austria 
dr. Rudolf Kirchschlaeger

actualitatea PENTRU
tineret! Pe urmele lui Enescu...

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma- 
covescu, joi la amiază a sosit in 
Capitală, într-o vizită oficială 
în țara noastră, ministrul fede
ral al afacerilor externe al Re
publicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, cu soția.

Oaspetele este însoțit în a- 
ceastă vizită de dr. Ludvig Stei- 
ner, ambasador, director in 
M.A.E., dr. Walter Magrutsch, 
dr. Franz Wunderbaldingef, mi
niștri plenipotențiari, șeri de 
secție în M.A.E.

Pe aeroportul Otopeni, au 
venit în întîmpinare, George 
Macovescu, cu soția, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Dumitru A- 
ninoiu, ambasadorul României 
la Viena, funcționari superiori 
în M.A.E.

Au fost prezenți Werner Sau- 
tter, ambasadorul Austriei la 
București, și membri ai amba
sadei.

*
La scurt timp de la sosire, 

ministrul Rudolf Kirchschlaeger 
a depus o coroană de flori ia 
Monumentul Eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Ministrul federal al afacerilor 

externe al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchsschlaeger. a 
făcut, joi după-amiază o vizită 
protocolară ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, George Maco
vescu.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început, joi după- 
amiază, convorbirile oficiale în
tre George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Rudolf 
Kirchschlaeger, rftinistrul fede
ral al afacerilor externe al Re
publicii Austria.

La convorbiri participă Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul României 
la Viena, directori din M.A.E.

Iau parte, de asemenea, am
basadorul Austriei la București, 
Werner Sautter. și celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe

Rolul și locul Academiei Ro
mâne in evoluția societății ro
mânești, în perioada 1866-1920 
constituie tema sesiunii de co
municări ale cărei lucrări au 
început joi în Capitală.

Această reuniune științifică 
se înscrie într-o largă suită de 
manifestări organizate la Bucu
rești și în țară — care își pro
pun să contribuie prin date și 
mărturii valoroase, la elabora
rea istoriei înaltului for știin
țific al țării.

Actuala sesiune — la care par
ticipă academicieni, cadre di
dactice, cercetători și alți spe
cialiști — urmărește să defi
nească aportul Academiei, de ia 
înființarea ei și pină in 1920. 
la progresul social și cultural al 
României.

Tot joi, a fost deschisă o ex
poziție care evocă prin docu
mente originale, activitatea A- 
cademiei pusă în slujba propă
șirii patriei, a dezvoltării știin
ței și culturii naționale.

Biroul permanent al Asocia
ției generale a crescătorilor de 
păsări și animale mici a cooptat 
în consiliul executiv și în bi
roul permanent al asociației pe 
tovarășul Gheorghe Petrescu 
care a preluat funcția de pre
ședinte al Avirom-ului.

(Agerpres)

ministrul austriac în țara noas
tră.

în cursul convorbirilor . a fost 
analizat stadiul .relațiilor româ- 
no-austriece, apreciindu-se evo
luția ascendentă a raporturilor 
de colaborare dintre cele două 
țări, progresele înregistrate în 
cadrul schimburilor comerciale 
și cooperării economice, tehni- 
co-științifice și culturale. în a- 
cest context, s-au evidențiat 
posibilitățile de extindere a le
găturilor bilaterale, reciproc 
avantajoase, în numeroase do
menii de activitate.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, cu soția, a 
oferit, joi, un dineu oficial în 
onoarea ministrului federal al 
afacerilor externe al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlae
ger, și a soției sale.

Au participat Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au luat, de asemenea, parte, 
Werner Sautter, ambasadorul 
Austriei la București, și per
soanele oficiale care-1 însoțesc 
pe oaspete în vizita în țara 
noastră.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, miniș
trii George Macovescu și Rudolf 
Kirchschlaeger au rostit toas
turi.

Joi, a sosit in Capitală o 
delegație a Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, condu
să de Gert Petersen. membru al 
Comitetului Executiv al partidu
lui, care, la invitația Comitetu
lui Central al P.C.R., va face o 
vizită în țara noastră. Din dele
gație' fac parte Dorte Helsted, 
Jens Otto Madsen și Troels 
Taaftkaer. membri ai C.C. al 
P.S.P., precum și . Soeren 
Kolstrup, membru al conducerii 
organizației partidului din ora
șul Arhus.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Ion Savu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Constantin Petre, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., de activiști 
de partid.

Joi a sosit în Capitală o .dele
gație a Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii din Peru 
(C.G.T.P.), care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, efectuează o . vizită de 
prietenie în țara noastră.

în cursul zilei de joi, a avut 
loc, la Giurgiu, o întilnire de 
lucru între președinții Camere
lor de Comerț și Industrie din 
România și Bulgaria, prof. Ro
man Moldovan și ing. Emil Raz- 
lov, care au analizat probleme 
privind colaborarea dintre cele 
două instituții.

Angajamentul a fost 
respectat

Ne-a telefonat la redacție Ion 
Moraru, secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii me
canice de utilaj chimic din 
București, relatindu-ne faptul 
că angajamentul tinerilor, de a 
executa prin muncă patriotică 
un utilaj pentru șantierul din 
Valea Călugărească a fost res
pectat, realizîndu-se lucrări in 
valoare de 45 000 lei. Terminat 
în ultimele zile ale anului 1973, 
in onoarea zilei de 30 Decem
brie, utilajul a fost expediat 
acum, după recepția de rigoare, 
la întreprinderea „Anticorozi- 
vul“.

„Vrem — a încheiat — Ion 
Moraru — să adresăm pe aceas
tă cale, o chemare tinerilor de 
la întreprinderea „Anticorozi- 
vul“ și celor de la șantierul din 
Valea Călugărească, să preia și 
să finalizeze acțiunea noastră 
cu toată responsabilitatea, obți- 
nînd la rindu-le devansurile 
dorite“.

Consemnăm cu bucurie che
marea și așteptăm răspunsurile.

MARIAN GRIGORE

femeii în societate“. în conti
nuare, artistul plastic, profe
soara Mariana Șenilă, a prezen
tat filmul documentar „Tehnica 
tapițeriei și a goblenurilor“, me
nit să stimuleze pasiunea tine
relor muncitoare pentru fru
moasa meserie pe care o prac
tică. în finalul serii a urmat un 
program de dans, audiții mu
zicale, jocuri distractive etc.

VASILE MĂRUȚĂ

„Iarna la Șirnea"
Satul turistic Sirnea, județul 

Brașov, este gazda tradiționalei 
sărbători folclorice și sportiv- 
turistice „Iarna la Șirnea“. Ma
nifestările celei de a Vl-a ediții 
sint închinate celor două mari 
evenimente ale anului : 30 de 
ani de la Eliberare și al Xl-lea 
Congres al partidului.

Zilele de 19 și 20 ianuarie în
seamnă tradiționalul concurs de 
schi, în care copii din Prahova, 
Argeș, Brașov, Sibiu, Covasna 
și Harghita vor „lupta“ pentru 
„Cupa Șirnea“ ; „carnavalul schi
orilor“, organizat pe pirtia lu
minată în amurgul serii, con
cursul generațiilor la schi (fond 
și ștafetă), muzică, dans, vese
lie. (N. Frunteș).

în Capitală, organizată de a- 
genția de turism pentru tineret 
din Constanța pentru a partici
pa la concursul „Turneul em
blemelor“, încurajîndu-i pe re
prezentanții județului lor. Cu 
acest prilej se va efectua turul 
orașului București, se vor vizi
ta muzee și alte instituții' cul
turale din Capitală.

Muzeul ..Gheorghe Tattares- 
cu“, din București, str. Dom
nița Anastasia nr. 7. organizea
ză in cinstea aniversării Unirii, 
o evocare a evenimentului prin 
expunerea unor documente ale 
epocii (portret litografie Al. I. 
Cuza, o compoziție Tattarescu, 
care a servit pentru crearea stă
rii de spirit în favoarea unirii și 
altele). Elevii, studenții, tinerii 
muncitori și salariați din insti
tuții au prilejul să cunoască în 
amănunt contribuția marelui 
artist și, în general, a „penelu
rilor“ puse în slujba acestui act 
național, în perioada 21—28 ia
nuarie.

CORESPONDENȚII 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT;

Seară dedicată 
tinerelor fete de la 

„Argeșana"
Marți, la Tehnic-clubul din 

Pitești a fost organizată o sea
ră dedicată tinerelor de la Fa
brica de stofe „Argeșana“. Cele 
peste o sută de tinere munci
toare s-au întilnit cu tovarășa 
Elena Mateescu, președinta Co
mitetului județean al femeilor, 
care le-a vorbit despre „Rolul

CUPA TINERETULUI

LA BRĂILA
CÎND SE VA DA 

STARTUL ?
Cîteva din asociațiile sportive 

din municipiul Brăila nu au 
declanșat, incă, faza de masă a 
Cupei Tineretului. Bunăoară, 
duminică, 13 ianuarie, cind tim
pul a fost destul de favorabil, 
atit pentru patinaj, cit și pen
tru activitățile de club — șah 
și tenis de masă — asociațiile 
sportive „Confecția“, „Pescăru
șul“ din Insula Mare a Brăilei, 
Portul, asociația de la Combi
natul de prelucrare a lemnului, 
precum și cluburile Chimia și 
Progresul, nu au organizat nici 
un fel de activități și acțiuni. 
Aici, atit asociațiile sportive, 
cit și organizațiile U.T.C., nu au 
luat incă nici o măsură pentru 
mobilizarea tinerilor și organi
zarea unor intrecerj care să a- 
tragă masele de tineri la pasio
nante dispute. Și pină la în
cheierea etapei de masă mai 
sint doar citeva zile. Pe cind și 
cine dă startul ?

TRAIAN ENACHE

• Uniunea europeană de fot
bal (U.E.F.A.) a stabilit ca me
ciurile din cadrul grupelor pre
liminare ale campionatului eu
ropean să se desfășoare intre 1 
august 1974 și 31 ianuarie 1976. 
Sferturile de finală, cu partici
parea echipelor învingătoare in 
cele opt grupe, se vor disputa in 
cursul lunilor aprilie și mai 
1976. Turneul final este progra
mat in luna iunie 1976, într-una 
din țările calificate pentru ulti
mul act al vestei competiții.

• In urma unei anchete or
ganizate de revista americană

După tragerea la sorti

Consfătuirea elevilor din 
microîntreprindere

La Liceul nr. 1 din Timișoara, 
s-a desfășurat adunarea gene
rală a „salariaților“ din micro- 
întreprinderea școlii. Ineditul nu 
a constat numai din remarca
bilele rezultate economice, rea
lizate în primul trimestru, ci și 
din prezența în sală a directo
rilor celorlalte 7 microintreprin- 
deri școlare din oraș și județ. 
Analiza amănunțită a fiecărui 
serviciu a scos în evidență că 
lucrurile pot merge și mai bine. 
Aprobarea planului de produc
ție pe trimestrul II a fost pre
cedată de discuții aprinse care 
au făcut propuneri și sugestii, 
au stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea realizărilor ulteri
oare.

ION DANCEA

1N EDITURA POLITICA
au apărut :

Petre Conslantinescu-Iați, „De 
la eliberare la socialism (1944— 
1955)“ ; Ion Trăistaru, „Repro
ducția socială in condițiile revo
luției tehnico-științifice“ (Co
lecția „Creșterea economică“), 
••• „Documente din istoria miș
cării muncitorești din România. 
(1879—1892)“.

VALENTIN STĂNESCU, 
antrenorul echipei naționale : 

„Ne vom califica în fa
zele superioare"

— Care-s primele impresii 
după tragerea la sorți ?

— Am așteptat cu emoție și 
interes tragerea la sorți de la 
l'aris. Trebuie să mărturisesc 
că, după efectuarea operației 
câre comportă atita risc pentru 
cei care așteaptă cu sufletul la 
gură rezultatele, m-am liniștit. 
Facem parte dintr-o grupă de 
elită. O grupă foarte echilibra
tă; Și foarte puternică. O grupă 
care, va stirni cel mai mare in
teres. Echipele naționale care 
se confruntă în grupa a IV-a 
nu s-au reunit la un asemenea 
start, intr-o competiție de a- 
semenea anvergură, niciodală. 
Poate pentru că toate au stiluri 
de joc diferite să fie un avan
taj pentru noi. Faptul că am 
căzut in grupă cu Spania, Sco
ția și Danemarca nu pot să-l 
consider decit un nou prilej de 
a ne afirma pe plan internațio
nal. Văd, deci, o bună posibi
litate de a reintra în circuitul

de specialitate ..Track and field 
news ", titlul de cel mai bun at
let din lume în anul 1973 a fost 
atribuit celebrului campion ke- 
nyan Benjamin Jipcho, dețină
torul recordului mondial in pro
ba de 3 000 m obstacole. In vîrstă 
de 30 de ani, Benjamin Jipcho 
a totalizat în acest clasament 
259 de puncte, fiind urmat de 
cunoscuții recordmani americani 
Al Feuerbach — 203 puncte, Rod 
Milburn — 194 puncte, Dwight 
Stones și belgianul Emile Put- 
temans.

valorilor fotbalistice mari. Pen
tru noi e un lucru bun, pentru 
că vom avea posibilitatea să ne 
întrecem cu echipe a căror cla
să este unanim recunoscută pe 
plan internațional. Primele me
ciuri vor avea loc în toamna 
lui ’74, suita lor terminindu-se 
la sfîrșitul lui ’75, optimile, se
mifinalele și finala urmînd să 
se dispute în anul 1976. Este o 
perioadă ce ne convine, din 
nou, pentru că, în acest mo
ment, sintem intr-un stadiu 
'cind reconstruim echipa na
țională și sperăm că ea va a- 
junge. la momentul oportun, la 
un potențial de forță maxim.

CORNEL DRĂGUȘIN,
antrenorul echipei naționale 

de tineret

„De data aceasta nu 
vom scăpa ocazia... I"
..De data aceasta nu vom mai 

scăpa ocazia să ne afirmăm cu 
ceilalți pe plan internațional. 
Este un foarte fericit prilej 
pentru echipa de fotbal — ti
neret a României să se impună. 
Cunoaștem bine forța adversa
rilor — Scoția și Danemarca — 
și -sperăm că ii vom depăși fără 
prea multe dificultăți. Drumul 
nostru spre etapele finale ale 
competiției de tineret nu mai 
are prea multe obstacole. Pen
tru că, în vreme ce adversarii, 
cel puțin în ceea ce privește re
prezentativele de tineret, sint 
ceva mai slabi, echipa noastră 
a crescut mult în ultima vreme 
atît în forță, in capacitate de 
efort, cit și pe plan tehnic și 
tactic. Ceea ce ne dă speranțe 
într-o comportare pe măsura 
așteptărilor.

V. CĂBULEA

Excursie... de încurajare
Un grup de 600 de tineri 

muncitori. cooperatori, elevi 
constănțeni au făcut o'excursie

(Urmare din pag. I) 

dențiați și-i spusesem .organiza
torului de tabără : „gata, sînt 
destui“. El : „nu, măcar mai 
scrieți și pe ăștia doi, Gheorghe 
Ursu și Gheorghe Cîrjan, sint 
craioveni de ai mei“. După ce 
i-am notat, organizatorul mi-a 
mărturisit: „nu sînt craiovean, 
dar cei doi băieți sînt foarte 
buni“. „Foarte buni sînt și oră- 
denii, te rog...“. Și așa mai de
parte, incit mă întrebam dacă a 
mai rămas vreunul dintre briga
dieri care să nu fie „foarte buni“ 
sau cel puțin „buni“.

N-a dezmințit nici unul din
tre cei pe care i-am revăzut mai 
tîrziu pe alte șantiere prestigiul 
cîștigat atunci la școala șantie
rului. Dar fiecare a evoluat in 
felul său. L-am căutat zilele a- 
cestea pe Gheorghe Dima, fostul 
brigadier venit la Onești din 
Zimnicea. Mai multe locuri de 
muncă, printre care ultimul la 
Centrala de construcții și montate 
București. L-am găsit la un lot 
din Drumul Taberei. Ne-am re
cunoscut fără greutate, deși peste 
amîndoi au trecut ani buni.

— M-ați întrebat atunci ce 
m-a atras pe șantier și eu v-am 
răspuns că doream să cîștig niște 
bani. Mi s-a părut mie că nu 
prea v-a plăcut răspunsul ji eu, 
ca băiat care scria muind creio-

Temperatura în 
creștere

Vremea continuă să se încăl
zească in cea mai mare parte a 
țării. Cerul va fi schimbător, 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare, atit sub 
lormă de ninsoare cit și sub 
formă de lapoviță și ploaie în 
jumătatea de nord-vest a țării, 
în celelalte regiuni se vor sem
nala ninsori locale. Vintul va 
sufla potrivit cu unele intensi- 
cări în vest și zona muntoasă. 
Minimele vor fi cuprinse între 
—12 și —2 grade, local mai scă
zute, iar maximele intre —6 și 
+ 4 grade. Pe alocuri polei și 
ceață.

nul în gură, m-am gîndit că am 
spus o mare prostie... Să ne um
plem paharele. Fumați ? Nu ? 
Mai bine; eu m-aș lăsa, dar nu 
pot... La vreo trei ani, cind am 
plecat de acolo — orașul înce
puse să arate a oraș, cu blocuri 
de nouă nivele, cu bulevarde — 
m-am gîndit din nou la întreba
rea aceea. De fapt, plecam la 
Bacău, tot la un șantier de lo
cuințe, unde aveam să cîștig 
citeva sute în plus. Mi-arn zis 
că minte cel care declară că nu 
se gîndește la bani. De la Bacău

MESERIE
am plecat la Ploiești unde am 
lucrat la construirea ansamblului 
de lingă Gara Sud, apoi la T'îr- 
goviște, clar fiindcă acolo ritmul 
era. încă slab, am venit la Bucu
rești, la Trustul 1 construcții. 
Intr-o zi, lucram în Berceni, am 
cunoscut o fată. Se învîrtea fără 
rost prin șantier; mă gîndeam 
să nu cadă ceva, să o lovească, 
și am strigat la ea. „Ce răcnești 
— s-a supărat ea — aici a fost, 
casa noastră, ne-a demolat“. „Ei 
și. nu v-au dat locuință nouă ?!“ 
„Ba da, ne-au dat“. „Atunci?“ 
„Atunci nimic, lasă-mă în pace“. 
N-am lăsat-o. Acum este soția

Nu demult a acut loc la 
Paris Expoziția „George 
Enescu“, organizată de Aso
ciația „Prietenii lui Enescu“ 
(președinte: Tony Aubin,
compozitor și dirijor, membru 
al Academiei Franceze) în 
colaborare cu muzeul din 
București ce-i poartă numele. 
Cu acest prilej, pe adresa Li
ceului de muzică nr. 2 din 
Capitală (care șt el poartă 
numele marelui artist) a sosit 
o invitație : directoarea liceu
lui. prof. Stela Cameniță, era 
invitată, împreună cu trei 
elevi, să participe la festivi
tățile expoziției. Au fost se
lecționați Mihaela Jarnea, a- 
nul I, clasa de canto, Sorin 
Melinte, anul II, pian și Con
stantin Bobescu-Efremov, a- 
nul III, vioară. Solicit, la 
capătul drumului, cîteva im
presii tovarășei Stela Came
niță :

— Sigur, invitația ne-a 
onorat și însuși schimbul ■ în 
sine de elevi-muzicieni este 
un fapt care merită aprecieri. 
Concret, acolo, în cadrul ex
poziției, cei doi elevi, Melinte 
și Bobescu, dădeau aproape 
seară de seară concerte în 
prezența unui auditoriu re- 
strins, alcătuit în cea mai 
mare parte din personalități 
ale lumii muzicale. Dincolo 
de emoție, acest contact a 
fost pentru elevii noștri un 
pretențios examen, pe care 
l-au trecut cu succes. Așa s-a 
întîmplat ca o dată să-i ascul
te și Pierre-Petit, directorul 
general al renumitei Școli 
normale.

De aici, fie-i îngăduit re
porterului să relateze succint 
faptele. Ecole normale de 
musique de Paris este o 
instituție independentă de 
Conservator, ale cărei studii 
se soldează cu obținerea așa- 
numitei „licențe de concer- 
tist", ceea ce echivalează cu 
consacrarea în lumea mon
dială a muzicii. Pină aici, 
însă, alte trei trepte se impun 
concursului și absolvirii: 
brevetul de aptitudine, diplo
ma de execuție și certificatul 
de încheiere a ciclului de în- 
vățămînt. După niște ani, 
deci, de studiu și competiție, 
se poate concura pentru li
cența de concertist, obținută 
la capătul a doi ani de pre
gătire specială. Această li
cență dă dreptul apoi de a 
participa la orice concurs sau 
festival, național sau interna

țional, ’ din orice punct al 
mapamondului. Valoarea șco
lii reiese și din faptul că, de 
pildă, absolvenți ai conserva
torului dorind această licență 
vin aici, dau concurs și ur
mează cei doi ani de pregă
tire. In sălile acestei școli au 
ucenicit întru deplină măies
trie Lipatti și Enescu. Or, 
Fierre-Petit, ascultîndu-i pe 
ce' doi tineri români (unul 
are lfl ani, celălalt 17) le-a 
propus pe loc un examen, în 
vestita sală Corot. La termi
narea probei, românii erau 
considerați ca absolvenți deja 
ai primelor trei trepte, cu 
dreptul de a urma direct 
cuisurUe „licenței de concer
tist“. Mai mult; Școala nor
mală de muzică le-a oferit și 
două burse (din numai opt, 
de care dispune). Faptul, de
sigur, consacră implicit va
loarea școlii noastre de mu
zică. Merită subliniat că de 
aproape 50 de ani nici 
un român n-a mai trecut pra
gul acestei instituții și că este 
pentru prima oară cind bene
ficiem de o astfel de bursă.

Am discutat cu cei doi 
elevi, abia trecuți de adoles
cență. Pe rînd, mi-au decla
rat: Sorin Melinte: „Cind 
am aflat, mai înainte, în țară, 
despre ce-i vorba nu m-am 
mai dezlipit de pian 10—-12 
ore din zi. Făcusem răni la 
degete, dar continuam să 
exersez cu mtinile bandajate 
cu leucoplast. Intîmplător, în 
ziua succesului împlineam 10 
ani. Ce-aș mai putea să 
adaug?“ Constantin Bobescu: 
„Țin să mulțumesc, în 
primul rînd, profesorilor 
noștri, a căror compe
tență și căldură ne-au con
dus la această izbîndă. -Tre
buie să vă spun, apoi, că 
bursa anului II este condițio
nată de rezultatele primului 
an. Sintem deciși s-o merităm 
în întregime. De altfel, de 
acum și pină la toamnă vom 
fi într-o intens«, continuă 
pregătire“.

Ce s-ar mai putea spune 
acum, după ce un pian și o 
vioară au adus străluciri noi, 
sub soarele succesului, statuii 
de spirit și credință a talen
tului românesc, decit că îi în
soțim cu deplină încredere și 
mîndrie pe cei doi tineri me
sageri, porniți pe urmele 
înaintașului Enescu.

ION ANDREIȚA

mea : uitați-vă, e fotografia ei și 
a copilului... Vă mai torn un 
pahar ? Noroc și sănătate !... 
Venind familia, grijile au cres
cut, Bucureștiul este un oraș 
care te costă, așa că nu pot re
nunța la gîndul acela de la în
ceput. Totuși, ceva s-a schimbat 
în acești ani și poate că este un 
lucru esențial. La un moment dat 
mi s-a încredințat conducerea ri
nei echipe. Comportarea băieți
lor mi-a ridicat o mulțime de 
întrebări și gîndindu-mă la ei, 
mă gîndeam și la mine. O dată

DE OM
au venit pe șantier niște copii, 
o clasă, împreună cu dirigintele 
lor. Cu o voce gingașă și emo
ționată, unul dintre ei mi-a spus: 
„am venit la dumneavoastră să 
vedem pe unul dintre cei care 
construiesc țara“.- Sigur, era un 
copil și vorbea după cum citise, 
poate, în vreo carte, totuși era 
mult adevăr în ceea ce spunea. 
Noi, constructorii. în general, 
sintem oameni din batalioanele 
de șoc. Sintem stimați, apreciați 
oriunde ne-am duce, dar asta 
implică răspunderi mari. Trebuie 
să știi să (aci față. Și a ști să 
faci față pleacă în primul rînd

de la modul în care gîndești. Eu 
nu vreau să mă laud în fața 
dumneavoastră la un pahar de 
vin, dar vreau să știți că pe șan
tier am învățat multe, am înțeles 
ce înseamnă cu adevărat să con
struiești. Dacă m-ați întreba 
astăzi de ce stau pe șantier, aș 
răspunde fiindcă fac o meserie 
de om, pentru oameni. Pun o că
rămidă, la nivelul ăsta calcă 
pașii omului care va locui ca-* 
mera. Cind pun a șasea cărămi
dă, pot să-mi imaginez că pe la 
înălțimea aia se vor sprijini pe 
perete palmele micuțului care va 
încerca să meargă pentru prima 
dată. La fereastră las un loc 
mai larg, o muchie pe care fe
meia casei să așeze glastra cuf 
mușcată... Cum să spun ? Nu te 
gîndești la astfel de lucruri din 
pricina unui salariu mai bun. El. 
este cel care vine de la sine 
după ce ai ajuns să gîndești ast
fel. Munca o faci pe hani, dar 
felul în care gîndești despre ea 
nu poate fi cîștigat cu hani. Și 
asta înseamnă totul — e ceea ce 
te cheamă și te leagă de șantier. 
...Vreți o țigară ? A da, nu fu
mați, mai bine... Dacă nu mai 
bem un pahar, să plecăm. Vreau 
să ajung mai devreme acasă, a- 
vem bilete la Teatrul Național. 
Am lucrat și eu cîtva timp la el.

• PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE • PUBLICITATE •PUBLICITATE « PUBLICITATE • PUBLICITATE «PUBLICITATE •

CENTRALA 
INDUSTRIEI 

TRICOTAJELOR
ANGAJEAZĂ ÎN CONDI

ȚIILE LEGII NR. 12/1971, 
pentru activitatea de ex
port - economiști și absol
venți de școli medii cu cu
noștințe de limbi străine, en
gleză, germană, franceză, 
rusă și contabili.

Informații la telefon 
31 57 70/106 ; 31 18 07 și la 
sediul Centralei din str. Ale
xandru Moghioroș nr. 25, 
sector 6, mașina 68, 73, 105, 
118 - stația TRICODAVA.

Tnfli/ de iarnă
Lipscani, vechiul și 

modernul vad comer
cial din centrul Capi
talei, este, în aceste 
zile de „tîrg“, supra
populat. Firesc, dacă 
ne gindim la utilitatea 
stringentă a produselor 
desfăcute acum la pre
țuri mult reduse. Toate 
mărfurile care se înca
drează în nomenclato
rul respectiv, solicitate 
de cumpărători, se gă
sesc în cantități sufi
ciente, deoarece aprovi
zionarea de la bazele 
I.C.R.T.I. se face ope
rativ.

Cu aceleași fonduri produse mai multe

întreprinderea „Acumulatorul" din București 
b-dul Biruinței nr. 98, sectorul 3, 

ANGAJEAZĂ URGENT 
muncitori necalificați, pentru producția de 

acumulatoare,

I.C.S. VICTORIA
str. Academiei nr. 2, sector 4

ANGAJEAZĂ DE URGEN
ȚA absolvenți ai școlii gene
rale de 7-8 ani, sau ai liceu
lui, cu o vechime de cel pu
țin 5 ani în comerț, pentru 
funcția de șef raion IV.

în plin sezon rece, toate cate
goriile de virstă beneficiază, prin 
intermediul „Tirgului de iarnă“, 
deschis pină la 24 februarie, de a- 
vantajul cumpărării de produse de 
confecții, tricotaje și încălțăminte, 
cu un coeficient mare de redu
cere, pină la 30 la sută.

Sînt sortimente complexe, măr
furi de bună calitate, într-o gamă 
coloristică și contextură variate și 
de toate măsurile solicitate. Vă 
reamintim cîteva : Confecții pentru 
femei și adolescente : paltoane și 
jachete din stofă, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din 
stofă, taioare cașerate, impermea
bile, scurte, jachete, canadiene, 
bluze vint din țesătură bumbac, 
tip bumbac și relon impermeabi-

lizat căptușite, capoate și rochii 
de casă „Mariana“. Bărbații și ado
lescenții, pe lingă paltoane, demiuri 
și scurte din stofă, sacouri cașe
rate, scurte, jachete, canadiene, pu
lovere etc., găsesc toată gama de 
costume — unele cu reduceri chiar 
mai mari de 30 la sută, pină la 
60 la sută. Magazinele pentru copii 
și universale au un fond bogat de 
paltonașe, scurte din stofă și imi
tație blană topp, sacouri cașerate, 
costumașe și salopete din relon 
impermeabilizat, rochii din stofă 
(pentru fetițe) etc. Special pentru 
femei, cizme cu fețe din p.v.c. și 
piele, cizme box combinat cu 
p.v.c.

Un prilej minunat pentru înnoi
rea sau completarea garderobei.

absolvenți a minimum 4 clase, bărbați în vîrsfâ 
de 18-40 ani, cu condiția de a se califica prin 
cursuri de gr. I cu durata de 7 luni, cu parti
ciparea în producție. Pentru cei din provincie 
se asigură cazarea contra cost circa 135 lei 
pe lună la căminul întreprinderii, cu condiția 
să fie necăsătoriți.

De la început, noilor angajați li se asigură 
un salariu de 1 109 lei, plus alte sporuri ce de
pășesc 200 lei lunar (provenind din munca in 
acord, spor de atelier etc.).

Întreprinderea are cantină, unde se poate 
servi masa de prînz contra 2,75 lei, trei feluri 
de mîncare, diferența fiind suportată de între
prindere, precum și masa de seară contra cost 

5 lei două feluri de mîncare, haine de protec
ție, concediu suplimentar etc.

Cei interesați, se vor prezenta la biroul per- 
sonal-învățămînt salarizare, cu următoarele 
acte :

• Buletin de identitate • livret militar • cer
tificat de naștere • acte de studii • 3 (trei) 
fotografii 1922 • adeverință de la C.A.P. sau 
Consiliul popular, din care să rezulte că pot 
fi angajați, ori repartizare de la forțele de 
muncă ale oficiului de reședință.

Adeverința eliberată de circa sanitară, din 
care să rezulte că nu a suferit de boli cronice 
și ce vaccinuri a făcut.

Pentru cei care au fost salariați, să aibă 
cartea de muncă sau adeverința că nu li s-a 
întocmit carte de muncă și nota de lichidare.

Pentru cei interesați din provincie, care se 
vor prezenta în grup de minimum 3 persoane, 
li se vor deconta costul transportului biletelor 
I.R.T.A. și C.F.R.

Pentru lămuriri suplimentare, amatorii se pot 
adresa și prin poștă întreprinderii. n

Din marile cartiere, direct la munte
Pentru amatorii de schi și pentru cei ce apreciază farmecul montan în haină albă, în

treprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante - București, organizează excursii cu auto
carele pe itinerariile :

1. BUCUREȘTI-SINAIA-PREDEAL _ cu plecarea din cartierele:

- DRUMUL TABERII 
-BERCENI 
-TITAN
- P-ȚA PALATULUI R.S.R

- cinematograful FAVORIT
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- Complexul A. 9 - restaurantul Miniș
- restaurantul CINA

- costul excursiei - 67 lei de pers. -

2. — BUCUREȘTI — SINAIA PREDEAL — POIANA BRAȘOV
- cu plecarea din :

- P-ȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA
- costul excursiei - 77 lei de pers. -

IMPORTANT - Plecările au loc in fiecare duminică la ora 7,00, iar in eostul biletului, 
care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este inclus și un dejun.

Excursii cu trenul pe itinerarul:
1. — BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL

1 zi - cu plecare în fiecare duminică din :
- Gara de Nord - ora 5,12 - Gara Basarab - ora 8,00

- costul excursiei - 38 lei de pers. -

2. — BUCUREȘTI — SINAIA — BUȘTENI — PREDEAL
1 1/2 zi — cu plecare în fiecare sîmbătă din Gara de Nord - orele 14,58

- costul excursiei - 87 lei de pers. -
INFORMAȚII SUPLIMENTARE - la filialele de turism din cal. Victoriei 100 și b-dul Repu

blicii nr. 68
Telefon - 15 7411 și 14 08 00



de peste hotare
ORIENTUL APROPIAT

Acord egipto-israelian privind dezangajarea și 
separarea forțelor militare

La Cairo și Tel Aviv a fost 
anunțat, joi seara, comunicatul 
privind acordul intervenit între 
Egipt și Israel asupra dezanga
jării forțelor lor militare. „In 
conformitate cu hotărirea reu
niunii de la Geneva, guvernele 
Israelului și Egiptului, cu asis
tența S.U.A., au ajuns la un a- 
cord asupra dezangajării și se
parării forțelor lor militare“. A- 
cordul va fi semnat de șefii 
statelor majore ale Egiptului și 
Israelului, vineri, 18 ianuarie, la 
ora 12, ora locală, la kilometrul 
101 pe șoseaua Cairo-Suez. Re
prezentantul Națiunilor Unite in 
Comitetul de lucru militar la 
convorbirile de Ia Geneva, ge
neralul Siilasvuo, va asista la 
semnarea acordului.

încheierea acordului a fost a- 
nunțată, într-o emisiune televi
zată, și de președintele S.U.A., 
Richard Nixon.

CAIRO 17 (Agerpres). — 
Henry Kissinger, secretar de 
stat al S.U.A., este așteptat să 
sosească, vineri dimineața, la 
Assuan, a anunțat agenția M.E.N.

S-ar părea că ieșirea 
din impasul politic de la 
Ankara a fost găsită. 
Formula unui nou gu
vern este pusă la punct 
și lunga criză va apar
ține, curînd, domeniului 
trecutului. Dacă, firește, 
nu vor interveni compli
cații de ultim moment.

D
ificultățile inițiale 
au provenit din 
faptul că verdictul 
electoral din oc
tombrie n-a fost 
suficient de clar. 

Alegerile au dat cîștig de cauză 
Partidului republican al poporu
lui dar nu i-au asigurat majo
ritatea necesară în parlament. 
Deputății acestui partid sînt cei 
mai numeroși pe băncile par
lamentare însă numărul lor nu 
este suficient pentru ca Bulent 
Ecevit, liderul P.R.P., să poată 
forma, fără probleme, o echipă

Nici de astă dată ten
tativa celor nouă parte
neri comunitari de a pu
ne „pe roate" Fondul de 
dezvoltare regională al 
Pieței comune nu s-a în
cheiat cu rezultatele 
scontate.

X ntruniți Ia Bru
xelles, miniștrii de 
externe din țările 
membre ale Comu
nității Economice 
Europene (C.E.E.) 

după lungi și vii discuții — în 
care proiectele prezentate n-au 
reușit să întrunească adeziunea 
protagoniștilor — au hotărît să 
reia dezbaterile la sfîrșitul lunii 
ianuarie, în cadrul unei sesiuni 
speciale a Consiliului ministe
rial.

Ideea constituirii unui fond 
de dezvoltare regională este 
mai veche, însă ea a luat for
ma unei decizii la penultima 
reuniune la nivel înalt a „celor 
nouă“, ținută la Paris, în toam
na anului 1972. în decembrie 
trecut, la Copenhaga, șefii de 
guverne și state reînnoiau an
gajamentul și data precisă a 
lansării fondului : 1 ianuarie
1974. Numai că reuniunile ulte
rioare ale Consiliului ministeri
al nu aveau să reușească con
cretizarea hotărîrii adoptată 
„pripit“ (după cum aprecia un 
cotidian francez) de reuniunea 
la nivel înalt. In accepția auto
rilor, „Fondul de dezvoltare re
gională“ ar fi destinat finanțării 
unor acțiuni economico-sociale 
în regiunile mai puțin dezvol
tate din țările respective. Iniți
al, Comisia Pieței comune a 
avansat un proiect, pe o perioa-

VINERI, ÎS IANUARIE 1974

PROGRAMUL III

9 00 — Știri ; 9.05 — „Incognito“
— program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei : „Miinl de 
aur“ de Llviu Dandara ; 10,00 —
Clubul curioșilor ; 11.00 — Profil 
pe portativ : Ionela Prodan ; 11,30
— Antract muzical ; 12,00 — Știri ;
12,10 — Invitație în fonotecă ; 

■12,55 — Melodia zilei ; 13.00 — în
chiderea emisiunii ; 17,00 — Știri
le după-amlezii ; 17.05 — Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor ; 18.00 — Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura ; 18.10 —
Muzică simfonică ; 18,55 — Melo
dia zilei ; 19,00 — In direct... de 
la Slatina ; 19.30 — Știri. 19,35
— Casa de discuri „Electre-
cord“ ; 20.00 — Educație, răs
punderi ; 20,30 — Concertul nr.
t pentru pian și orchestră de

Potrivit agenției, H. Kissinger 
va rămîne la Assuan citeva 
ore, in cursul cărora va avea 
convorbiri cu președintele E- 
giptului, Anwar Sadat. Potrivit 
aceleiași surse, Kissinger va 
pleca apoi la Amman.

CAIRO 17 (Agerpres). — Yas- 
ser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a 
sosit, joi, la Assuan pentru a 
avea convorbiri cu președintele 
egiptean, Anwar Sadat. înainte 
de a pleca din Cairo spre As
suan liderul palestinian s-a în- 
tîlnit cu o serie de înalte ofi
cialități egiptene, printre care 
vicepremierul Abdel Kader Ha- 
tem.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — 
La Tel Aviv s-a anunțat că joi, 
pentru a doua zi consecutiv, 
poliția militară israeliană a re
fuzat să lase să treacă convoa
iele egiptene care aprovizionea
ză armata a treia egipteană 
aflată pe malul estic al Cana
lului Suez.

Optimism la Ankara
ministerială. Absența unei ma
jorități a obligat la căutarea u- 
nei soluții care, obligatoriu, pre
supunea ideea unei coaliții. S-au 
încercat mai multe variante : 
„marea coaliție“ (republicanii 
populari cu Partidul dreptății 
al lui Demirel), „coaliție națio
nală“ (cu participarea tutu
ror partidelor) sau coaliția drep
tei (excluzîndu-se principalul 
partid : cel al lui Bulent Ecevit). 
Variantele acestea și altele n-au 
dus la reglementarea așteptată. 
De fiecare dată se constata dis
tanța dintre partide, distanță pe 
care concesiile reciproce nu reu
șeau să o micșoreze într-o mă
sură satisfăcătoarere. îngrijora
rea cîștiga teren la Ankara. 
Ideea unor noi alegeri generale 
se impunea. Pentru P.R.P. un 
nou scrutin părea promițător. 
Alegerile municipale din decem
brie îi reconfirmaseră succesul 
parlamentar. Celelalte grupări 
nu se grăbeau spre o reeditare 
a întîlnirii cu urnele. Impasul 
părea definitiv.

Totuși, o apropiere care la în-' 
cepului crizei s-a dovedit difi
cilă a putut fi realizată. Parti
dul republican al poporului și 
Partidul salvării naționale au 
izbutit să ajungă la un acord de 
principiu in ceea ce privește 
formarea unei coaliții. Punctele 
asupra cărora s-a realizat acor
dul se referă in principal la 
prioritățile în dezvoltarea eco
nomică, măsurile pentru frîna- 
rea creșterii costului vieții, a- 

0 nouă confruntare 
la Bruxelles

dă de trei ani (1974—1976), in- 
sumind un volum de 2,25 mi
liarde U.C. (unitate de cont, 
„monedă“ în care se ține evi
dența în cadrul C.E.E. și egală 
cu valoarea dolarului dinainte 
de prima devalorizare, sau ac
tualizat, U.C. reprezintă 1,20 
dolari sau 5,50 franci francezi). 
Principalii beneficiari ai acestui 
fond urmează a fi Marea Bri- 
tanie, Italia și Irlanda. Rezerve
le cele mai serioase în legătură 
cu destinația fonduiui, cu cu
antumul său, precum și cu cota 
de participare, au fost exprima
te de reprezentanții R.F. Ger
mania. Aceștia invocînd penuria 
de energie, agravarea șomaju
lui, au cerut revizuirea totală a 
proiectului și „evitarea oricărei 
risipe“. Evident, R.F. Germania, 
chemată să-și aducă contribuția 
cea mai însemnată la constitui
rea fonduiui și nebeneficiind de
loc de cote părți din fond, in 
condițiile unor accentuate ten
dințe de nemulțumiri sociale, s-a 
opus adoptării propunerii făcute 
de Comisia Pieței comune. Re
plica cea mai puternică a dat-o 
Marea Britanie — care susținută 
de Italia și Irlanda — a lăsat 
să se întrevadă că in cazul în 
care dosarul nu va fi soluționat, 
pachetul de hotărîri privind fa
za următoare a integrării vest- 
europene și anume, relansarea 
pe alte baze a proiectatei uni
uni economice și monetare, 
precum și instituirea unui orga
nism comunitar de politica ener
getică, sînt puse sub semnul în
trebării. Guvernul de la Bonn

Pascal Bentoiu ; 21,00 — Radio-su- 
per-top Topul revistei „Săptămî- 
na“ : 22.00 — Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport ; 22,30 — Me
lodia zilei ; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica. 
Dragoș Vrtnceanu ; 23.20 — Jazz- 
varietă ; 23.55—24,00 — Ultimele
știri.

lară Interpretată de Florentina 
Vlad ; 21,30 — Biblioteca pentru 
toți : Gh. Brăescu.

VINERI. 18 IANUARIE 1974 

PROGRAMUL I *
16.00—17,00 — Teleșcoală ; 17,30

— Emisiune în limba germană ;

București-
Beirut: 

intense legături 
aeriene

Linia aeriană București — 
Beirut a intrat în al șaptelea 
an de existență. In 1973, cele 
140 de avioane ale Tarom ca
re au aterizat pe aeroportul 
internațional din Beirut, au 
transportat, în ambele sen
suri, peste 5 000 de pasageri 
și importante cantități de 
mărfuri românești destinate 
pieței libaneze sau altor țări 
arabe din zonă. Avioanele so
cietății românești Tarom a- 
coperă, astăzi, distanța din
tre cele două capitale în două 
ore si 15 minute de zbor fără 
escala, efectuind pe săptămî- 
nă două curse tur-retur pen
tru pasageri — vara, și una — 
iarna, la care se adaugă 
cursele charter cu turiști și 
mărfuri.

părarea păturilor mai puțin a- 
vute ale populației de efectele 
spiralei prețurilor etc. O com
ponentă a înțelegerii ar repre
zenta-o și amnistia generală. 
Pe alte planuri, deosebirile se 
mențin. Republicanii populari 
doresc să acorde drept de vot 
tinerilor de Ia 18 ani. Viitorii 
lor parteneri de guvern nu sînt 
de acord. Informații din presa 
turcă se referă și la repartiza
rea posturilor în echipa ministe
rială : 18 vor fi acordate P.R.P. 
și 7 — Partidului salvării națio
nale. Printre aceste 7 portofolii 
vor fi cele ale comerțului exte
rior, justiției, afacerilor interne 
și industriei — portofolii de o 
certă importanță in orice gu
vern.

Poate fi durabilă proiectata 
coaliție dintre Partidul republi
can al poporului (pe care 
FRANCE PRESSE îl caracteri
zează a fi de „centru stingă“) și 
Partidul salvării naționale (pe 
care aceeași agenție îl definește 
drept „islamic, de dreapta“) ? 
Conducătorii celor două grupări 
par încrezători în perspecti
vele experienței pe care o vor 
realiza. Ei dispun de 233 man
date parlamentare din totalul de 
450. Rămîne de văzut în ce mă
sură punctele de vedere comune 
pot să estompeze neconcordan- 
țele de opinii.

După trei luni de criză de 
guvern, optimismul a revenit 
Ia Ankara.

EUGENIU OBREA 

nu a ezitat să strecoare în cu
lise ideea că nu există motiv ar
gumentat ca R.F.G. să finanțe
ze regiuni britanice mai puțin 
dezvoltate, într-o perioadă cînd 
capitaluri de pe malurile Tami- 
sei sint plasate in investiții in 
Franța, Belgia etc. Comentatorii 
apreciază că înverșunarea cu 
care luptă Anglia pentru acest 
fond este strins legată și de 
considerente politice interne. în
sumarea unor noi atu-uri, în 
actualul climat de tensiune so
cială și atenuarea nemulțumirii 
generate de aderarea la Piața 
comună sînt necesare guvernu
lui Heath pentru a face față 
ofensivei opoziționiste. Acorda
rea alocațiilor din fond pentru 
Marea Britanie are un dublu 
avantaj pentru Londra : unul de 
natură economică și altul de na
tură politică. în sfirșit, sugestii 
depuse pe masa de lucru a ul
timei reuniuni coborau plafonul 
de plecare al fondului la 1,1 mi
liarde U.C. Din acestea erau 
destinate Italiei 400 milioane 
U.C., Angliei — 250 și Irlan
dei — 80.

Ultimul episod al confruntării 
de la Bruxelles confirmă pro
nosticurile specialiștilor potrivit 
cărora anul 1974 va fi un an de 
încercări grele pentru Piața 
comună. „Anul acesta — nota 
„LE MONDE“ — se va ști dacă 
Europa politică a „celor nouă“ 
care se naște acum, reprezintă 
o forță sau este doar o apa
rență înșelătoare“.'

IOAN TIMOFTE

19,20 — 1001 de seri ; 19.30 — Te
lejurnal ; 20,00 — Reflector ; 20.25 
— Film artistic : ,.In genunchi mă 
întorc la tine“. Premieră TV. ; 
22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 — Telex ; 17,35 — Film pen
tru copil : ..Guliver în țara uria
șilor“ ; 18,20 — Selecțiuni din 
„Album duminical“ ; 18,50 —
„Insula păsărelelor“ — film docu- 
mentar-artistic ; 19,20 — 1001 de 
seri ; 19,30 — Telejurnal; 20.00 —
O viață pentru o Idee : T.A. Edi- 
son (I) ; 20.30 — Pagini muzicale 
de mare popularitate din litera
tura violonistică ; 21,00 — Bucu- 
reștiul azi ; 21.15 — Muzică popu-

Succesul expoziției economice 
si industriale române la Havana

Expoziția economică și indus
trială a României, inaugurată la 
12 ianuarie la Havana, polari
zează atenția specialiștilor ca și 
a publicului larg din capitala 
Cubei, numărul vizitatorilor 
fiind, în primele trei zile de 
la deschidere, de peste 50 000.

Miercuri, expoziția a fost vi
zitată de ministrul industriei 
ușoare, Nora Frometa, însoțită 
de un grup numeros de consili
eri și experți, ceea ce a dat a- 
cestei vizite un pronunțat ca
racter de lucru. în încheierea 
vizitei, la solicitarea corespon
dentului Agerpres, Nora Fro
meta a declarat următoarele :

„în primul rînd, aș vrea să 
precizez că am avut posibilita
tea să vizitez și să cunosc 
România, ceea ce este foarte 
important. Am putut urmări e- 
forturile poporului român și 
mi-am dat seama de dezvolta
rea țării dv. Am cunoscut po
porul și conducătorii dv. și am 
văzut că se muncește foarte in- 
teps și aceasta ne-a convins pe 
toți că planurile de dezvoltare 
economică vor fi îndeplinite. A- 
ceastă expoziție ne permite să 
cunoaștem îndeosebi sectorul 
industrial, pe care nu l-am pu
tut cunoaște atunci. Avansul în 
acest sector este, după părerea 
mea, impresionant.

Pentru noi, pentru țara noas
tră, expoziția are o mare im
portanță întrucît ea va strînge 
și mai mult legăturile de co
laborare și va deschide noi căi 
de cooperare atît în domeniul

Progresele exportului 
Iordaniei

Comerțul exterior al Iordaniei se află într-un continuu pro
gres, conform statisticilor oficiale date publicității. Iordania în
treține relații comerciale cu numeroase țări din întreaga lume. 
UN LOC IMPORTANT ÎN COMERȚUL EXTERIOR IORDA
NIAN ÎL OCUPĂ ROMANIA, VOLUMUL MĂRFURILOR EX
PORTATE ÎN IORDANIA PLASIND-O PE LOCUL 13 DIN 
54 DE ȚARI.

în 1973, primul an al planului trienal de dezvoltare și inves
tiții (1973—1975), exporturile au crescut considerabil, contribuind 
la îmbunătățirea balanței de plăți a Iordaniei. Cu toate că in
dustria sa se află încă într-o stare incipientă, Iordania exportă 
ciment, produse farmaceutice, țigări, țesături de lină, etc în 
mai multe țări arabe, in Tanzania, India, Pakistan, Iran. Prin
tre mărfurile destinate exportului figurează și unele produse a- 
gricole.

Ponderea principală în exportul iordanian o constituie fosfa- 
ții, a căror producție a depășit un milion de tone în 1973. Pentru 
anul acesta este prevăzută o creștere de 60 la sută în acest do
meniu.

Trebuie menționat faptul că o contribuție importantă la pro
gresul economiei Iordaniei a adus-o, anul trecut, creșterea nu
mărului turiștilor străini, care a ajuns la un sfert de milion, fi
ind atrași aici de numeroasele vestigii antice ca și de moderna 
stațiune balneară de la Akaba, pe țărmul Mării Roșii.

Furtună violentă 
in nord-vestul Europei

O violentă furtună s-a abătut 
în noaptea de miercuri spre joi 
asupra zonei de nord și vest 
a Europei, afectînd în mod deo
sebit sudul Angliei, Canalul Mî- 
necii, Marea Nordului, partea 
de nord-vest a Franței, teritoriul 
Belgiei și întinse regiuni din 
R. F. Germania. Vintul puternic 
și aversele din partea de sud a 
teritoriului britanic și Canalul 
Mînecii au provocat mari pa
gube materiale, precum și vic
time omenești. Un mare număr 
de vase și ambarcațiuni mici au 
naufragiat. Cel mai grav naufra
giu înregistrat este cel al 
cargoului cipriot „Prosperity“, 
de 2 088 tone, care s-a lovit de 
o stîncă în apropiere de Insula 
Guernesey, provocînd moartea a 
11 marinari. Cu puțin timp 
înainte, în largul portului 
Plymouth a naufragiat vasul 
danez „Mere Enterprise“ de 800 
tone, marea dezlănțuită înghi
țind opt persoane.

Pe Uscat, furtuna a făcut mari, 
ravagii în sudul Angliei, unde 
vîntul, care sufla cu peste 150 
kilometri pe oră, a smuls nu
meroși arbori și acoperișuri, a 
distrus căi ferate, șosele și linii 
de comunicații.

Pe teritoriul francez, furtuna 
a provocat moartea a zece per
soane și rănirea multor altora, 
precum și importante pagube 
materiale. Vîntul a suflat cu o 
asemenea intensitate, încit a 
proiectat un camion într-un tren 
în zona portului Le Hâvre, iar 
în largul coastelor franceze a 
măturat pur și simplu un mari
nar, dat dispărut, de pe puntea 
cargoului suedez „Elisabeth“.

Pe întreg teritoriul belgian, 
vîntul, care a suflat cu 120 ki
lometri pe oră, a provocat im
portante pagube materiale, între 
care ruperea unor porțiuni de 
cale ferată și șosele, distrugerea 
unor case de pe litoral, între
ruperea circulației rutiere și ae

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă : ȚARA 
SURlSULUI — ora 19,30; Teatrul 
Național ,.I. L Caragiale“ (Sala 
Mare) : COANA CHIRIȚA — ora 
20; (Sala Comedia) : CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 20; (Sala 
Studio) : PUTEREA ȘI ADEVĂ
RUL — ora 20; Teatrul „C. I. 

industriei ușoare, cît și în alte 
sectoare de activitate.

Recent, am fost martorii vizi
tei în Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și cunoaștem 
conținutul convorbirilor dintre 
partidele și guvernele noastre. 
Știm că s-au îmbunătățit mult 
legăturile dintre Cuba și Româ
nia, ca urmare a acestei vizite, 
precum și a aceleia întreprinse 
de Fidel Castro la București. Ne 
revine nouă să muncim și să 
ducem la bun sfirșit înțelegeri
le stabilite cu aceste prilejuri“.

Negocierile 
de la Viena

La Kongresshaus din Viena 
au fost reluate, joi, negocierile 
privind reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente 
în Europa, la care participă 19 
state.

Delegația României este con
dusă de Dumitru Aninoiu, am
basadorul țării noastre în Aus
tria. în cursul ședinței — pri
ma din acest an, după pauza in
tervenită în desfășurarea lucră
rilor la 14 decembrie 1973 — au 
luat cuvintul șefii delegațiilor 
U.R.S.S. și Canadei.

S-a convenit ca următoarea 
ședință plenară să se desfășoare 
marțea viitoare.

riene, precum și a telecomunica
țiilor.

Sînt semnalate, de asemenea, 
importante pagube materiale în 
R. F. Germania, îndeosebi in 
partea de nord și vest a țării, 
unde poliția și pompierii au in
tervenit de numeroase ori în 
timpul nopții pentru deblocarea 
căilor de transport și ajutorarea 
populației sinistrate.

• ȘEFUL ORGANULUI 
EXECUTIV al Irlandei de 
Nord, Brian Faulkner, a' 
conferit, miercuri seara, la 
Dublin, cu primul ministru 
al Republicii Irlanda, Liam 
Cosgrave. După întrevedere, 
Faulkner a declarat că pre
mierul a reafirmat accepta
rea de către guvernul irlan
dez a statutului Irlandei de 
Nord ca parte integrantă a 
Marii Britanii. Ei a adăugat 
însă că reclamă un angaja
ment formal în acest sens 
din partea guvernului de la 
Dublin înainte de a partici
pa la prima reuniune a 
Consiliului pentru întreaga 
Irlandă, creat anul trecut în 
cadrul convorbirilor tripar
tite de la Sunningdale. Fa
ulkner a declarat, de aseme
nea, că salută promisiunea 
guvernului irlandez de a 
urmări elementele extre
miste aparținind organizației 
clandestine Armata Repu
blicană Irlandeză care, după 
comiterea unor acte de vio
lență în Ulster, caută refu
giu de cealaltă parte a fron
tierei sudice. Ministrul ir
landez al justiției, Patrick 
Cooney, a anunțat că, în ve
derea combaterii activității 
I.R.A. în zona frontierei, vor 
fi formate unități speciale 
de poliție.

Nottara“ (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
19,30; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20; Teatrul Mic : A 
OPTA MINUNE — ora 19.30; Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul ,.Ion Vasilescu" : O FATĂ 
IMPOSIBILĂ — ora 19,30; (La 
Sala Palatului) : CARUSELUL 
MELODIILOR — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 15; 
(Sala Academia) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 17; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. (la Casa de 
cultură a studenților) : BUCĂTĂ
RIA — ora 20; Teatrul ;,C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : LA SAVOY. 
BOEMA — ora 19.30; (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română“ : LA 
HANUL CU... CÎNTECE — ora 
19,30; Circul „Globus“ : CIRCUL 
BUSCH ROLAND — orele 16 și 
19,30.

Spre o eră a carburanților 
sintetici?

Criza de energie și soluții posibile
„Orice analiză serioasă a soluțiilor posibile 

pentru depășirea dificultăților create de pe
nuria mereu mai mare de hidrocarburi, con
duce la concluzia că petrolul sintetic și gazul sin
tetic au în față un frumos viitor". Constatarea a- 
parține agenției FRANCE PRESSE și ea se bazea
ză pe esențialul răspunsurilor primite din partea 
a o sută de reputați specialiști din 40 de țări ale 
lumii (printre care șase laureați ai premiului Nobel 
pentru știință) la întrebarea : „Ce soluții preco
nizați pentru combaterea crizei în materie de hi
drocarburi ?".

A
șadar, privirile se 
îndreaptă spre car
buranți sintetici, și 
spre ceea ce unii 
specialiști denu
mesc „hidrocar

buri neclasice“. Și este foarte 
evident că insistența cu care se 
accentuează necesitatea unor e- 
forturi accelerate pe acest plan 
e perfect justificată. E cert și 
indiscutabil că actuala penurie 
resimțită in materie de hidro
carburi nu este o chestiune de 
conjunctură tehnico-economică, 
ci una de structură a rezervelor 
mondiale și că, în consecință, a- 
ceastă penurie se va agrava. 
Este, de asemenea, dovedit pe 
planul cercetărilor geologice că 
rezervele de „materii prime“ 
pentru obținerea de carburanți 
și gaze sintetice (cărbuni, șisturi 
și nisipuri bituminoase) sînt u- 
riașe. Rămîne, așadar, o ches
tiune de tehnică și tehnologie 
de pus la punct și de investiții 
și prețuri de cost. Și, cum pre
țul petrolului natural și al ga
zelor naturale are tendința fi
rească de creștere continuă (pe 
măsura împuținării rezervelor) 
momentul în care combustibilii 
de sinteză vor fi competitivi nu 
ar putea intirzia prea mult.

• Petrol și gaze 
din cărbune

Sursa, ca să zicem așa clasică, 
pentru producerea benzinei și 
a gazelor de sinteză se arată a 
fi cărbunele. Spunem „clasică“ 
pentru că încă în 1913, Friedrich 
Bergius realiza în condiții de 
laborator hidrarea cărbunelui, 
obținând benzină sintetică din 
cărbune (realizare pentru care, 
de altfel, era încununat cu pre
miul Nobel cițiva ani mai tîrziu). 
Rămîne să adăugăm că vehicule 
propulsate cu benzină sintetică 
au circulat Ia München in 1925— 
1926 și că în perioada 1941—1943 
în Germania se produceau, în 
medie, anual, opt milioane de 
tone de petrol din cărbune. A- 
lungat de pe piața combustibilu
lui, în anii postbelici, de hidro
carburile ieftine, petrolul sin
tetic are acum toate șansele să 
revină în forță. Uzine-pilot func
ționează pentru obținerea petro

Geologi cercetînd șisturi bituminoase : 38 kg. petrol dintr-o 
tonă de rocă...

lului sintetic din cărbune prin 
hidrare în 12 țări. Statele Unite 
au folosit pentru prima oară in 
istoria lor petrolul sintetic de
rivat din cărbune Ia punerea în 
mișcare a unui vapor care a 
navigat timp de 24 de ore în 
lungul coastei Philadelphiei. Un 
element și mai important decît 
această „premieră americană“ 
în materie de navigație îl con
stituie, însă, anunțul potrivit 
căruia costul carburantului sin
tetic folosit — carburant furni
zat de o uzină-pilot din New 
York — este evaluat la 4,50 do
lari barilul, în vreme ce costul 
țițeiului extras în S.U.A, este 
actualmente de 5,25 dolari ba
rilul. Programe pentru hidra
rea cărbunelui sînt puse actual
mente la punct într-o serie de 
țări. Ziarul LA LIBRE BELGI- 
QUE relata despre un proiect 
studiat de guvernul belgian care 
prevede construirea unei uzine 
menite să transforme anual 2 
milioane tone de cărbune într-un 
miliard de litri de benzină (adică 
30 la sută din actualul consum 
al Belgiei).

Este cazul să relevăm că ob
ținerea petrolului sintetic din 
cărbune constituie lucrul cel 
mai complicat și mai costisitor 
din cîte sc pot realiza pe bgza 
cărbunelui. Mai lesnicioasă și 
mai ieftină se dovedește gazei- 
ficarea.

In mod fundamental, gazeifi- 
carea consistă in a adăuga atomi 
de hidrogen atomilor de carbon, 
pentru a obține metan Se rea
lizează astfel, gaz sintetic care 
poate fi expediat prin conducte 

asemeni gazului natural. în a- 
nul 1952, societatea vest-germa- 
nă „Heindrich Voppers“ din Es- 
sen a construit prima uzină co
mercială de gazeificare a căr
bunelui. FRANCE PRESSE sem
nala zilele trecute din Bonn, ci
tind cercuri industriale, că în

Pe „cîmpurile" de nisipuri bituminoase din Athabasca : de șase 
ori mai mult decît toate rezervele mondiale de hidrocarburi

R.F.G. a fost pus Ia punct „un 
lanț complet de procedee la 
scară industrială pentru trans
formarea cărbunelui în gaz sin
tetic, ca sursă de energie de 
mare randament și nepoluantă“. 
Uzine-pilot pentru producerea 
gazului sintetic din cărbune 
funcționează în zece țări. Para
lel cu cercetările pentru obține
rea de gaze sintetice cu mai 
mare putere calorică, se con
struiesc uzine pentru produce
rea de gaze din cărbune pe baza 
tehnologiilor existente. Se pre
vede că în 1975 în aceste uzine 
vor fi produse zilnic 7 milioane 
metri cubi de gaze sintetice. So
cietatea nord-americană „El 
Paso Natural Gaz Company“ a 
anunțat că proiectează construi
rea unei uzine gigant de gazei
ficare a cărbunelui, care, în 
faza finală, în 1977, va produce 
două miliarde de metri cubi de 
gaz anual.

’ „Regele cărbune" este, așadar.

pe punctul de a reveni Ia un 
loc de onoare pe piața combus
tibililor. Și dacă ne gîndim la 
rezervele mari de cărbuni — 
unii specialiști Ie estimează la 
circa 15 000 de miliarde dc tone 
— rezervele implicite de gaz și 
petrol sintetic din „depozitele“ 
Terrei apar generatoare de op
timism.

• ,,Un gigantic 
rezervor 
de combustibil"

Ele, aceste rezerve, ni se re
levă însă de-a dreptul fabuloase 
dacă introducem, în balanța e- 
nergetică a globului, ceea ce 
geologii denumesc „un gigantic 
rezervor de combustibil“ : șis
turile bituminoase și nisipoase. 
Dacă după evaluările geologi
lor, cărbunele reprezintă 93—94 
la sută din rezervele de energie 
utilizabile cu mijloacele actuale 
de care dispune tehnica, aceiași 
specialiști susțin că rezervele 
de șisturi bituminoase și nisi
puri bituminoase sint mai mari 
decit cele de cărbune. Geologii 
dau asigurări că numai șisturile 
bituminoase ce se află sub su
prafața a trei state americane 
(Colorado, Utah și Wyoming) 
conțin o cantitate de petrol care 
depășește de șase ori toate re
zervele mondiale de hidrocar

buri confirmate pină acum. Unii 
specialiști estimează potențialul 
șisturilor și nisipurilor bitumi
noase ca fiind de 18 000 de ori 
consumul mondial energetic al 
anului 1968. Asemenea evaluări 
trebuie, desigur, privite cu re
zerva cuvenită. Oricum, însă, e 
lesne de imaginat cît de mult 
vor crește resursele de energie 
ale Terrei prin aplicarea tehni
cii de mîine care va asigura va
lorificarea maximă a șisturilor 
și nisipurilor bituminoase. Oa
menii de știință, apreciază șis
turile bituminoase și nisipurile 
bituminoase ca principalele două 
surse pentru obținerea petrolu
lui „neclasic".

Șisturile sînt roci uneori cal- 
caroase dar de cele mai multe 
ori argiioase, compuse și dintr-o 
materie organică caracterizată 
printr-o vastă gamă de hidro
carburi. Problema constă în ex
tragerea tocmai a petrolului. 
Tehnic vorbind, soluția extrage
rii petrolului din șisturi a fost 
găsită ajungîndu-se, de pe acum, 
la o producție de 38 kg petrol 

dintr-o tonă de rocă. Stații-pilot 
funcționează în mai multe țări. 
Ceea ce a frinat, pină acum, 
dezvoltarea tehnologiei in acest 
domeniu au fost considerentele 
de ordin economic. Petrolul din 
șisturi este mai sărac în unele 
substanțe active și mai scump 
(dat fiind cheltuielile relativ 
ridicate legate de exploatare și 
de protecția mediului). Inconve
nientul costului este, însă, pe 
cale de a se estompa ca urmare 
a creșterii continue a prețului 
petrolului natural. Calcule re
cente arată că prețul de extrac
ție a petrolului din roci bitumi
noase revine, în medie, la 45 de 
dolari tona, în vreme ce cel ai 
petrolului „clasic“ se ridică la 
30 dolari tona. Raport care, po
trivit acelorași aprecieri, s-ar 
putea inversa pe parcursul unui 
singur deceniu, Rămin, desigur, 
de rezolvat problemele ecologice 
legate de veritabilii munți de 
reziduri rezultate după procesul 
de extragere a petrolului din 
șisturi. Aceste probleme nu sînt 
însă insolvabile . De pe acum, se 
conturează programe pe scară 
națională de extragere a petro
lului din șisturi intr-o serie de 
țări care dispun de asemenea 
„pietre care ard“. O informație 
din Statele Unite relevă că în 
această țară se construiesc ac
tualmente 25 de uzine de pro
ducere a petrolului din șisturi 
urmind să atingă în 1980 o pro
ducție zilnică de 100 000 tone 
petrol.

• Comorile energetice 
din... nisipuri

Mai lesnicioasă decît cea a 
șisturilor este exploatarea nisi
purilor bituminoase. E vorba de 
nisipuri argiioase conținind hi
drocarburi grele, nerecuperabile 
prin metode obșnuite, adică prin 
foraj și pompare. Trebuie, deci, 
„zdrobită“ legătura hidrocarburi- 
nisip cu ajutorul procedeelor dț 
separare fizică. Asemenea pro
cedee se află actualmente in 
stadiu de experimentare în ci
teva uzine-pilot din Canada. In 
Canada se găsesc, de altfel, u- 
neie din cele mai mari „cîm- 
puri“ de nisipuri bituminoase 
din lume (cel din provincia Al- 
berta, de Ia Athabasca, conține 
după unele estimări o cantitate 
de petrol echivalentă cu de opt 
ori rezervele de petrol natural 
identificate actualmente pe 
Terra). Extragerea petrolului 
din nisipurile bituminoase este 
abia la început. O instalație pro- 
ducînd 45 000 de barili de petrol 
pe zi (1 baril este egal cu 159 
de litri) funcționează Ia Atha
basca din 1968. Alte proiecte sînt 
în curs de realizare și de pe a- 
cum specialiștii canadieni con
sideră deplin realistă o produc
ție de 1,2 milioane de barili pe 
zi în 1985.

Hidrocarburile „neclasice“ vor 
putea, deci, pe termen mijlociu 
și, cu atît mai mult pe termen 
lung, să înlocuiască hidrocarbu
rile „clasice“. Dar — așa cum 
observau o serie de reputați oa
meni de știință în răspunsurile 
la ancheta amintită a agenției 
FRANCE PRESSE — nu trebuie 
pornit pe calea unei exploatări 
prădalnice a surselor de hidro
carburi „neclasice“. Petrolul și 
gazele rezultate din cărbune și 
șisturi — se presupune — vor 
fi folosite în sectoare determi
nate ale economiei. Ele nu vor 
fi arse deloc, sau vor fi arse 
foarte puțin în centrale termice 
pentru producerea electricității. 
Ele vor fi utilizate în transpor
turi și petrochimie, in vreme ce 
atomul va furniza electricitatea.

P. NICOARA
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