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Mobilizare largă și eficientă a‘i

potențialului creator al tineretului
Noi șantiere locale

de îmbunătățiri
funciare

în ultimii ani, în întreaga 
țară, mii de hectare nu au putut 
fi cultivate sau nu au rodit pe 
măsura capacității lor, din cau
za excesului de apă, a eroziunii 
solului sau a lipsei de umidi
tate. Aceasta a făcut necesară 
intensificarea lucrărilor de de
secare, de scurgere a apelor și 
de corectare a excesului de umi
ditate, astfel ca fiecare palmă 
de pămînt să fie lucrată și cul
tivată cu randament sporit. In 
acest scop. în mai multe județe 
printre care Constanța, Ialomi
ța, Brăila, Ilfov, Bihor, Dolj, Ca- 
raș-Severin, Teleorman, Tulcea, 
s-a trecut la organizarea, chiar 
din acest trimestru al anului 
1974, a unor șantiere locale ale 
tineretului la lucrările de îmbu
nătățiri funciare.

în județul Tulcea, de exem
plu, s-au înființat șantiere pen
tru lucrări de irigații, de com
batere a eroziunii solului, de
secări și îndiguiri, la C.A.P. To- 
pologu, vor fi irigate 120 
de hectare, la C.A.P. Lunca- 
vița, tinerii și-au propus exca- 
varea a 3 000 metri cubi de pă
mînt pentru irigarea a 100 de 
hectare teren. Alte zeci de hec
tare vor fi puse in circuitul a-

gricol prin lucrările de comba
tere a eroziunii solului pe raza 
cooperativelor agricole din Sîm- 
băta, Jijilia-Babadag și Topo- 
logu. Tinerii, alături de cei 
vîrstnici, din unitățile agricole 
de la Telița, Poșta, Frecăței, 
Zebil și Mihail Kogălniceanu 
vor lucra la regularizarea rîurilor 
Telița, care inunda sute de hec
tare. Tot din această cauză, va 
fi regularizat și riul Slava, unde 
se vor întîlni, la muncă, tinerii 
din comunele Baia, Jurilofca, 
Lunca și Ceamurlia de Jos. li
nele terenuri agricole necesită 
îndiguiri pentru apărarea ex
cesului de apă, cum sînt cele 
din incintele Beștepe-Mahmu- 
dia și Ostrov-Pecineaga. Pe a- 
ceste șantiere vor lucra zilnic 
peste 1 500 tineri cooperatori, 
elevi, navetiști.

In județul Dolj, pe cele șapte 
șantiere de îmbunătățiri funcia
re, lucrează zilnic aproape 450 
tineri. Prin deschiderea acestor 
șantiere, prin lucrările ce se 
execută vor fi redate agricul
turii încă 1 500 hectare de te
ren arabil în județul Dolj.

OVIDIU MARIAN

CH
Comitetul județean Buzăuadresată de

al U.T.C. tuturor organizațiilor județene 
ale Uniunii Tineretului Comunist

Buzău 
plena- 

ianuarie 
dorința și 

tinerilor 
integra 

eforturile

Comitetul județean 
al U.T.C., întrunit în 
ra lărgită din 18 
a.c., exprimînd 
hotărirea tuturor 
din județ de a se 
cît mai activ în 
creatoare ale întregului po
por, care întimpină cu un 
puternic spirit de angajare 
și deplină dăruire cea de-a 
30-a aniversare a Eliberării 
patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al 
partidului, cheamă la între
cere organizațiile județene 
ale Uniunii Tineretului Co
munist, pentru realizarea, 
pină la 23 August 1974, a o- 
biectivelor anuale de mun
că patriotică.

Acționînd pe baza îndem
nurilor adresate nouă, tutu
ror, de către secretarul ger 
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia adunării reprezentan
ților brigadierilor din iulie 
1973, prilejuită de împlini
rea a 25 de ani de Ia consti
tuirea primelor șantiere nay 
ționaie, să facem din mun
ca patriotică — datorie de 
onoare a fiecărui tînăr — o 
însemnată pîrghie în educa
rea prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, 
în realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan din acest

și înfăptuirea cincinalu- 
inainte de termen.

an
Iui___ _

în acest spirit, comitetul 
județean, organele si orga
nizațiile U.T.C. vor mobiliza 
întregul tineret din județul 
Buzău în vederea realizării 
următoarelor obiective :

— organizarea unor ac
țiuni in sprijinul producției 
prin care se vor realiza e- 
conomii în valoare de peste 
2,5 milioane lei ;

— colectarea a 5 500 tone 
metale feroase și neferoase 
și 85 tone deșeuri de hîrtie ; 
recoltarea cantității de 25 
tone plante medicinale ;

— împădurirea suprafeței 
de 300 ha, întreținerea a 
1 000 ha culturi silvice tine
re și plantarea unui număr 
de 80 mii pomi fructiferi și 
arbuști ornamentali :

— efectuarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare pe 
o suprafață de 2100 ha din 
care 300 ha amenajări pen
tru irigații ;

— amenajarea, extinderea 
și întreținerea suprafeței de 
300 ha spații verzi și 
parcuri ;

— amenajarea în 
comună a unei baze 
ve simple.

Contribuția fiecărui 
prin acțiunile de muncă pa
triotică, la îndeplinirea an
gajamentului comitetului

fiecare 
sporti-

tînăr,

județean al U.T.C. va fi de 
1 000 lei.

Integrindu-ne atmosferei 
însuflețite generată de che
mările la întrecere lansate 
de diferite colective de oa
meni ai muncii in cinstea 
celei de-a 30-a aniversări a 
Eliberării și Congresului al 
XI-lea al P.C.R., să facem 
din încadrarea entuziastă a 
fiecărui tînăr în întrecerea 
„Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului 
inainte de termen“, parte 
integrantă a întrecerii socia
liste care se desfășoară sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, un o- 
biectiv central al muncii 
noastre politico-educative. 
Prin participarea dinamică 
și responsabilă a tuturor ti
nerilor la îndeplinirea sarci
nilor economice Ia locurile 
lor de muncă, la ample ac
țiuni de muncă patriotică, 
să aducem o contribuție în
semnată la realizarea inte
grală a obiectivelor cuprinse 
în planuL de »tat pe 1974, la 
accglei-area progresului eco- 
nomico-social al patriei, la 
înfăptuirea neabătută a pro
gramului partidului nostru 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

COMITETUL JUDE
ȚEAN BUZĂU 

U.T.C.,

24 ianuarie 1859 —piatră de hotar în evoluția unui proces istoric

Conștiința unității naționale
a poporului român

Unitatea națională este un 
ideal vechi al poporului nostru. 
Lupta aprigă pentru unire, in 
condițiile in care orinduirea feu
dală a determinat organizarea 
politică a poporului român în 
state de sine stătătoare : Țara 
Românească, Moldova și Tran
silvania, străbate ca un fir roșu 
întreaga noastră istorie, afir- 
mindu-se ca o vie expresie a 
formării conștiinței naționale, a 
năzuinței fierbinți a întregului 
popor către un stat unitar, li
ber și independent, a străda
niilor de veacuri pentru înfăp
tuirea acestei năzuințe. Iar 
„unirea a fost — așa cum sub
liniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — încununarea 
victorioasă a luptei seculare 
duse de cele mai înaintate forțe 
ale poporului român din Mol
dova, Muntenia și Transilvania, 
de cărturarii și marii ginditori 
ai neamului, a activității desfă
șurate de elementele revoluțio
nare, de militanții socialiști, a 
aspirațiilor și voinței întregului 
popor român“.

Conștiința unității naționa
le a poporului român a
cucerit o treaptă superioară 
în focul 
rice ale 
raport național, 
programatice ale revoluției 
la 1848, ca și întreaga acțiune 
desfășurată de conducătorii pa
șoptiști din toate provinciile ro
mânești au înserat lupta pentru 
unirea Moldovei și a Țării Ro
mânești într-un stat indepen
dent, pentru recunoașterea na
țiunii române din Transilvania, 
apoi unirea tuturor ținuturilor 
românești într-un stat național 
unitar. în viitoarea revoluției 
din 1848 s-au format eroi care 
au sorbit din sufletul poporului 
puterea de luptă și voința de a 
da naștere unei existențe noi, 
care și-au făurit programul re
voluționar în raport 
poporului român, de 
de unire și ridicare 
Ideile unioniste le 
inimile, le mobilizau 
le. „Eu — rostea ca mîndrie Mi
hail Kogălniceanu — privesc ca 
patria mea toată acea întindere 
de loc unde se vorbește româ
nește și ca istorie națională, is
toria Moldovei, a Valahiei și a 
fraților din Transilvania“. Iar 
bardul de la Mircești dădea glas 
voinței tuturor revoluționarilor 
moldoveni : „Am improvizat 
deșteptarea României... și aceas
tă Marseieză a aprins spiritele. 
Nu înțelegem o mișcare în ță
rile noastre decît în vederea u-

evenimentelor isto- 
anului 1848. Sub 

documentele 
de

de spiritul 
dorința lui 
a patriei, 
înflăcărau 
conștiințe-

Luni la amiază, la sediul C.C. 
al P.C.R., a avut loc semnarea 
Declarației Comune cu privire 
la vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Frontului 
Național pentru Eliberarea An
golei (FNLA).

Declarația a fost semnată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Hol- 
den Roberto, președintele Fron
tului Național pentru Eliberarea 
Angolei.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie

Verdeț, Dumitru Popescu, Cornel 
Burtică, Mihai Gere, Ștefan 
Andrei. Au fost prezenți, de 
asemenea, general colonel Ion 
Coman, Ghizela Vass, Ion Savu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Con
stantin Matei și Constantin Va- 
siliu, adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Radu Enache, 
secretar al C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Au participat membrii dele
gației Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei — Johnny 
Eduardo Pinnock, însărcinat cu

relațiile externa ale FNLA, 
Ngola Kabangu, însărcinat cu 
Departamentul afacerilor inter
ne, Pedro Ngadimpovi, Însărci
nat cu Departamentul educației, 
Hendrik Vaal Neto, adjunctul în
sărcinatului cu relațiile externe,1 
Paulo Tuba, directorul de cabi
net al președintelui, comandant 
Salva, din conducerea Armatei 
de Eliberare Națională a Ango
lei, doamna Monteiro și doam
na Mateus Neto, 
Biroului Politic al

După semnarea 
Comune, tovarășul 
Ceaușescu și 
Ii o 1 d e n Roberto 
cu căldură mîinile 
apoi scurte alocuțiuni.

membre als 
FNLA.

Declarației
N i c o 1 a e 

tovarășul 
și-au strins 
și au rostit

• In pagina a V-a :

cuvìntàrile rostite de

tovarășul NICOLAE

CEAUȘESCU și to

varâșul HOLDEN 

ROBERTO^

• Textul DECLARA

ȚIEI COMUNE

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația Confederației
Generale a Oamenilor Muncii

[C. G. T. P.]

nirii tuturor românilor într-un 
singur corp“.

După 1848 o adevărată miș
care unionistă a cuprins marea 
majoritate a poporului român. 
Documentele vremii relevă crea
rea unor centre și comitete uni
oniste, a căror acțiune a deter
minat dezvoltarea luptei pentru 
unire în condițiile în care co
munitatea de origine, de limbă, 
de suferințe a tuturor locuito
rilor Țării Românești, Moldovei 
și Transilvaniei se dovedea o 
realitate elocventă. în această 
aprigă luptă s-au afirmat iubi
rea și sîrguința de care a dat 
dovadă poporul român în efor
tul de a-și păstra și de a-și cul
tiva limba, pentru că ideile mi- 
litanților unioniști au răsunat în 
limba lui, în acele tumultuoase 
timpuri din preajma Unirii, atît 
în Țara Românească, cît și în 
Moldova și Transilvania culti
varea limbii române relevin- 
du-se ca un element esențial al 
dezvoltării națiunii noastre.

In istoria României, lupta 
pentru unire a înscris adevărate 
pagini de epopee, care l-au de
terminat pe Bălcescu să consem
neze în „România viitoare“, cu 
9 ani înaintea actului măreț de 
la 24 ianuarie 1859 : „Dacă na
ționalitatea este sufletul unui

Începînd 
cu această
săptămînă 

o nouă rubrică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
la 21 ianuarie, delegația Confe
derației Generale a Oamenilor 
Muncii din Peru (C.G.T.P.), ca
re face o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Din delegație fac parte tova
rășii : Gustavo Espinoza, secre
tar general al Confederației, 
membru al Comisiei Politice al 
C.C. al Partidului Comunist Pe
ruan, și Nunez Alejandro, mem
bru al Comisiei Naționale a 
C.G.T.P., membru al C.C. al 
P.C.P.

La primire au luat parte to
varășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Exprimîndu-și deosebita sa
tisfacție de a fi primiți de to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul delegației sindicale 
peruane a subliniat că oamenii 
muncii din țara sa păstrează o 
vie amintire vizitei pe care șe
ful statului român a făcut-o 
anul trecut în Peru, vizită pe

care o consideră un moment de 
însemnătate istorică pentru în
tărirea legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, a raporturilor de 
solidaritate dintre sindicatele 
peruane și române.

Arătînd că iși amintește cu 
multă plăcere de vizita făcută 
în Peru, de întîlnirea pe care a 
avut-o cu acest prilej și cu re
prezentanții sindicatelor din a- 
ceastă țară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți ca 
la înapoierea în patrie să trans
mită sindicatelor, tuturor oame
nilor muncii un călduros salut 
și cele mai bune urări de pros
peritate și fericire, de succese 
tot mai mari în dezvoltarea de- 
sine-stătătoare a țării.

în timpul convorbirii s-a sub
liniat cu multă satisfacție fap
tul că România și Peru au pus 
bazele unui amplu program de 
cooperare în diverse domenii, 
corespunzător intereselor reci
proce ale dezvoltării economice, 
că aceasta contribuie la mai bu
na cunoaștere și apropiere în
tre cele două popoare, la întă
rirea solidarității lor, în lupta 
pentru întărirea unității mun
citorești. a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, la victoria cauzei 
păcii și înțelegerii interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

(Continuare în pag. a Il-a)

a ziarului nostru

popor, dacă cită vreme el păs
trează acest semn caracteristic

A. VASILESCU

BACĂU :„EXPERIMENTUL C8
• Un reporter al „Scînteii tinerelului" pentru 

cîteva luni detașat la o casă de cultură a ti
neretului • O încercare de a răspunde „prin 
fapte" la cîteva argumente prin care se justi
fică inactivitatea unor asemenea instituții desti
nate difuzării culturii în mediile tinere • Cîteva

soluții de început pe care le socotim ingenioa
se și un călduros apel la toți cei ce pot spri
jini „Moderndubul" din sectorul 8 al Capita
lei • Un telefon care nu trebuie neglijat și o 
adresă la care veți fi permanent socotiți invi
tați de onoare.

Amănunte în pagina a ll-a

Carnet
de muncă

TINERETUL

care dă cu coada-n soare
sau niște profesori întuneca#

Departe de a fi simptomatice 
pentru starea liceelor sătești, cele 
cîteva cazuri asupra cărora vom 
insista în acest articol dau totuși 
de gîndit. Iată două localități la 
mare distanță între ele : Pogoa
nele — în județul Buzău și Be
rești — în județul Galați. Ce le 
aseamănă: existența, în fiecare 
din aceste așezări, a unui liceu ; 
existența unui numeros colectiv 
de cadre didactice care, s-o spu
nem din capul locului, trebuie 
să dea spiritualității comunei o 
altă față, să contribuie prin în
săși piofesia lor, prin însăși ca-

Anchetă cetățenească
litatea lor de oameni luminați — 
așa cum sînt văzuți de ochii 
opiniei publice — la instaurarea 
unui climat cinstit de muncă și 
viață, în spiritul normelor și pre
ceptelor noastre socialiste. Voca
ția etică a cadrului didactic nu 
se restringe numai la catedră 
sau numai la obiectul și disci
plina specializării sale. El este 
urmărit, văzut, așteptat, întrebat, 
el trăiește în ochii oamenilor, el

are o profesie publică, nu poate 
îmbrățișa și nu-și poate permite 
însingurarea, nu poate trage, ori- 
cît s-ar strădui, o perdea de cea
ță groasă peste actele și gesturile 
sale. Dar dacă, să admitem, prin 
natura unor împrejurări, nu poa
te acționa, uneori, nici prea de
parte pentru respectarea spiritu
lui de echitate și legalitate so
cialistă atunci, cel puțin atunci, 
în perimetrul însuși al profesiei,

în școală, în relațiile ce le dez
voltă trebuie să se manifeste 
model. Două localități așadar : 
Pogoanele și Berești, două licee 
a căror existență în ani se numă
ră pe degete și care sînt sau ar 
trebui să constituie experiența 
pilot, experiența în circuit a ceea 
ce tinde să fie învățămîntul 
românesc ca urmare a măsurilor 
stabilite de partid și de stat. 
Două licee care, s-o spunem ia-

• „Să lucrăm o zi pe lună 
cu benzină economisită“, sună 
chemarea lansată in luna no
iembrie a anului trecut de or
ganizația U.T.C. de la I.T.A. 
Comănești. Pînă la 1 ianuarie 
s-au economisit peste 4 000 litri. 
Un început promițător, ceea ce 
ne face să așteptăm cu încre
dere rezultatele primului tri
mestru.

• Uteciștii de Ia Exploatarea 
Minieră Comănești au obținut 
pînă acum rezultate meritorii 
în cadrul Inițiativei „Fiecare 
tinăr — un participant activ la 
economisirea energiei și com
bustibilului“. Astfel, in cursul 
lunilor noiembrie și decembrie 
au economisit la acest capitol 
17 000 lei ; în ianuarie, conform 
unor calcule preliminare, suma

de circa 25 000

LIBERTĂȚII

A. I. ZAINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

realizată va fi 
lei.

• Modificind 
funcționare la o 
tinărul inginer ___ _____
de la Combinatul petrochimic 
din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a reușit prin această 
inovație economisirea, numai 
in luna decembrie, a 10 000 
kW/h. Pînă la sfîrșitu! anului 
vor fi economisiți, conform 
calculelor, 120 000 kW/h. Felici- 
tindu-1 pentru succesul obținut 
pe inginerul Grigore. așteptăm 
și replica tinerilor săi colegi 
din combinat care, slntem si
guri. nu va lntîrzla.

regimul de 
pompă de apă, 
Grigore Vasile

Istoria patriei noastre libere, a celor 30 de ani care s-au scurs 
de la actul revoluționar înfăptuit la 23 August, a cunoscut 
și cunoaște adinei prefaceri înnoitoare, pe planul vieții eco- 
nomico-sociale ca și pe cel ai dezvoltării conștiinței umane. 
Au fost și sînt transformări pe care nu le-a trăit niciodată 
societatea trecută, pentru că nici nu le putea trăi decît o 
orinduire în care omul s-a eliberat de exploatare și a de
venit pe deplin stăpin pe destinele sale.

La această măreață sărbătoare a țării, ziarul nostru are 
prilejul de a-și aduce un omagiu în plus, adăugind la ani
versarea eliberării propriul său jubileu, al celor 30 de ani 
de existență. De-a lungul celor trei decenii de apariție, pa
ginile „SClNTEII TINERETULUI“ s-au străduit să reflecte 
fidel fiecare treaptă și eveniment străbătute de țară, să fie o 
cronică vie a istoriei ce se înfăptuia și se desăvîrșea sub 
ochii contemporanilor. An fost 30 de ani în care ziarul a 
publicat numeroase pagini cu valoare de document, semnate 
de mari personalități ale vieții noastre, pagini în care se 
vorbea despre țară și încrederea în viitorul ei, despre tinăra 
generație și frumusețea idealurilor sale. Republicind astăzi, 
după mai multă vreme, unele dintre articole sau fragmente 
din ele o facem în semn de respect față de autorii lor și, in 
același timp, vrem să rememorăm pentru tinăra generație de 
astăzi zilele fierbinți ale acelor ani.

Reproducem în pagina a IV-a fragmente din articolul 
„TINERETUL LIBERTĂȚII" de Miron Radu Paraschivescu
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Mărturisim dintru început că ideea „Expe
rimentului C 8“ ne-a fost sugerată de 
frecventele confruntări, în calitate de repor
teri cu activitatea slabă, neatractivă a unor 
case de cultură sau cluburi pentru tineret. 
Deseori, argumentele celor însărcinați să 
conceapă, să organizeze și să desfășoare ase
menea activități incit casa de cultură să 
polarizeze întreaga atenție a tinerilor din 
orașul sau satul cuprins in raza ei de ac
țiune, vizează o serie de greutăți de natură 
obiectivă. Sînt ele reale ? ne punem întreba
rea, constatind că. totuși, baza materială ră- 
mine in multe cazuri insuficient folosită. 
N-avem oameni, se mai afirmă, in timp ce, 
paradoxal, programul de lucru al celor exis-, 
tenți se dovedește, fie și la o analiză sumară, 
nu foarte încărcat. Dar numai cei salariati 
in mod special pot si trebuie să ajute casa 
de cultură sau clubul pentru tineret ? Al
teori, acuzația trece asupra „indiferenței" ti
nerilor sau a lipsei de experiență in organi
zarea de activități atractive. Și așa mai de
parte...

Incercînd să aducă o contribuție proprie la 
schimbarea unor stări de lucruri, printr-o 
verificare practică a posibilităților și imposi
bilităților. „Scinteia tineretului" a hotărît. cu 
acordul Comitetului municipal București al 
U.T.C., să inițieze un experiment în cadrul 
Casei de cultură a tineretului din sectorul 8 
al Capitalei. Cunoscută sub denumirea de 
..Modern-Club" respectiva casă de cultură a 
fost deseori criticată în anii trecuți in pagi
nile ziarului nostru pentru simplismul pro-

gramelor și inerția pe planul inițiativelor. In 
prezent, sub conducerea noului director, to
varășul Marin Stoenescu, se depun strădanii 
pentru scoaterea din anonimat a acestui lăcaș 
de primă importanță în spațiul cultural al 
sectorului 8.

Pentru a răspunde la întrebările mai sus 
enumerate, „Scinteia tineretului“ a hotărît să 
repartizeze, pentru o perioadă, un reporter 
care să lucreze efectiv, zi de zi. alături de 
salariații „Modern-Clubului“, și care urmează 
să trimită săptăminal corespondențe în legă
tură cu preocupările, experiențele, confrun
tările directe cu problemele teoretice și prac
tice, concluzii care să poată fi utile tuturor 
acelora ce activează in cimpul difuzării cul
turii către tineret prin intermediul unor in
stituții similare. In același timp, redacția se 
va strădui să ajute — prin mijloacele <ic 
care dispune — la munca de concepere și or
ganizare a programelor, în vederea atragerii 
la Casa (le cultură a unui număr cit mai 
mare dintre cei 25 000 de băieți și fete care 
trăiesc și muncesc in sectorul 8.

Obiectivele imediate sînt importante și nu 
puțin dificile, de aceea o primă constatare 
s-a impus din primele zile : trecerea imedia
tă la alcătuirea unui colectiv de activiști ne- 
salariați ai „Modern-Clubului", oameni de 
specialități diverse și care, prin pasiunea și 
priceperea lor, pot ajuta Ia crearea de noi 
cercuri și formații (artistice, științifice, spor
tive etc.), la organizarea întregii activități a 
Casei de cultură așa cum doresc tinerii.

NU UITAȚI ACEASTĂ ADRESĂ

• IATĂ DE CE facem 
pe aee.’-’stă cale un călduros a- 
pel la toți cei care doresc să 
ajute ca ..Modern-Clubul" să-ți 
merite numele. Este nevoie de 
profesori de muzică, de dans, 
de pictură, sculptură (sau alți 
artiști cu sDecializare în a- 
ceste domenii), de psihologi, 
pedagogi, medici, ingineri și 
tehnicieni. (în radiofonie, tele
viziune. electricitate, aeromo- 
delism). scriitori, profesori de 
științe sociale, ziariști, socio
logi. cercetători din diverse 
domenii, profesori și organi
zatori de activități sportive, 
turistice etc. Vom fi bucuroși 
să primim sprijinul tinerilor, 
dar și al celor mai în vîrstă, 
inclusiv al pensionarilor.

IMPORTANT !
înscrierea în rîndul sprijini

torilor ..Experimentului 0 8“ 
— se poate face și printr-un 
singur telefon Ia numărul 
67 31 98 între orele 9—21.

cercului de e-
Telefonul 67 31 98

la organizarea
lectronică.
vă stă la dispoziție în cazul 
că nu aveți timpul necesar să 
treceți pe ia club.

...Și o inițiativă 
deosebit de 

originală

■

5ŒS
• IN ACELAȘI TIMP, 

la Casa de cultură a tinere
tului (Bulevardul Bucureștii 
Noi. Nr. 48. troleibuze 86 și 
87. tramvai 6. 10. 20) se pri
mesc înscrieri pentru toate 
formațiile — existente sau do
rite de tineri.

IMPORTANT !
Săptămîna aceasta se trece

Cele mai 
frumoase orașe

Pe baza unor analize temei
nice făcute în tot cursul anului 
1973. Comisia Centrală formata 
din reprezentanți ai Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare. Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliu
lui Național al Femeilor. Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și ai Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor, a hotărit în confor
mitate cu prevederile HCM nr. 
238 1969. să acorde următoarele 
premii Și mențiuni municipiilor 
și Orașelor fruntașe in acțiunea 
de Înfrumusețare și buna lor 
gospodărire.
A. MUNICIPII CU POPULAȚIE 

PESTE 50 000 LOCUITORI
Premiul I : 750 000 lei munici

piului Baia Mare, județul Mara
mureș ; Premiul II : 600 000 lei. 
municipiului Craiova, județul 
Dolj ; Premiul III : 450 000 lei, 
municipiului Dro’beta-Tr. Seve- 
rin, județul Mehedinți.
B. MUNICIPII CU POPULAȚIE

SUB 50 000 LOCUITORI
Premiul I : 500 000 lei, munici

piului Tecuci, județul Galați ; 
Premiul II : 350 000 lei, munici
piului Tirgoviște. județul Dîm
bovița ; Premiul III : 300 000 lei,, 
municipiului Tr. Măgurele, ju
dețul Teleorman.
C. ORAȘE CU POPULAȚIE 
PESTE 10 000 LOCUITORI

Premiul I 450 000 lei orașului 
Buhuși, județul Bacău : Premiul 
II 330 600 lei orașului Gură Hu
morului, județul Suceava ; Pre
miul III 300 000 lei orașului 
Curtea de Aigeș. județul Ar
geș ; Premiul IV 240 000 lei ora
șului Slobozia, județul Ialomița; 
Premiul V 200 000 lei orașului

• TOT ÎN ACEASTĂ 
SĂPTĂMÎNA se trece la 
organizarea unui cabinet de 
informare social-politică.

Cabinetul „Intre
»•

„MODERN-CLUB" 
BD. BUCUREȘTII NOI 

Nr. 48. Toi. 67 31 98

-

Din programul

acestei săptămîni

■jTR&Mva.ir «>, 40. >4
TÂOca.KUZe &v 67

ÎN PERSPECTIVĂ
Organizarea unui ansam- 
artistic al clubuiui 
Deschiderea unui curs de 

specia- 
care n-au făcut 

studii în facultate

blu

programatori (pentru 
liștii tineri 
asemenea 
sau școli). Doritorii se pot în
scrie de pe acum.

• Inițierea unui centru de 
multiplicare a benzilor- de 
magnetofon (pentru limbi 
străine, muzică simfonică și 
ușoară, voci celebre etc.). 
Contra unui preț minim, orice 
posesor de .magnetofon (din 
Capitală, dar chiar și din afara 
ei) va putea să-și organizeze 
acasă o ..bandotecă" pe teme 
preferate sau foarte necesare.

a Organizarea „Serilor 
Spintei’ tineretului“ în cadrul 
„Modern-clubului".

• Organizarea unor cercuri 
sportive și turistice.

a Lansări de filme noi sau 
organizarea de expoziții 
unor artiști plastici tineri.

Există împrejurări, cazuri, nedufneriri pe care omul, in ge
neral. tinărul — in special, nu poate să le aștearnă pe hir- 
tie sau să le rostească public, de față cu alții, oricit de bi
nevoitori ar fi ei. De aceea am denumit acest cabinet „ÎNTRE 
4 OCHI", tocmai pentru a sublinia faptul că „dialogul", aici, 
va fi absolut particular, intre tinărul solicitant (cel cu anumi
te probleme de viață nerezolvate) și un specialist (care, in 
limita posibilităților, va încerca să-l sprijine, prin sfaturi, 
dar și prin intervențiile necesare, dacă ele ii vor fi, în mod 
expres, cerute). Așadar, atit intimitatea discuției, cit și dis
creția totală asupra ei, asigurate ! Nu rămine deett ca tine
rii doritori să stea de vorbă intre patru ochi cu un specialist 
dintr-un domeniu de care are nevoie să scrie pe adresa : 
„Modern-Club. Bd. Bucureștii Noi, nr. 48 — București, cu 
mențiunea : ..Pentru PRIETENUL X", pentru a primi, apoi 
— • eșalonată' in timp-programarea-invitație pentru consulta
ție. Atragem atenția că primim solicitările tinerilor din În
treaga țară, acordind — firește — prioritate programării ti
nerilor din sectorul 8 — București. Totodată, precizăm că 
solicitantul trebuie să adauge in plic timbrele necesare ex
pedierii. pe adresa lui de-acasă (sau alta indicată de el) a 
programării. Nu este obligatorie înscrierea numelui și pre
numelui. Repetăm : ..Prietenul X“ asigură secretul integrai 
al celor discutate (folosirea cazurilor in presă, interzisă). 
Așteptăm solicitările dumneavoastră. Consultații se dau de 
două cgi pe lună, după amiaza. - ■

-----,----- k---------------------------------------------- .-----------------------

Experimentul C 8"

Tuf urc celor care vor să ajute cu sugestii

(Urmare din pag. I)

• Joi 24, simbâtă 26, dumi
nică 27 ianuarie : S*ri culturale- 
distractive. DANS. Orchestră 
de cea mai bună calitate.

• Vineri, 25 : PROCES PU
BLIC. Un caz deosebit de inte
resant din judecarea căruia vor 
rezulta importante concluzii 
privind relațiile dintre băieți și 
fete.

• Duminică 27 ianuarie, ora 
10 : Matineu duminical : TEA
TRUL POPULAR DIN COMU
NA ȘANȚ (Bistrița-Năsăud). O 
experiență de mare originali
tate care pune întrebarea dacă 
nu cumva ne aflăm în fața des
coperirii unei noi formule, su
perioare, pentru brigăzile artis
tice de agitație. Cu același pri
lej : o expoziție populară și de 
artizanat din județul Bistrița- 
Năsăud.

fi participări directe
Modern-Clubul" fi ziarul „Scinteia tineretului"

mulfumirile noastre anticipate !

răși din capul locului, se asea
mănă prin starea de promiscui
tate care generează chiar drame, 
uneori, fapte reprobabile din 
marginea civilizației, acoperite 
cu trudă și migală de chiar cei 
care ar trebui să le dezvăluie.

LA POGOANELE : „... avem 
în școală profesori tineri, necă
sătoriți ți cu purtări foarte mur
dare — ni se semnalează într-o 
scrisoare sosită la redacție. Ele
va LC. era silitoare, bună la în
vățătură, cuminte ți inteligentă. 
Profesorul de matematică a pus 
ochii pe ea ți nu s-a lăsat pînă 
nu i-a cedat. Urmarea — a ră
mas gravidă“.

LA BEREȘTI: ...„profesorul 
de fizică, Dumitru Ion, mă invi
tă la o plimbare pe stradă. în 
treacăt fie spus, profesorul dă
dea elevei note foarte mici ; o 
invita însă la plimbare ca să dis
cute despre... situația școlară ; 
iar după un timp îi propune să 
intre la Casa Pionierilor, Ia tele
vizor. Și eleva intră. Pentru ca 
aici profesoiul să facă stînga îm
prejur, să încuie pe dinafară ușa 
și S-o lase pe elevă pe mîna ce
lui care-i însoțea : Toader Con
stantin, pe atunci maistru in
structor la numita, casă. Așadar, 
cităm din scrisoare, profesorul 
pleacă iar Costel (care o curtase 
de zor pe elevă dar care, se pare 
că datorită intervenției părinți
lor acesteia, fără prea mult suc
ces) Zîmbea ironic. Vă închipuiți 
ce a urmat, m-a nenorocit pen
tru toată viața. După cîteva ore 
profesorul se întoarce ți ne a- 
nunță că afară e o seară foarte 
plăcută iar pe stradă nu-i ni
meni. De atunci ți pînă acum

glodul că trebuie să mor mă ob
sedează.

LA POGOANELE: ...o altă 
elevă, V.L. a rămas gravidă cu 
bibliotecarul școlii. (Bibliotecarul 
e acum impiegat de mișcare). In 
toamnă am jucat la nunta lor. 
Cu cițiva ani in urmă, o elevă 
a născut pe o bancă, în parc.

LA BEREȘTI: ...„După două 
luni mi-am dat seama că sînt 
însărcinată. Cînd l-am anunțat 
(pe Costel, desigur) m-a luat la 
bătaie ți mi-a dat 1000 lei să 
plec la Galați să fac ce m-o duce 
capul".

Bușteni, județul Prahova ; Men
țiunea I 150 000 lei orașului Cod- 
lea. județul Brașov ; Mențiunea 
II 120 000 lei orașului Oltenița, 
județul Ilfov ; Mențiunea III 
100 000 lei orașului Zalău, jude
țul Sălaj.
D. ORAȘE CU POPULAȚIE 
SUB 10 000 LOCUITORI

Premiul I 350 000 lei orașului 
Horezu, județul Vilcea ; Pre
miul II 280 000 lei orașului Nă
vodari, județul Constanța ; Pre
miul III 200 000 lei orașului Ți- 
cleni, județul Gorj ; Premiul IV 
180 000 lei orașului Ocna Sibiu
lui. județul Sibiu ; Premiul V 
150 000 iei orașului Băile Her- 
culane, județul Caraș Severin ; 
Mențiunea I 120 000 lei orașului 
Nucet, județul Bihor ; Men
țiunea II 110 000 lei orașului Să- 
veni, județul Botoșani ; Menți
unea III 100 000 lei orașului Nă- 
dlac. județul Arad ; Mențiunea 
IV 90 000 lei orașului Tg. Fru
mos, județul Iași ; Mențiunea V 
80 000 lei orașului Tușnad, ju
dețul Harghita ; Mențiunea VI 
T0 000 lei orașului Buziaș, jude
țul Timiș.

tânema
SSSsc»

CIDUL : Patria (orele 9; 12,45;
16.30 ; 20,15).

LUNA FURIOASA : Scala (orele
8.30 : 11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21).

ZĂPADA FIERBINTE : Lumina 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
20.45).

CAPCANA : Capitol (orele 9.15 ;
11.30 ; 14 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45), Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20 30) Melodia (orele s ;
11 15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20.45),
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Lu
ceafărul (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18,30 ; 21). București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21),
Favorit (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18.15 ; 20.45).

FELIX ȘI OTILIA : DPlna (ore
le 8,45 ; 13 ; 19)

JUDO : Festival (orele 9 ; 11.15 ; 
13,30; 16; 18 30 : 20,45). Modern 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 
20.30).

MARELE VALS . Central (Orele
9.15 ; 12,30 ; 16 ; 19.30), Buzești
(orele » ; 12,30 ; 16 ; 19.16).

CEAȚA : Unirea (orele 16 ; 18 ; 
20).

JOE KIDD 1 Victoria (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 :
15.45 ; 18 ; 20.15). Flâmura (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI AI.E 
LUI ROBINSON CRUSOE : Bu- 
cegl (orele 15.30 : 18 ; 20.15)

ÎNTIMPlARI CU COSA NOS- 
TRA : Grivita (orele 9 ; 11.15 ;
13.30; 16: 18.15; 20.30). Volga (0- 
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 : 15.45 : 18 :
20.15). Arta (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Co- 
troceni (orele 14 ; 16 ; 18 ; 20).
Popular (orele 18 ; 18 : 20).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : înfrățirea (orele 15.30 : 
18 ; 20.15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Lira (orele 15,30 ; 18 :
20.15) .

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20.15)

FATA CARE VINDE FLORI : 
Dacia (orele 9.30 : 12 ; 15.15 ;
17.45 : 20 15)

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Sala Palatului (orele 17,15 ;
20.15) . Glulești (orele 15,30 ; 13 ;

(Urmare din pag. I) 
ai individualității sale, acest spi
rit de viață, el este investit cu 
dreptul neprescriptibil d-a trăi 
liber, unitatea națională este 
chezășia libertății lui, este tru
pul lui, trebuincios ca sufletul 
să nu piară și să amorțească, 
ci din contră să poată crește și 
* se dezvolta... Unitatea națio
nală fu visarea iubită a voievo
zilor noștri cei vitezi, a tuturor 
bărbaților noștri cei mari, care 
întrupară in sine individualita
tea și cugetarea poporului“.

Ideile unioniste s-au afirmat 
și consolidat în conștiința po
porului român în, decursul 
veacurilor, chemînd sub acest 
măreț steag de luptă masele 
largi populare. Dar unirea a 
devenit posibilă numai atunci 
cînd realitatea a permis-o, cînd 
condițiile concret-istorice din 
Țara Românească și din Moldo
va erau favorabile unirii acestor 
două principate într-un singur 
stat. De altfel. în 1859 favora
bile erau și condițiile interna
ționale. Este remarcabil faptul 
că emigranții pașoptiști. înflă
cărați de ideea unirii, au des
fășurat propagandă în capitale-

le europene, unde au reușit să 
ciștige simpatia cercurilor libe
rale și să integreze cauza unirii 
principatelor în mișcarea euro
peană de emancipare a popoare
lor asuprite.

Istoria consemnează că la 5 
ianuarie 1859 candidatul Parti
dei Naționale, Al. I. Cuza. a 
fost ales domn al Moldovei. Par
tida Națională a hotărit să sus
țină candidatura lui Al. I. Cuza, 
domnul Moldovei, și In alegerile 
de la București. Cronicarii vre
mii notează că întregul popor 
susținea această alegere. In în
semnările Iui I.G. Vălentineanu 
găsim că aproape de clădirea 
Adunării, poporul „stătea gata 
să năvălească in Cameră și să o 
silească a proclama ales pe ale
sul Camerei Moldovei“. La 24 
ianuarie 1859, în mijlocul unui 
mare entuziasm, Al. I. Cuza a 
fost ales domn și la București, 
făcîndu-se astfel pasul hotăritor 
către unirea 
pate.

Așa cum 
„Numele lui 
alegere, printr-o intimplare, ori 
un capriciu. Acest nume avea 
un prestigiu și mai ales o sem
nificație". Intr-adevăr, colonelul

celor

arăta 
Cuza

două princi-

Sadoveanu, 
n-a ieșit, la

Al. I. Cuza, pe care Iorga îl nu
mea „Un înțelegător al celor 
mai înalte idealuri în stare să 
ție, pentru apărarea lor, pieptul 
Înaintea dușmanului", ciștigase 
încrederea maselor populare, 
precum Și a politicienilor pro
gresiști ai vremii, care-1 consi
derau omul potrivit pentru a sta 
în fruntea țării în acele momen
te cruciale cînd unirea, visul de 
veacuri al poporului nostru, de
venea realitate. Alături de V. 
Alecsandri. de M. Kogălniceanu, 
de N. Bălcescu, personalitatea 
lui Al. I. Cuza se contura proe
minent din documentele anului 
revoluționar 1848. cînd ideea u- 
nirii a -cuprins toate clasele și 
păturile revoluționare. Aflat in 
primele rînduri ale revoluției. 
Cuza s-a înarmat cu mărețul 
ideal si-a legat întreaga 
într-un singur stat : de 
ideal și-a legat întreaga 

în istoria țării noastre, 
nuarie 1859 constituie un 
ment hotărîtor, care a deschis 
drum larg către desăvîrșirea u- 
nității naționale, formarea sta
tului național unitar indepen
dent, act înfăptuit la 1 decem
brie 1918.

viață, 
acest 
viață.

24 ia- 
mo-

Este posibil un comerț
modern la sate ?

Un număr tot mai mare de 
comune cunosc un grad mai 
accentuat de urbanizare. In ce 
măsură este pregătit CENTRO- 
COOP-ul să facă față cerințe
lor crescinde ale comerțului 
modern ?

— Cooperația de consum va 
desface in acest an un volum de 
mărfuri cu 3,4 miliarde lei mai 
mare decit cel realizat în anul 
1973. Există cîteva direcții în
spre care converg eforturile lu
crătorilor din acest sector. în 
primul rind. sporirea desfaceri
lor de produse nealimentare in 
concordanță eu cerințele popu
lației, pentru bunuri industria
le in general, și de uz gospodă
resc. in special. în procentaj 
sporirea, față de 1973, va fi de 
12,5 la sută. Vom avea în 
atenție creșterea ponderii unor 
grupe de mărfuri cum sint : 
unelte agricole și alte bunuri 
de uz gospodăresc, articole de 
uz casnic din metal, sticlă, por
țelan, ceramică, lemn, mase 
plastice, articole cultural-sporti- 
ve, bunuri de uz îndelungat, ar
ticole cosmetice, tricotaje, con
fecții încălțăminte etc. Se vor 
găsi în magazine, ca să dăm 
citeva exemple, cu 32 la sută 
mai multe articole de menaj de- 
cît in 1973, cu 19 la sută mai 
multe mașini electrice de spălat. 
Se va dezvolta și rețeaua uni
tăților de reparare și întreținere 
a bunurilor, răspunzind astfel 
în măsură mai mare solicitării 
oamenilor de la sate. între ma
nifestările organizate la sate care 
se bucură de o largă audiență la 
tineri se numără și difuzarea 
cărții. Acțiunile pe care le vom

•-------------------

cu soția mea cînd era elevă, de
clară făcînd pe slabul actor pro
fesorul — soț acum. Deși e și la 
mintea unei babe că foile ca
lendarului întoarse cu nouă luni 
înapoi îl arată pe profesor toam
na, proaspăt venit din armată și 
furișîndu-se pe uliți după elevă. 
„Ce mai, omorîți-mă, zice pro
fesorul după cinci minute, așa 
e". Problema e spinoasă. înteme
iată așa cum a fost, familia 
există acum. Dar pe profesor ele
vii îl arată cu degetul. A rămas 
tot acolo, la aceeași școală. Cei
lalți, bibliotecarul și alții despre

COMETA
Ce-ar fi putut-o duce capul ? 

Pe ea, eleva din Berești ca și pe 
celelalte, elevele din Pogoanele ? 
Verificăm autenticitatea celor re
latate. La Pogoanele, directorul 
școlii se indignează. Directorul 
confirmă cu stîngăcie o parte din 
cele expuse aici dar se indig
nează. Se indignează de ceea ce 
aude și fiindcă aude. Dar cel 
mai mult se indignează fiindcă 
toate acestea s-au auzit ! Eleva 
I. C. este nevoită să se retragă 
din școală tocmai cînd mai avea 
doar cîteva luni pînă s-o termi
ne. Se retrage în ianuarie, se că
sătorește cu profesorul de ma
tematică în aprilie, la Tîrgu 
Neamț, și naște doi gemeni în 
iunie. Nu, eu n-am avut relații

care ni s-a relatat și despre care 
nu mai scriem — exemplele ni 
se par suficiente ! — au plecat. 
Iar directorul, Ion Stoica trece 
de la indignare la căință : „Știți, 
ca să fiu cinstit (păi tocmai asta 
și vrem stimate tovarășe direc
tor) eu am știut mai demult toa
te astea dar mi-a fost, frică să 
le aduc Ia cunoștință organelor 
de resort ; era în joc prestigiul 
școlii".

Curioasă această optică după 
care prestigiul unei instituții este 
văzut ca o perdea de camuflaj 
pentru acte la urma urmei mur
dare. Curioasă și obsesivă fiind
că o întîlnim și dincolo, la Be
rești, unde eleva „a făcut ce-a

Ne răspunde 
PETRE GEORGESCU 

directorul Direcției Comerciale 
din Uniunea Centrală a 

Cooperativelor de Consum

întreprinde ne vor asigura creș
terea desfacerilor cu aproxima
tiv 34 la sută față de anul care 
a trecut.

Un alt obiectiv central îl va 
constitui dezvoltarea și diversi
ficarea alimentației publice, și 
in cadrul acesteia — a produc
ției proprii. Creșterile de plan 
sînt și ele. reprezentative : 15 la 
sută la desfacerea în alimenta
ția publică, 34 la sută la pro
ducția proprie-. Le-am eviden
țiat pentru că realizarea lor re
clamă îmbunătățirea activității 
noastre în ansamblu, creșterea 
calificării și competenței tuturor 
celor ce muncesc în re
țeaua cooperației de 
Consiliul Uniunii 
cooperativelor 
adoptat un 
măsuri 
ținerea 
fă in volum necesar și in struc
tura solicitată, creșterea contri
buției alimentației publice în 
acțiunea de autoaprovizionare 
cu materii prime necesare pro- ■ 
coșului de producție, diversifica
rea sortimentelor de preparate 
și semipreparate, specializarea 
și modernizarea rețelei comer
ciale și de alimentație publică, 
intensificarea și dezvoltarea for
melor moderne de vinzare, și 
altele. Va trebui- să facem față

care 
unui

în 
consum, 

a 
a 

amplu plan de 
să asigure ob- 
fond de mar-

de
Centrale 
consum

unor cereri crescinde ți »intern 
pregătiți in acest sens.

— Ce elemente noi intervin 
în acest an în dezvoltarea rețe
lei comerciale Ia sate ?

— Un volum important al 
sporului desfacerilor se va rea
liza, în primul rind, prin exploa
tarea intensivă și mai completă 
a spațiilor comerciale existente. 
Se va continua acțiunea de or
ganizare a unor magazine și ra
ioane specializate in vînzarea 
mărfurilor nealimentare. Nu
mărul celor ce vor desface ar
ticole cultural-sportive va creș
te cu 265 Vom avea 450 de noi 
magazine și raioane pentru con
fecții, tricotaje și încălțăminte, 
350 pentru articole cosmetic®, 
parfumerie, 110 pentru cele e- 
lectrotehnice, 70 pentru mobilă 
și exemplele pot continua. Spe
cializarea va ușura munca lu
crătorilor, ți va veni în întîrh- 
pinarca cumpărătorilor, sub as
pectul economisirii timpului/lor 
liber.

O preocupare deosebită pen
tru organizațiile cooperatiste o 
constituie anul acesta înfăptui
rea programului de moderniza
re a rețelei ți îndeosebi extin
derea formelor moderne de vîn- 
zare pentru deservirea mai 
rapidă și in condiții mai bune 
a cumpărătorilor. Vă pot spune, 
de exemplu, că rețeaua de ma
gazine și unități de alimentație 
publică organizate pe principiul 
autoservirii va crește cu 823 
de unități iar cea cu expu
nere deschisă cu peste 1 600 ma
gazine și raioane de desfacere. 
Vom avea in vedere moderni
zarea rețelei de desfacere in 
centrele comerciale zonale care 

, urmează să devină puternice 
centre social-economice cu ca
racter urban. Unele măsuri se 
vor realiza ca urmare a pune
rii în funcțiune a unor noi o- 
biective prevăzute în planul de 
investiții. Sintetic putem să vă 
informăm că în acest an se vor 
da în folosință localuri pentru 
87 magazine universale, 11 com
plexe de alimentație publică, 
circă 200 de ospătarii și birturi 
în centre de comune, 250 de co
fetării etc. Toate acestea în
seamnă eforturi, pasiune, orga
nizare științifică a muncii.

Pentru noi este foarte impor
tant să cunoaștem in permanen
ță cererea de mărfuri, tendințe
le și modificările ce survin pe 
parcurs. Ne-am propus, în co
laborare cu alți factori, să în
treprindem o serie de studii pri
vind tendințele ți perspectivele 
piații rurale pentru 
larg consum.

— Vorbeați de 
competență. Cum 
borda ?

— Pasiunea ține 
interesul pentru profesie, de 
riozitate. ~ 
domeniu
prin formele pe care le avem 
la indemină. Anul acesta inten
sificăm acțiunea de instruire a 
lucrătorilor din comerțul coope
ratist in general și al celor din 
magazinele specializate pentru 
desfacerea mărfurilor nealimen- 
tarc, in special. Vom avea 
cursuri de scurtă durată cu 
scoatere din producție, cursuri 
de calificare la locul de mun
că, de reciclare, se vor organi
za concursuri. Mulți lucrători 
din unitățile noastre sint ti
neri, unii chiar foarte tineri — 
în virstă de 18 ani. Față de ei 
vom manifesta mai multă grijă 
privind _ pregătirea profesională 
și fără Îndoială le vom încredin
ța, sarcini și răspunderi pe mă
sura puterii lor de muncă, a ca
pacității și aptitudinilor lor.

dus-o capul“, și-a provocat un 
avort și a devenit .caz penal. Din
tre toți cei ce au dus-o pe acest 
drum ea singură a rămas în fața 
instanței. Maistrul instructor 
care a săvîrșit actul de viol și 
încă într-un birou al unei insti
tuții cu profund profil educativ, 
casa pionierilor, a rămas pe din
afară. Cum a rămas și mijloci
torul care e cadru didactic (sanc
ționat, să vedeți, doar cu mu
strare I) și care dădea note mici 
elevei (să vedem aici practica 
șantajului ?), profesorul de fizi
că. Vinovat prin complicitate. 
Dar și aici, probabil, directorul 
școlii „n-a auzit“ nimic. Motivul 
e același : prestigiul școlii. Ca și 
cînd acesta n-ar ține de oameni 
și de faptele lor ci de ceva ma
gic, subteran. Vine cometa și dă 
cu coada-n soare, comenta un e- 
lev din clasele primare, la Pogoa
nele, înghețînd cu ochii pe o ști
re din ziar. Că așa auzise el pe . 
undeva prin comună. Ar fi trebuit 
să zîmbesc auzind aceasta dar cu
vintele copilului mi s-au părut 
mai degrabă serioase și bune de 
pus motto la toată strădania a- 
ceasta a unor dascăli care, din
colo de catedră, întunecă destine 
și idealuri, sub acoperișul ieftin 
pe care alții, colegi de-ai lor, îl 
susțin din răsputeri, în numele 
unui fals și păgubitor prestigiu. 
Fiindcă cel adevărat, cel auten
tic, prestigiul care se cîștigă prin 
muncă asiduă și corectă, prin 
mijloace cinstite nu are nevoie 
de întunecimi de acest fel, de 
inși care cariază și își asumă un 
privilegiu de carie, exersînd în 
materia fină a relațiilor dintre . 
oameni, stînd pîndă la trecători- 
le vîrstei tinere și atacînd după 
bunul plac.

bunurile
pasiune, 
1* veti

de om,

de

a-

de 
se- 
unCompetența este 

în care intervenim

LIDIA POPESCU

20.15), Flacăra (orele 9.15 ; 11.30 ;
13.45 : 16 ; 18.15 : 20.30).

NUNTA DE PIATRA : Viitorul 
(ora 20.15).

ANONIMUL VENEȚIAN : Viito
rul (orele 15,30; 18).

BUNA SEARA. DOAMNĂ 
CAMPBELL : Pacea (orele 15,30 ;
17.45 : 20).

ANATOMIA DRAGOSTEI : Mo
șilor (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 
18 ; 20.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : Crln- 
gași (orele 15 : 18,15)

„VILA" NOASTRĂ DE VACAN
TĂ : Cosmos (orei® 18 ; 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
Cosmos (orele 15,30).

DOI PE UN BALANSOAR : Flo- 
reâsca (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

POVESTE DE DRAGOSTE : Fe
rentari (orele 16 : 18 : 20).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI ; Ferentari (orele 
10 ; 14).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Munca (orele 10 ; 15,30 ;
18 • 20.15)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Vjtân (orele 10 ; 15.50 ;
19).

FATA DIN ISTAMBUL : Progre
sul (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

VAGABONDUL : Rahova (orele 
10 ; 15.30 ; 19).

PORTE-DES LILAS (Orele 14.30; 
16.30) ; BĂTĂLIA MOSCOVEI (ora 
18.45) : INTOLERANTA (Ora 20,45), 
rulează la Cinemateca ..Untorr“.

PROGRAMUL I
9.00 Teieșeoalâ. Fizică. 8,15 Chi

mi*. Ml Literatura româna, ll.M

Curs de limba germană. Lecția 76. 
10.36 Curs de limba franceză Lec
ția 76. 11.00 Biblioteca pentru toți : 
Gh. Brăescu. 11.45 Selecțiunl din 
„Albumul duminical". 16,00—17.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură : Pomicultura. 17,30 
Telex. 17,35 Curs de limba rusă. 
Lecția 75. 18.05 Curs de limba en
gleză. Lecția 74 18.35 Muzica —
emisiune de actualitate muzicală. 
19,00 Publicitate. 19.05 Baladă pen
tru acest pămînt. Marea de piatră. 
Un film despre o ciudată cale 
lactee calcarele de la Albești. 
19.20 1001 de sèri : „Băiatul de pe 
ăfiȘ". 19,30 Telejurnal. La côtelé 
anului XXX. 20.00 Revista economi
că TV 20,30 Seară de teatru ;
„Vlad Țepeș !n ianuarie" de Mir- 
ce* Bradu. Transmisiune directă 
din sala Teatrului Dramatic din 
Brașov. în pauză : Actualitatea 
eultural-artistieă Brașoveană. 22.05 
M d* or*. >1,20 Campionatele ln-

ternațiorale de tenis de masă ale 
României. înregistrare de la Plo
iești.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Flăcările". 
Episodul III. 20.45 Formații șt an
sambluri bucureștene : Ansamblul 
folcloric al Institutului politehnic. 
20.55 Ancheta TV : Pămlntul — 
avuție națională 21,25 Telex. 21.30 
Roman-foileton : „Pot Bouille".

Opera Română : CNEAZUL IGOR 
— Ora 19 ; Teatrul de Operetă ; 
LA CALUL BĂLAN — ora 19.30 : 
Teatrul Național ,.I.L. Caraglale"

(Sala Mare) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 19.30; (Sala Co
media) : PRIZONIERUL DIN
MANHATTAN — Ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
.(Schitli Măgureanu) : JOC DE PI
SICI — ora 20 ; Teatrul ,C I. 
Nottara" (Sala Studio) HO
TELUL ASTENICILOR _ ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — oră 20 ; Teatrul 
Mie : A OPTA MINUNE — oră 
19,30 : Teatrul Glulești: OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Teatrul ,.lon VasiieS- 
Cu" : ZI-I UNA MAI SĂLTĂREA
ȚĂ — ora 19,30 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : LA SAVOY. 
BOEMA — ora 19.30 : (Sala Vic
toria) t VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARA — ora 19.30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" CELE DOUĂSPREZE
CE. LUNI ALE ANULUI — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victo
ria) : ILEANA StNZIANA — Ora 
16 ; Ansamblul ..Rapsodia Româ
nă" : LA HANUL CU CÎNTECK 
— ora 19,30 ; Circul ..Globus" ! 
CIRCUL BUSCH—ROLAND — ora 
16 ; 19,30.
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Tineretul si revoluția 
științifico-tehnică

Viitorul pune în fața tinerei generații probleme vi
tale. însăși reflecția asupra viitorului este tulburătoare. 
Programele dezvoltării în perspectivă a societății ro
mânești includ obiective care schițează un impresio
nant profil economico-social, tehnic, științific și cultu
ral. Exigențelor deceniilor următoare vor trebui să le 
răspundă — rapid, competent, într-o modalitate crea
tivă și novatoare — cei care azi sînt în perioada for
mării lor profesionale și umane. Deci, este firesc să 
ne întrebăm : CUM NE PREGĂTIM AZI, PENTRU A FI 
UTILI MÎINE ?

Ne răspunde conf. univ. dr. OVIDIU BĂDINA, 

directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului

Printre obiectivele de bază consemnate de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973 este și cel care prevede „pregă
tirea tineretului de toate gradele de învăță- 
mînt pentru viață, pentru muncă, pentru ac
tivități social-utile, pentru a deveni partici
pant activ la opera de construire a socialis
mului și comunismului în patria noastră".

Construcția noii societăți se face de oameni 
și pentru oameni în condiții diferite de la o 
etapă la alta. Este de neconceput să realizezi 
o societate nouă, proiectată de noi, cei care 
vrem să fie a noastră, așa cum ne-o dorim, 
fără a avea o pregătire modernă și o gîndire 
modernă, capabile să prospecteze și să pro
pună soluții novatoare. Or, modernizarea vie
ții social-economice presupune totdeauna oa
meni instruiți și o rețea adecvată procesului 
instruirii și formăriii oamenilor pentru a fi 
capabili să facă față nevoilor mereu schimbă
toare.

Pentru perioada ce vine nu atît pregătirea 
omului ca forță de muncă, a specialistului de 
ramură va fi problema de fond, deși aceasta 
va fi multă vreme o chestiune principală; 
întregul nostru sistem de învățămînt este pro
iectat să realizeze fondul pe care se va broda 
pregătirea de specialitate. Poate că nici efor
tul destinat debarasării unui imens material 
faptic depășit de etapă, inutil pentru procesul 
formativ, conceput în spirit modern — acțiu
ne, totuși dificil de realizat — nu va fi nici 
el problemă de fond, ci ceva care va subor
dona tot ce-am afirmat mai sus: formarea 
omului modem, cult, sensibil, uman, receptiv 
la nou, anticonformist, mereu nemulțumit de 
ce-a făcut, mereu în căutarea unor căi neum
blate și a unor formule neexperimentate.

Legarea învățămîntului de practică, de viață 
este o etapă obligatorie pentru a realiza pre
zentul și viitorul apropiat; formarea omului 
novator înseamnă pregătirea celui care va 
proiecta viitorul și-l va materializa ca realitate, 
ce va fi materialul atîtor proiecte...

Ce nu știm noi încă să realizăm ? 1) înlă
turarea tuturor formulelor care schilodesc fan
tezia și imaginația tînărului; 2) îngrădirea

razei de acțiune, dacă nu eliminarea celor 
care îi obligă pe cei tineri să gîndească întot
deauna după modelul și asemănarea lor, ca 
și cînd ei ar fi deținătorii tuturor adevărurilor 
prezente și viitoare ; 3) stabilirea unei încre
deri depline între generații bazate pe formula 
că și vârstnicii pot învăța de la tineri, chiar și 
din greșelile acestora; 4) diminuarea tutelei 
exagerate, care blochează inițiative și aspirații, 
care distruge chiar și idealuri înnoitoare.

Modernizarea, în condițiile revoluției știin- 
țifico-tehnice, nu înseamnă în primul rînd fo
losirea unor tehnici moderne, ci o gîndire 
modernă concretizată într-o acțiune realmente 
novatoare. Iată de ce avem nevoie de educa
tori capabili nu numai să realizeze educație, 
ci și să provoace autoinstruire, autoeducație, 
autoformare, de educatori-cetățeni care să 
provoace nu numai modelarea tînărului, ci și 
automodelare, autoperfecționare în funcție de 
nevoile prezente și viitoare. Acesta este, cre
dem, spiritul pe care trebuie să-l impună în 
cadrul procesului de pregătire al omului-cetă- 
țean toți factorii responsabili.

In condițiile revoluției științifico-tehnice în- 
vățămîntul face (și va face) mult în domeniul 
instruirii; rămîn multe de făcut pentru pre
gătirea tînărului pentru viață, care trebuie vă
zută în toată complexitatea sa. Ar fi cel puțin 
o exagerare dacă o perioadă îndelungată s-ar 
insista numai asupra pregătirii tehnico-știin- 
țifice, uitindu-se latura umanistă, cea care 
trebuie să sensibilizeze omul la ce-au făcut 
înaintașii săi și să-i facă să înțeleagă pe deplin 
rolul și răspunderea ce-i revine pentru proiec
tarea și realizarea viitorului. Iată de ce latura 
pregătirii umaniste, a acelui om cu sensibili
tate și orizont larg, capabil să se dăruiască 
pentru o cauză nobilă, face — și trebuie să 
facă — parte integrantă din tot ceea ce în
seamnă pregătire pentru muncă și viață. Vn 
astfel de tip uman va duce la realizarea unei 
societăți bazată pe principiile eticii și echității, 
va materializa — în forme diferite — visurile 
pentru care s-au jertfit mulți dintre înaintașii 
noștri.

Condiții ale unui registru 
profesional modern 

Răspunde lectorul universitar, dr. Nicolae Lungu, 

de la Universitatea din București

— Epoca actuală este caracte
rizată, printre altele, și ca o etapă 
a cuceririlor, a progresului tehni- 
co-științific. Cum trebuie privite, 
în acest cadru, legate de impera
tivul formării tînărului la nivelul 
exigențelor epocii pe care o tră
iește, formele de reciclare, recali
ficare, policalificare ?

— Neîndoios că 
revoluția tehnico- 
științifică, cum este 
denumită etapa pe 
care o străbate o- 
menirea astăzi, a 
operat și operează 
în permanență mu
tații importante în 
activitatea omului 
angajat în sfera 
producției mate
riale.

Cuceririle tehni- 
co-științifice impun 
reconsiderarea pro
fesiunilor indus
triale „tradiționale“ 
șl adaptarea lor 
permanentă la teh
nologia actuală. 
Dar, datorită sci
entizării producției, 
însăși tehnologia 
este, la rîndul ei, 
supusă unei conti
nui perfecționări. 
Aceasta impune ne

cesitatea ca „ope
ratorul uman“ — 
muncitorul — să 
poată face față per
fecționărilor inter
venite intr-o teh
nologie sau alta. 
Pentru a corespun
de acestor necesi
tăți ale producției 
moderne este nece
sar ca muncitorul 
să aibă o solidă 
pregătire teoretică 
și practică. în a- 
ceste condiții, for
marea profesională 
de tip tradițional, 
meșteșugăresc în
gust, cu accent ex
clusiv pe manuali- 
tate, nu mai este 
corespunzătoare.

Pentru a face fa
ță tehnicii actuale, 
muncitorul trebuie 
să dispună de so
lide cunoștințe te-

oretice, să fie la 
curent cu perfec
ționările aduse teh
nologiei și, de a- 
semenea, să fie ca
pabil de a trece cu 
ușurință de la o 
meserie la alta, a- 
tunci cînd necesi
tățile producției o 
cer. Școala profe
sională dă o sumă 
de informații teo
retice și formează 
priceperi și deprin
deri practice .la ni
velul dezvoltării 
tehnicii din etapa 
respectivă. Ce se 
întîmplă însă dacă 
apar perfecționări 
ale tehnologiei, 
după ce muncito
rul a intrat în pro
ducție ? Este nece
sar, evident, ca a- 
cesta să fie pus la 
curent cu noile cu
ceriri ale tehnicii 
și aceasta justifică 
necesitatea cursuri
lor de reciclare. 
Sînt însă situații 
cînd o anumită per
fecționare tehnolo
gică impune renun
țarea la o meserie 
oarecare. în astfel 
de cazuri cursurile 
de recalificare au 
menirea de a re
structura vechea 
formație a munci
torului și de-al a-

bilita pentru efec
tuarea unei noi me
serii, cerută de 
producție. în sfîr- 
șit, o problemă 
complexă de mare 
actualitate este po
licalificarea. Pro
ducția modernă so
licită muncitori cu 
o formație solidă, 
de adîncime, buni 
specialiști într-o a- 
numită meserie, 
dar, în același timp, 
și cu o deschidere 
largă față de pro
fesiunile înrudite. 
Adică, muncitorul 
trebuie să poată 
face față în egală 
măsură și unor 
profesiuni care fac 
parte din aceeași 
clasă cu meseria sa 
de bază. O astfel 
de formație poli- 
profesională, reali
zată prin policalifi
care, asigură mun
citorului o perspec
tivă de ansamblu 
asupra procesului 
tehnologic, pe de o 
parte, iar pe de al
tă parte, îi conferă 
posibilitatea unor 
mișcări suple, pe 
un registru profe
sional mai larg, cu 
efecte pozitive pen
tru sine și pentru 
economia națională.

Redactorii rubricii : G. RUȚA, R. LAL, A. BÂRSAN

Tinereful-factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen!

CÎND NOAPTEA ESTE ZI
Nu este o figură de stil. La ceasurile la care milioane de oameni se odih

nesc în liniștea binefăcătoare a nopții, alții duc mai departe gîndurile și fap
tele de peste zi ale acestora, într-o continuă ascendență. In ateliere, la 
mașini, în laboratoarele de încercări, în fața cuptoarelor încinse, în abatajele 
subterane, cu atenția încordată ei supraveghează intensitatea maximă a fo
cului continuu, ritmul statornic și vital al producției.

Schimbul de noapte : o prelungire prin alți oameni și alte eforturi, al ecou
lui împlinirilor de peste zi. La lumina interioară a marilor dăruiri, hotarul 
dintre zi și noapte dispare, șarjele de metal incandescent curg fără întreru
pere, ca un ceasornic, benzile de montaj măsoară imperturbabil orele muncii. 
„Să folosim la maximum, cu cel mai înalt spirit gospodăresc timpul de 
lucru, nici un minut să nu se piardă din cele 480 ale producției", ne îndeamnă 
secretarul general al partidului.

Reporterii ziarului, prezenți într-un schimb de noapte, în șase mari unități 
industriale consemnează același puls sănătos al întrecerii, aceeași străduință 
a oamenilor de-a egala producția lor din schimbul de zi. Dar contrastele nu 
lipsesc, deseori ei sînt nevoiți să constate neajunsuri serioase care afectează 
producția. Noaptea nu e noapte pentru ca în umbrele ei să se ascundă ne- 
orînduiala și lipsa de răspundere.

întreprinderea de alumină-Tulcea

O mică încăpere cu dulapuri — vestiare lipite de 
perete, cu două birouri așezate în „T“ : iată camera 
dispeceratului de la întreprinderea de alumină Tul
cea, camera unde se înregistrează pulsul fierbinte al 
aluminei.

Ora 22 și 10 minute. „Alo ! aici dispecerul Tovară
șul Ghenea ? Vedeți că pe bara de 75 scade presiu
nea. Faceți totul ca s-o urcați la 38—40. Să funcțio
neze toate agregatele !“

Ora 22 și 30 minute. La atelierul concasare-mă- 
cinare lipsesc, din diverse motive, aproape jumătate 
din oameni. „Din cei patru operatori și mecanici de 
la concasare-bauxită au venit doar doi, iar din 
cei șase de la măcinare s-au prezentat doar Vasile 
Corolencu și Nicolae Cornea“, ne spune maistrul de 
schimb Alexandru Petruse. Rețin că majoritatea ce
lor care absentează nemotivat sînt tineri.

Ora 23 și 10 minute. Calcinatorui „A“ nu mai poate 
funcționa la parametrii normali datorită lipsei de 
ulei la lagăre. Colosul de oțel riscă să se oprească 
din cauza unei neglijențe convertite în ulei 413. Și : 
2 000 de kilograme de păcură se consumă astfel pen
tru menținerea la temperatură constantă a unui cup
tor — investiție de milioane de lei — care merge 
în gol.

Ora 23 și 30 minute. Este chemat de acasă, de că
tre dispecer, șeful de instalație calcinator „A“, in
ginerul Traian Stoian, care refuză totuși să vină, pre- 
textînd că domnia sa numai pe baza unui bilet scris 
de maistru se poate deranja. Fapt simptomatic, 
maistrul refuză să transmită un asemenea bilet.

Ora 0 și 50 minute. „Alo, evaporarea ? Tovarășe 
Laza, „causticul“ cum merge ?“. „Bine. Aici totul e 
în ordine“.

Ora 1. Deversează bazinul 311 de Ia disecierea se
cundară. Mergem la fața locului. O imensă canti
tate de substanță chimică băltește în interiorul unui 
perimetru betonat. Situația se datorește, din cite aflu 
de la maiștrii Danciu și Gheorghe Aldea, și faptului 
că cele trei linii de transport a șlemului la haldă sînt 
impracticabile. Din loc în loc, datorită gerului s-au 
creat dopuri de substanță înghețată pe traseu. Sin
gura soluție este trimiterea a doi lăcătuși care să ve
rifice tronson cu tronson toți cei 4 000 de metri ai 
magistralei.

Ora 2. Bazinul 311 trece pe un debit înjumătățit. 
„Alo, Calcinarea ! Mergeți pe alimentare ? Calcinarea, 
calcinarea, ce se întîmplă acolo ?“. îl aud din nou pe 
dispecerul Aurel Potra, un proaspăt inginer meta- 
lurg : „La unu și zece au oprit alimentarea. Moti
vează că nu au presiune de aer suficientă, deși am
bele compresoare funcționează normal. Cauza o con
stituie tot uleiul, cred. între topirea cuzineților da
torită frecării și mersul în gol al cuptorului au ales 
a doua soluție“.

Oricare ar fi soluția însă, cazul acesta dovedește o 
gravă încălcare a disciplinei de producție din partea 
inginerului Traian Stoian, a maistrului Dumitru Voicu 
și a celorlalți factori de răspundere de la atelierul 
calcinare.

Ora 3 și 15 minute. „Alo, dispeceratul ? Am dat 
drumul la încă o moară de măcinare“. Calcinatorui 
se rotește cu viteză minimă. Consum de combustibil: 
590 de kilograme păcură pe oră. Șanse de a fi reme
diată situația : după ora 7 dimineața.

Ora 4 și 5 minute. „Alo, maistrul Aldea la telefon. 
S-a descoperit dopul la linia de transport a șlemului 
la haldă“. După trei ore de ger și viscol, cu riscul de 
a degera, cei doi lăcătuși au găsit locul unde mîlul 
de haldă înghețat a blocat linia de transport. Peste 
cîteva ore jetul de abur avea să fie pus în funcțiune.

Din nou telefonul de la „Ieșire“ anunță : „311 a re
intrat în normal. Aldea îmi poate primi tot debitul“. 
„Bine, foarte bine. Centrala, alo, centrala ! dă-mi 
„calcinarea“. Alo, calcinarea ? Nea Munteanule, vezi 
că jumătate din banda 709 e căzută de pe. role. Spu- 
ne-i lui Voicu să remedieze imediat situația“.

Ora 5 și 50 minute. Se apropie clipa predării schim
bului. Rapoartele sînt mai dese, laconice. Dispecerul 
notează grăbit parametrii într-un formular tip. „Aici 
filtrarea albă, Anastasiu la telefon. Timp de func
ționare — 8 ore“. „Filtrarea roșie, Aldea la telefon, 
încercăm să realizăm racordul de abur. 311 merge la 
capacitatea maximă“. „Aici pompele Duplex. Toate 
merg la parametrii proiectați“. „Calcinarea, Voicu la 
telefon. Cuptorul merge în rotație minimă. Am reali
zat doar trei vase de alumină“.

Ultimele cuvinte dispecerul le trece rar și îngro
șat : 14 ianuarie, schimbul III.

Ora 6. Temperatura aerului : —15 grade ; vînt slab 
pină la potrivit din direcția nord — nord est. Oame
nii cu mîinile crăpate de ger se îmbracă agale în 
haine de oraș, își scot din vestiare sacoșele pentru 
pîine și lapte, apoi părăsesc locul de muncă încet, in 
liniște, meditativ...

Nemulțumiți poate că satisfacțiile unei nopți, ale 
unei zile de muncă le-au fost în parte diminuate de 
indisciplina unora, de neglijența și lipsa de respon
sabilitate a altora față de care măsurile nu trebuie 
să întîrzie.

PAVEL PERFIL

La amintitul capitol semnalăm de la început ca
rențe. „Plimbările“ dintr-un loc in altul dă secției 
aliura unui bulevard. Unde se plimbă acești oameni ? 
îl întreb pe Iosif Markus, maistru de schimb la sec
ția Uzinaj.

— La magazie, la ascuțitorie...
— Dar la începerea lucrului, nu are fiecare mun

citor asigurate SDV-urile necesare ?
— Uneori se proiectează diverse dispozitive care nu 

corespund caracteristicilor mașinilor noastre, lucră
rilor. Atunci începe naveta mașină-magazie în cău
tarea altora. Insuficiența cuțitelor de strung face din 
ascuțitorie o veritabilă sală de așteptare și pretext 
pentru unii de a sta la taifas.

— De ce nu lucrați ? i-am întrebat.
— Nu avem ce, răspunde Dominic Fabian, și nu 

numai azi, ci de trei zile.
— Strungul meu, intervine tînăra Reghina Imre, 

nu funcționează de 6 săptămîni.
Discutăm cu tinerii, cu maiștrii. Vremea trece. La 

orele două sîntem invitați la o ședință de sindicat. 
Ședință bilanțieră a organizației sindicale Uzinaj 1 
schimbul 3. Â durat o oră. înmulțit cu 80 de sindi
caliști = 80 de ore. Altfel spus, 10 zile neproductive 
pentru un strungar.

I.M.A.T.E.X.-Tg. Mure

Prima impresie, bună. Punctualitate, mi-am zis.
Maiștrii au venit cu mult înainte. Rămîne să vedem 
cum sînt folosite cele 480 de minute de lucru.

• MUNCITORII, INGINERII 
ȘI TEHNICIENII întreprinderii 
Eiectrocentrale București dove
desc o pronunțată exigență față 
de consumurile de energie și 
combustibil din unitățile lor. De 
altfel, ei și-au propus ca în 1974 
să diminueze consumul de com
bustibil cu 88 700 tone combus
tibil convențional față de 1973. 
Un prim pas in această direc
ție a și fost făcut. Astfel, da
torită preocupărilor lor insisten
te pentru ridicarea eficienței, în
treprinderea Eiectrocentrale 
București consumă acum numai

LUCRU
I.M.A. „7 Noiembrie“-Craiova

Dar spre surprinderea noastră mai bine de jumă
tate din muncitori au încetat deja lucrul. Ii vedem 
îndreptîndu-se unul cite unul spre vestiar. La ora 
23,20 nu mai lucrează nimeni, nici la forjă, nici la 
secția prelucrări mecanice. Ce măsuri va lua în a- 
ceastă situație grupul de control operativ din schim
bul de noapte ? Nici una ! Atit inginerul Radu Na- 
dolu cit și inginerul Nicolae Dăescu aflați în control 
din partea conducerii întreprinderii, nu reacționează 

pauză între schim- 
în alte întreprinderi 
preluării schimburi- 
pauză neoficială de

în nici un fel : există o mică 
buri, ni se explică. în timp ce 
s-a încetățenit de mult practica 
lor din mers, aici se admite o 
20 de minute între schimburi !

în schimbul trei, la atelierul strungărie ușoară, lu
crează 30 de muncitori. La ora 23,40 ar fi trebuit să 
pornească 30 de strunguri. Dar startul lor întîrzie. 
Nu și al muncitorilor. Aceștia au luat startul la pro
priu, aleargă de la maistru, la magazie, de la maga
zie la. debitare sau la forjă. In atelier este un du-te- 
vino foarte alert. 30 de oameni cer maistrului Dumi
tru Rîcu de lucru. Primesc, dar doresc și unele lă
muriri. S-a făcut deja ora 24 și 5 minute și în ate
lier dacă au pornit trei mașini. Echipa lui Vasile 
Albișoru abia acum a plecat la magazie după mate
riale. Strungarul Marin Tomescu, transpirat de atîta 
alergătură, a reușit să aducă, în sfîrșit, de la forjă 
bolțurile pe care le va strunji în noaptea aceasta și 
dă drumul Ia mașină. Colegul lui, Ion Mureșean, abia 
acum aleargă să-și ascută cuțitul. Au trecut 45 de 
minute de la intrarea în schimb și Romulus 
tanu n-a pornit încă strungul, așteaptă piesele 
un alt coleg.

— Noaptea asta va trebui să executăm 80 de 
pentru remorcă dar forja n-a făcut decît 50 de bu
căți, ne spune șeful de echipă Nicolae Stan. Este cea 
mai urgentă lucrare din noaptea asta, dacă nu reu
șim să le facem, cei de la montaj vor sta degeaba.

II întrebăm pe maistru dacă a făcut prezența. Nu, 
n-a avut timp încă. Trecem la secția forjă. Schimbul 
trei n-a demarat nici aici, pregătirea durează pină 
la două ore. Trei din cele 7 prese cu excentric stau 
defecte de peste 20 de zile. Ne atrage atenția o lo
zincă : „Tovarăși, în 5 minute, atelierul forjă pro
duce o valoșre de 2 000 lei. Folosiți integral cele 480 
de minute“. Sub lozincă, forjorul Gheorghe Surdu, 
așteaptă lingă cuptor să se încălzească piesele pen
tru a-și putea porni presa. Este deja ora 12,45 de 
minute. Piesele nu se puteau încălzi mai din timp ? 
Revenim la prelucrări mecanice. Este ora unu și 
multe mașini tot nu funcționează. Nu s-au încheiat 
încă „alergările“ pregătitoare.

— Normal, ar fi să aibă fiecare aprovizionarea asi
gurată dar' nu prea se face, ne spune maistrul.

Uie Dincă oprește strungul și începe să-l repare. 
El se pricepe, se descurcă și fără lăcătuș. Dar cei
lalți ?

La atelierul debitare din 6 mașini funcționează nu«

Căpi- 
de la

came

— Tovarășe Moldovan, ne-am adresat a doua zi 
inginerului șef al întreprinderii, astă noapte am fost 
în schimbul trei. Am constatat că se pierde mult timp 
din diverse motive. Lipsa SDV-urilor, a comenzilor, 
ședințele...

— în ceea ce privește SDV-urile, în parte este ade
vărat. Unele lipsesc. în legătură cu lipsa de lucru la 
mașinile de rectificat nu cred. Față de capacitatea lor 
de aproximativ 5000 ore, mașinile de rectificat au o 
încărcătură de aproape 14 000 de ore. Este o carență 
în organizarea muncii în secție. Adresați-vă ingine
rului Emanuel Grün, șeful ei.

— Tovarășe inginer Grün, cum explicați situația ?
— Nu a fost într-adevăr de lucru. Uitați-vă, fișele 

de stagnare ale lui Trozner, Fabian, Mureșan, Moldo
van pe zilele de 9, 10 și 11 ianuarie nu are nimeni 
curajul să le semneze.

— La conducere se știe că mașinile de rectificat 
sînt chiar suprasolicitate.

— Este inexact. Am încercat conform programu
lui și după inventarul de la sfirșitul anului trecut să 
identificăm reperele comenzilor. Foarte multe ia-le 
de unde nu-s. La comanda 76, de exemplu, din peste 

200 de repere am identificat doar 16.
— Cine are dreptate ? l-am întrebat pe inginerul 

Vasile Brezeanu, șeful producției.
— Inginerul șef. Reperele nu sînt dirijate în mod 

corespunzător de către conducerea secției și corpul 
de dispeceri, astfel ca mașinile să fie încărcate la 
capacitate, iar în al doilea rînd, capacitatea mașini
lor de rectificat este mai mare decît necesarul fa
bricii.

— Aici este o contrazicere. Conform programării, 
mașinile de rectificat au încărcare de aproape trei ori 
mai mare.

__

Iată, deci, că asistăm la o dispută interminabilă. De 
aceea adresăm conducerii întreprinderii întrebarea 
formulată de inginerul Grün : „Dacă se știe că în 
secție se muncește defectuos, de ce conducerea în
treprinderii nu intervine pentru a face ordine ?“

MIRCEA BORDA

mai una. Muncitorul Florea David este foarte su
părat :

— Plan mi se pretinde, dar mașinile-s defecte. 
Doar trei sînt bune din șase, iar pentru două din 
astea nu am materiale.

— Mecanici de întreținere nu aveți ?
— Avem, ne spune maistrul, dar toți lucrează în 

schimbul I.
Constatăm astfel că măsura hotărîtă de curînd la 

nivelul conducerii întreprinderii de a se asigura asis
tență tehnică necesară în toate cele trei schimburi, 
a rămas deocamdată pe hirtie.

...Ora 6 dimineața. Mai este un ceas pînă la ter
minarea schimbului. încercăm să aflăm in ce pro
porție au reușit tinerii să-și realizeze norma in a- 
ceastă noapte.

— Nu știu, ne spune Marin Dumitru. Asta abia la 
sfîrșitul lunii vom afla.

Totuși, răspunsul la întrebarea de mai sus nu-i 
chiar atît de greu de formulat. Timpul pierdut se re
găsește în producția nerealizată conform planului. La 
ora 7 nici una din camele intrate seara în producție 
ca foarte urgente, nu erau încă terminate. S-au re
mediat alte 30 pentru ca cei de la montaj să aibă 
totuși ce face cîteva ore. Trebuie spus că un minut 
pierdut pe schimb, la fiecare strung, înseamnă în
tr-un an 4284 came de acest fel. Dar în această noap
te cîte minute s-au pierdut ? Cite astfel de came s-ar 
fi putut executa în plus ? Nu-i greu de înțeles de 
ce după prima decadă întreprinderea n-a reușit să 
facă nici 10 la sută din planul lunii ianuarie.

Tovarășul inginer Dumitru Cojocaru, șeful halei 
noi este totuși optimist : susține că planul pe luna 
ianuarie va fi realizat în întregime. Probabil are în 
vedere cîteva măsuri energice de redresare a situa
ției.

IUSTIN MORARU

Raidul nostru nu se oprește aici. Vom continua 
publicarea lui in numărul de mîine al ziarului.

VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERILE CAPITALEI
165—170 grame de combustibil 
convențional pe Kwh. De aseme
nea, pentru realizarea acestui 
deziderat, colectivul întreprin
derii a extins funcționarea în 
contrapresiune, acțiunile de ra
cordare a noi consumatori de 
energie termică, a îmbunătățit 
izolațiile și a modernizat ins
talațiile de ardere ale cazanelor 
de apă.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
SPECIALITATE din Capitală a 
realizat pompa de vid de 4 000 
metri cubi aer aspirat pe oră 
— cel mai mare agregat din fa
milia pompelor de vid fabricate 
în țara noastră.

Pregătirea fabricației de serie 
a noului produs — extrem de 
util în petrochimie, industria 
minieră, precum și pentru ins

talațiile industriale care reclamă 
vid mediu — se află in stadiu 
avansat, astfel incit primul lot 
de pompe va fi livrat beneficia
rilor încă în cursul acestui tri
mestru.

• ÎN CADRUL ÎNTREPRIN
DERII DE UTILAJE PENTRU 
DRUMURI ȘI PODURI — OTO-

PENI a fost introdus în fa
bricația de serie un nou tip de 
transportor-eievator destinat de
pozitelor moderne in cadrul că
rora materialele și piesele sînt 
dispuse pe verticală. El are înăl
țimea maximă de ridicare de 740 
milimetri și dispune de două 
viteze de lucru, fapt care-1 face 
deosebit de util pentru depozi
tele de mare capacitate. Un 
prim lot de transportoare a si 
fost livrat Bazei de aproviziona
re teritorială Craiova.
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„Ați putea cuceri 
singur Everestul ?“

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

A.F. HUXLEY
Renumitul savant 

britanic s-a născut 
Ia Hampstead, ta 22 
noiembrie 191*. Ur
mează studii la 
University College 
School ți West
minster School, de- 
săvirțite prin Tri
nity College-Cam
bridge.

Alături de activi
tatea la catedră 
desfășoară intense 
cercetări științifice 
in domeniul struc
turii fibrei ner
voase.

Cu începere din 
anul 1950 participă 
I» vi-4-» publicisti
că Internațională 
din domeniul știin- 
felor biologice. în
tre 19.50—1957 a

fost redactorul 
„Jurnalului de fi
ziologie“ după care 
a fost redactor al 
„Jurnalului de bio
logie moleculară“, 
publicații științifi
ce de mare renu
me internațional.

în 1955 a devenit 
membru al Socie
tății regale britani
ce activind in con
siliul acesteia. 
Omul de știință 
britanic a ținut 
conferințe științi
fice la numeroase 
universități din Eu
ropa ți Statele 
Unite.

în 1963 a primit 
premiul Nobel. Es
te tată a șase 
copil.

EXISTĂ OAMENI - SORI...
de A. F. HUXLEY

(Urmare din pag. 1) 
latâ-ne așadar, și astăzi, 

în această primăvară cu 
toane a lui 1945, ieșind din- 
tr-un alt război care-l con
tinuă și-l împlinește pe cel 
din 1918. II continuă și-l 
împlinește, fiindcă atît cau
zele războiului de atunci cît 
și procesele de transforma
re și suprimare a lor și-au 
aflat, în cel de astăzi, adîn- 
cirea pînă la limita maximă. 
Odată cu perfecționarea
morții, am înregistrat și o
perfecționare a conștiinței 
acestei morți. Bombelor de 
mii de kilograme le cores
punde dureroasa experien
ță colectivă a mumelor, bă- 
trînilor și copiilor - care 
mîine vor fi bărbați și sol
dați - din toate orașele 
lumii ; aceștia știu cu toții 
ce însemnează războiul, tot 
atît cît soldații care se vor 
întoarce mîine de pe fron
turi. Dar pe cînd cei întorși 
din războiul trecut au con
stituit o întreagă falangă de 
pacifiști, cei de astăzi sunt 
mai mult decît atît : sunt o 
armată a antifascismului. Ei 
nu au doar groaza războiu
lui, ei nu vor lupta împotri
va lui, - fiindcă luptă împo
triva chiar a cauzelor răz
boiului, care stau în impe
rialismul fascist.

Războiul acesta călește 
astfel și conștiințele ca și 
carnea - și pe aceea a ti
neretului, îndeosebi. A aces
tui tineret care de zece ani 
cunoaște o Europă a caze
matelor, a lagărelor de con
centrare, a copilăriei și ti
nereții ca și pîinea, ca și 
lumina, ca si iubirea pecore 
fascismul i le-a furat. (...).

Ceea ce aduce într-ade
văr nou un tineret in istoria 
vie a țării lui și a lumii, este 
o sensibilitate proprie, ante
nele netocite și neviciate a- 
le acestei sensibilități care 
poate intui just cauzele și 
sensurile faptelor istorice.

Și sensibilitatea tineretu
lui acestuia, de astăzi, a 
permis nevoia de libertate 
a popoarelor și a luptat 
pentru satisfacerea ei.

Trebuie să știm bine că 
de nimic nu este mai setos 
tineretul lumii de azi, decît 
de libertatea lui proprie. Dar 
miezul, orientarea și măsu
ra acestei libertăți își au 
pentru el un înțeles pe cît 
de necesar, pe atîta de a- 
dînc.

Nu mai este libertatea de 
a se da cu capul de pereți, 
libertatea de a dezerta din 
viață, libertatea de a se tă
gădui pe sine însuși, făgă
duind chiar viața. Ci este în 
primul rînd o libertate a

te, concrete, materiale, 
practice, ale vieții moderne. 
El nu mai ignoră aceste da
te, nu le mai disprețuiește 
superb și suveran, de la 
prețurile mărfurilor pînă la 
manifestații de stradă pen
tru sporirea producției și a 
salariilor muncitorești, de la 
libertatea de vot pînă la a- 
ceea a învățămîntului și a 
întrunirilor publice, întrebă
rile de azi ale tineretului 
sunt acelea ale lumii în
tregi. El nu se pierde în a- 
ceste probleme imediate,

TINERETUL 
LIBERTĂȚII

de MIRON RADU PARASCHIVESCU

răspunderii în fața acestei 
vieți, care se ridică trium
fătoare peste moartea fas
cistă

Vom fi de acord, se în
țelege, că mîndria tinereții 
este a disprețul amănuntele 
în avantajul întregului : de 
a vedea, adică, dincolo de 
piedicile și de contigentele 
clipei. Dar aici stă și posi
bilitatea erorii, după cum 
poate sta și forța biruitoa
re a tinereții, exact în mă
sura în care tinerețea se 
măsoară după alte criterii 
decît ale Vîrstei.

Or, ceea ce a învățat ti
neretul lumii de astăzi este 
tocmai înțelegerea și prețui
rea justă a datelor imedia

ca într-un stufăriș de unde 
nu mai poate vedea capă
tul zării, ci înțelege rapor
turile neliterare și cauzele, 
determinate, legăturile și 
influențele reciproce dintre 
unele și altele. (...).

Nu vor lipsi, desigur, ca
petele de ceară care să 
se-ntrebe disprețuitor :
„Cum ? Să se preocupe de 
prețuri, salarii și producția 
pieței, - atîta de mărunte și 
de meschine sînt idealurile 
tinereții de astăzi ?"

Ei da, ceea ce a învățat 
tineretul de astăzi cu prețul 
sîngelui și al tinereții lui 
este această unitate ireduc
tibilă a vieții, dintre ideal 
și acțiune.

El a învățat să nu creadă 
în teoriile abstracte, misti
ce și nebuloase, ci în apli
carea lor, - el a învățat să 
nu-și creadă teoreticienii pe 
cuvînt, ci pe acțiunea și ati
tudinea lor concretă în fața 
vieții. (...).

în faptul concret, cotidian 
și prozaic al muncii, în ac
tivitatea, anonimă și trudni
că, în înverșunarea surdă și 
neînfrîntă de a duce la ca
păt cu bine un lucru, de 
a-l relua, de a-l începe din 
nou, în prezența aceasta a 
tineretului în cîmpul de acti
vitate al tuturor, el depune 
o pasiune ce nu poate fi 
decît personală.

Căci partea pe care o pu
nem din noi înșine în ac
ceptarea unei răspunderi 
este mult mai mare și mai 
profundă decît aceea pe 
care o putem pune cînd 
facem un lucru după cum 
ne taie capul, sau cum ne 
vine să-l facem ; fiindcă pri
mind o răspundere, luptăm 
chiar împotriva noastră și 
anume împotriva a ceea ce 
e mai puțin personal în 
noi, luptăm împotriva unor 
aparențe și a unui mic con
fort propriu. Dar un om e 
cu atît mai adevărat liber, 
cu cît realizează mai adine 
în sinea lui o împăcare cu 
el însuși în fața unei proble
me de viață, cu cît se poa
te angaja mai total, mai 
personal într-o acțiune co
lectivă. Fiindcă doar anga
jat astfel va simți satisfac
ția profundă și totală a lu
crului său, - exact în mă
sura în care o personalita
te se împlinește, se defineș
te și se afirmă prin chiar a- 
titudinea ei.

Tineretului românesc de 
azi i se deschid porțile afir
mării întregii lui personali
tăți, fiindcă pe el îl așteap
tă angajamentele cele mai 
solemne și grave ale ființei 
lui, pentru istoria viitoare a 
țării.

Conlucrare 

reală și mai 

directă între 

pionieri 
și uteciști!

lată părerea lor: 

Constantin Preda-Brăila, 

Rodica Chiciu-Caransebeș șl 

Lucian Georgescu-Galați

Ancheta- de fată îmi îndreaptă gîndul înspre 
perioada anilor cirul studiam limbile clasice la 
Universîty College School și apoi la Westminster 
School. și prin natura împrejurărilor îmi găseam 
timp să filozofez. Este perioada pubertății ți a 
adolescenței mele cînd, serile îmi plăcea să mă 
Opresc din drum și să privesc cerul ca să văd 
dacă mai am sau nu în dreapta mea o anume 
constelație. Apoi, gîndul năstrușnic îmi șoptea că 
în timp ce eu, micul Huxley, am această capa
citate de a mă orienta după carul mare, de pildă, 
de a-l observa și de a-i aprecia diferitele grade 
de luminozitate dintre o seară și alta, constelația 
nu putea face nici o referință la mine, deoarece 
era inertă, rece și insensibilă. Așa îmi spuneam...

Și mă cutremuram în acele clipe de superiori
tatea absolută a omului, pe care-l credeam și îl 
vedeam capabil să cucerească orice înălțime.■■ 
în acea vreme mi se părea că a avea o profesi
une onorabilă, o ocupație desăvîrșită era un fleac. 
„Numai să vreau și ajung un mare medic sau 
un mare fizician, sau..."

Mai târziu. odată cu trecerea anilor și înain
tarea mea în maturitate, am deprins să înțeleg 
că într-adevăr, inteligența omenească este supe
rioara a tot ceea ce cunoaștem pînă în prezent 
din Univers. Numai că această capacitate umană, 
naturală, nu rezolvă prin sine arzătoarea chestiu
ne a fericirii individuale, a împlinirii omenești, a 
realizării printr-o performantă omologată public.

După filozofia pe care o împărtășești, optimis
mul uman sau scepticismul ingrat, poți evalua 
înșiși termenii anchetei de față. Doar un ziar 
care crede în oameni, în mintea. în mîinile și 
destinul lor, poate pune întrebarea astfel: poți 
cuceri singur Everestul ? Adică — privești o 
viață întreagă înspre înălțimi, încerci să te a- 
propii de perfecțiune interesîndu-te de cei ce se 
află, împreună cu tine, în escalada personală în
spre fericire. Este o formulă robustă care expri
mă o filozofie de același fel.

Cunosc și altfel de oameni care ar formula o 
chestiune identică, apropo de modul în care 
omul își croiește destinul, într-un alt chip : „cum 
îți porți crucea în viață?'" Ți-ar sugera, din în
trebare, imaginea omului strivit de greutățile 
vieții, a pietrei grele de mulți pfunzi pe care ești 
silit s-o porți pe umeri de către un destin vitreg 
și nemilos. Aceasta ar fi formula sceptică a dez
nădejdii, a capului plecat în fața luminii soare
lui de a doua zi care va apărea indiscutabil.

Omul trăiește și este făurit pentru progres. 
Din momentul cînd a deschis ochii în jur și a 
început să înțeleagă, pe rînd, viața ca o conexiu
ne de trăiri personale determinate de contactul 
cu semenii săi și apoi sa se raporteze, ce_va mai 
departe, la mecanismul atît de complex al socie- 
lății — de atunci începe să-și făurească, ca o 
trebuință umană de primă necesitate, un Everest.

Este ceea ce s-a petrecut cu mine, întocmai... 
în viața mea am avut parte de mai mulți 

oameni-sori. Da, acesta este cuvîntul folosit, de
oarece oamenii despre care vă voi vorbi în con
tinuare. mi-au luminat gîndul și simțirea, mi-au 
încălzit inima și rn-au îndemnat la faptă.

11 voi aminti pe primul om-soare în care am 
crezut și care mi-a profilat prin propria-i perso
nalitate marele pisc al cutezanței personale, ca 
trăsătură de caracter și mai puțin ca trasator de 
direcție în viață. Este tatăl meu. Este vorba de 
o persoană deosebit de onorabilă, activă și însu
flețită de căutarea adevărului. Acesta, Leonard 
Huxley, care era fiul scriitorului și omului de ști
ință din secolul al XlX-lea Thomas Huxley, a 
fost pentru un timp profesor de limbi clasice la 
Charterhouse School, iar mai târziu a îmbrățișat 
o carieră literară, scriind un număr de biografii 
și fiind redactor al revistei „Cornhill“. Copiii din 
prima sa căsătorie au fost Sir Iulian Huxley, 
biolog și Aldous Huxley, scriitorul. După moar
tea primei sale soții, tatăl meu s-a căsătorit cu 
Rosalind Bruce, și eu sînt cel mai tânăr dintre 
cei doi -fii rezultați din această căsătorie.

Ce am admirat la tatăl meu ? In afara cali
tăților personale, deja amintite, puternicul spirit 
de familie de care era străbătută orice acțiune a 
sa. Din familia noastră a ieșit un strălucit biolog, 
un mare scriitor și un fizician cu merite notorii. 
Asupra noastră, a tuturor, a iradiat acea lumină 
a familiei, tata, care-și găsea timp pentru fiecare 
dintre noi, nu numai în sensul formal al „supra
vegherii copiilor“, cum se obișnuiește în multe 
familii, ci intervenea în substanța actului educa
tiv. Parcă mai aud și acum repetîndu-ne credo-ul 

~ său de viață: „Concordia parvae res crescunt..." 
(Prin unire cresc lucrurile mici).

Semnificația dictonului, modul cum îl folosea, 
ne impunea o arie nemărginită de reflecție și 
filozofie, de acțiune și practică. Mai întii se sub
linia că orice lucru mare este format din ele
mente constitutive, care trebuiesc cunoscute cel 
mai bine. Aprofundare în studiu și muncă, de
taliul la loc de cinste, o legătură cil mai strinsă 
între gîndire și fapte. între diferitele componente. 
Apoi, nimic nu se poate realiza în viață de unul 
singur ci, prin unire cu alți semeni ; deabia a- 
tunci lucrurile mici cresc... Deși tatăl meu a murit 
în 1933, prin tot ceea ce a însemnat- el pentru fa
milia noastră îl simt prezent, veșnic alături de 
mine.

Un loc însemnat în formație l-a avut, de ase
meni. mediul universitar. Strădaniile mele au 
pornit de la imperativul familiei care m-a deter
minat să lupt pentru q bursă de merit, adică 
să răzbesc atît cil era posibil prin propriile forțe, 
deși familia avea mijloace materiale să mă sus
țină. Mi s-a spus că doar astfel se formează un 
caracter.

M-am îndreptat, în 1932, către știință lăsînd la 
o parte un studiu promițător, cel. al limbilor cla
sice, am intrat la Cambridge, dornic să mă for
mez în cariera științelor fizice.

De unde o atare idee? Aici este cazul să amin
tesc. un alt om-soare, profesorul meu de fizică de 
la Westminster. J. F. Rudwick. Cită pasiune pu
nea în fiecare frază ori gest ! Era un mare entu
ziast și știa să-i molipsească pe cei din jur de 
acest elixir vital.

Natural, am studiat fizica, chimia și matemati- 
cile, în anul I la Cambridge, dar regulamentul 
impunea să studiez și alte științe, astfel că m-am 
ocupat de fiziologie și aceasta la recomandația 
călduroasă a unui vechi prieten, B. Delisle-Burns 
care lucrează acum la Secția fiziologie a Univer
sității „Mc. Gill“. Acest prieten al meu mi-a lu
minat o altă porțiune a ascensiunii către Everes
tul meu. Am găsit că fiziologia este interesantă 
pe de o parte, pentru conținutul ei dezvăluit de 
acest hun prieten, pe de altă parte, datorită con
tactului cu Adrian Roughton, Rushton și regre
tatul G. A. Millikan, toți de la Trinity College 
Cambridge. în acea perioadă m-am hotărît să mă 
specializez în acest domeniu. în august 1939 
m-am alăturat lui Allan Lloyd Hodgkin, în ca
drul laboratorului biologic marin de la Plymouth, 
un interesant și atractiv centru de cercetări. Multe 
dintre preocupările mele științifice, numeroase 
zile frumoase și nopți albe pline de încîntare și 
fervoarea căutărilor le-am petrecut. împreună cu 
bunul meu prieten Hodgkin. Cit de bine am a- 
preciat atunci un alt dicton sacru al tatălui meu 
care obișnuia să spună: „Amicus certus in re 
incerta cernitur" (Prietenul sigur îl cunoști în îm
prejurări nesigure). Încă în 1941 am început să 
lucrăm în aceeași echipă de cercetători; ulterior, 
după 1946, mi-arn continuat activitatea științifică 
a cărei baze le-am pus, atunci, împreună cu prie
tenul meu ; eu am desfășurat, concomitent, acti
vitate pedagogică la Secția de fiziologie — Cam
bridge.

Am cpntinuat să dețin funcții la colegiu și la 
Universitate, pînă în 1960, cînd am devenit con
ducătorul Secției de fiziologie de la University 
College din Londra.

Intorcîndu-mă la colaborarea mea cu Hodgkin 
amintesc că am desfășurat împreună cercetări 
asupra conductibilității nervoase și de asemenea, 
împreună cu R. Stâmpfli asupra fibrelor nervoa
se myelinate. In 1952 m-am îndreptat către con
tracția musculară și am pus la punct un micro
scop de interferență pentru studiul striațiilor în 
fibrele musculare izolate. Aceasta a fost direcția 
pe care s-a axat munca mea tot timpul de atunci 
și pînă în prezent deși am făcut, de asemenea, și 
calcule asupra generării acțiunii potențiale. Am 
pus, de asemenea, la punct un microfon pentru 
secțiunile microscopului electronic și un micro- 
manipulntor.

Munca individuală, ca creație, deși de echipă 
ca domeniu al asaltului nostru științific a dus la 
atribuirea premiului Nobel. în 1963, atît mie cît 
și bunului meu amic Hodgkin, împreună cu care 
am asaltat, fiecare de pe un versant propriu, 
Everestul.

Este vorba de o experiență de viață care prin 
ea însăși îmi dirijează răspunsul la anchetă: 
av’m nevoie de înălțimi spre care să privim, 
care să ne cheme și pe care să dorim să le 
cucerim. Acesta este, de altfel, sensul vieții...

(Fragment dintr-un articol 
apărut In ziarul „Sclnteia 
tineretului“, la 22 aprilie 
19«).

întreprinderea „Tricotajul ro
șu“ din Capitală. Tricotoarea 
Maria Năstasache lucrează la 

noile mașini pentru 
lenjerie bărbați și femei.

„Aceste toate haruri și altele 
mai mari 

Sunt sensul omeniei licorii 
<le Cotnari 

Ce-n veacuri o-ndrăgise 
și Ștefan, domnul sfint, 

Ce n-avea-n lume seamăn 
niciunde pre pămint, 

Și cărei tot îi duse Ia chefuri 
pururi grija 

Uitatul crai tomnatec Istrate 
domn Dabija ; 

Din oale cu sigiliu și hram 
domnesc de Huși 

Țineai, la Ancuța, aminte că 
băuși...“

Devenită „lecție de oeno- 
logie“, balacla bahică a lui 
Romulus Vulpescu îți picură 
în suflet dorinți abia șoptite, 
te îmbie la didcea și calda 
revenire te poartă în timpi și 
spații fără afund, cînd zeul 
zbanghiu și vesel pribegise 
din însoritele Grecii și Italii 
în nordul dunărean, găsind, aici 
și slujitori aleși și viță doldora 
de-arome, chiar după ce îi 
fuseseră arse altarele dace, 
în întîia încercare de prohi
biție din istoria vinului. O 
astfel de vatră este Cotnarul, 
deal ondulat lingă deal, aran
jate parabolic într-un amfi
teatru, față bronzată de pia
tră, ce parcă se învîrte după 
astrul zilei. Bagă pămîntul în 
el soare cît cuprinde, în a- 
funduri ce se petrece nu știu, 
clar este că în septembrie bo
bul de strugure e cît vrabia, 
apoi curge peste el toamna 
lungă și fierbinte, e din ce 
în ce mai mic bobul, ban 
zbîrcit lingă han, milioane și 
miliarde într-o salbă aromind 
ca pîinea scoasă din cuptor. 
Ce-i altceva stafida dulce a 
grasei de Cotnari ? E început 
de noiembrie, și aici noiem
brie are gustul zahărului par
fumat cu mirodenii. Pe a- 
proape 1 400 hectare. In 
sfîrșit de toamnă, dealurile 
molcome gonesc spre buda- 
ne; sute de vagoane se orîn- 
dtiie în labirinturile răcoroa
se ale subpămîntului. începe 
metamorfoza zeului stafidit, 
într-o rnînă ține ciorchinele, 
într-alta cupa, întinerește 
brusc zeul, e prunc acum, se 
joacă printre butoaie, gun
guresc asemenea lui butoaie
le, e mustul gros ca untde
lemnul. mai trece-o vreme și-i 
vremea zbrehuielii. se coace 
adolescentul în coajă de ste
jar, ca apoi, matur și hîtru,

să-1. luăm părtaș la masă, să 
umple încăperea cu rîs și voie 
bună, să spună cîte povești 
există pe dealurile astea...

Sadoveanu zicea că e atît 
de bun că nu are măsură, că 
trebuie băut cu butoiul. Dar 
cum unitatea de măsură a 
butoaielor era „cotul" și mă
surarea se chema „cotit“, în
semna că vinul ăsta fără sea
măn. „cot n-are“, și oamenii 
l-au botezat chiar așa — cot 
n-are — strigîndu-i Ancuței 
„dă-ne încă o oală de cotoa
re 1“, ca o alintătură ; și Cot
nari i-a rămas numele.

E-n inimă de Moldova Cot
narul, în inimă de legendă și 
mit, în inimă de dulce grai 
și slovă de înțelepți, în inimă 
de plai ieșean, spațiu voie
vodal născător de glorii, în
tru viitorime. Pe dealurile Pri- 
gorenilor se hodinesc Ion Ne- 
culce și Ștefan a Petrei Ciu-

coolică de 12,5 grade; ur
mează un demisec, tot o fe
tească albă, din “70, cu 12,8 
grade ; se umple al treilea pa
har (sînt de forme, și mă
rimi diferite, au toate pi
ciorul rotund și înalt) cu 
dulcea (da, dulcea, nu 
mai este la figurat) grasă 
de Cotnari, scrie pe sticlă 
1968, are 13 grade și conține 
61) grame de zahăr la litru. 
Și apoi fiecare rămine la ce-i 
pică mai bine. Încăperea, cît 
aproape un teren de tenis, are 
în mijloc o masă de stejar în
chipuind pista de atletism a 
stadioanelor, cu scaune tot de 
stejar masiv, avînd spătarele 
cit statul omului. Pe peretele 
din fața ușii, efigiile în ste
jar ale lui Ștefan cel Mare 
(1457—1504) și Dimitrie Can- 
temir (1710—1711), și sub 
ele, din daltă, ies vorbele de 
stejar din „Descriptio Molda-

Orele calme

COTNARI
de VALENTIN HOSSU-LONGIN

botariul, din dealurile Cucu- 
tenilor răsar și astăzi culori de 
lut semănate cu cinci mii de 
ani în urmă, pe dealurile tîr- 
gului venea Marele Ștefan, 
la o prea frumoasă, să-și ple
ce mina ținătoare de spadă, 
și vin apoi Hîrlăul și vin Mi- 
clăușenii, și vin Mirceștii Bar
dului, Șiretul și Pașcanii. Ba
ladă lingă baladă, istorie lîngă 
Istorie, pămîntul acesta se cere 
văzut, luat în palme și cin- 
tat. Te îndeamnă licoarea 
străveziu-aurie, închinată lui 
Dionysos grecul, latinului Ba- 
chus sau zeului Vin românesc.. 
Și cîte se mai pot spune, cînd 
totul e spus ? cum ar zice 
poetul...

Stau in sala de degustare, 
cu inginerii Valentin Muraru 
și Nicolae Istrătoaie. Afară 
ninge liniștit. Degustăm. La 
început un vin sec, o feteas
că, producția 71, cu tărie al-

viae” : „Și vinul cel mai bun 
se face la Cotnari... Eu în
drăznesc a-l socoti a fi cel 
mai bun decît toate celelalte 
vinuri ale Europei... întru 
al patrulea an dobîndește acel 
feliu de putere îneît arde ca 
rachiul. Culoarea lui este 
deosebită de a altor vinuri, 
căci este verde și de ce se 
învechește se și mai înverzeș
te“. Pe peretele din dreapta, 
trei steme ale Moldovei (1494, 
1554 și 1639), insemnele he
raldice de bărbăție și neatîr- 
nare, și actuala stemă a jude
țului Iași, purtînd în ea di
mensiunile contemporane: 
retorta chimiei, unealta țesă
toarelor, roata zimțată a con
structorilor de mașini, făclia 
științei de carte, caii herghe
liilor pure și, firesc, strugurele 
dealurilor însorite. Toate 
sculptate în stejar; de doi 
artiști necunoscuți, dogarii

Gh. Hrițcu și Dumitru Biță, 
ce n-au altă grijă decît să 
taie haine groase, pe măsură, 
licorii de-a pururi cîntată.

— Cîți ani trăiește vinul ?
— Vinul trăiește mult, da

că se ține trei ani în butoaie 
de stejar și apoi este tras 
la sticlă ; dacă este bine ce
rnită pluta acesteia, poate sta 
zeci de ani, dar numai în 
pivnițe cu răcori de zece gra
de și curățenie lună.

...Dar nu numai despre naș
terea și viața vinului am 
despicat firul în șapte (me
daliile de aur sînt claie peste 
grămadă într-un seif; un 
mare specialist occidental a 
venit să verifice, cu aparate 
special aduse, cantitatea de 
zahăr natural, crezînd că la 
mijloc e o mistificare ; pe dea
lul Cătălina, în „patul“ unei 
cetăți geto-dacice, din seco
lul II î.e.n., s-au găsit amfore 
de stil grecesc, în care se 
transporta peste mări vinul 
din podgoriile Cotnarilor — 
cum l-or fi numit, pe atunci, 
negustorii ?).

— Sînteți vizitați des ?
—^Destul, dar la întâmpla

re și nu are cine se ocupa de 
turiști. Pentru o degustare în 
gmp trebuie să scoatem din 
producție două-trei persoane. 
Și apoi, sînt atâtea de văzut 
pe dealurile noastre, dar unde 
să-i cazezi, ce să le arăți în 
afara unor ruine cariate ?

— Adică ce ?
— Aici a fost o veche curte 

domnească, aici sînt zeci de 
bolți și hrube medievale, două 
poduri de piatră și o biserică 
de pe vremea lui Ștefan, ru
inele primei noastre școli la
tine cu caracter universitar 
înființată de Despot Vodă. La 
Cîrjoaia avem un castel, fo
losit o vreme ca depozit de 
cereale ; l-am salvat noi cum 
ne-am priceput, transformîn- 
du-l în casă de oaspeți, dar 
acum hibernează la propriu 
și la figurat, pentru că nu are 
încălzire... De-arn fi racordați 
la marea rețea turistică ; doar 
pe șoseaua din față trec au
tocarele spre mînăstirile din 
nordul Moldovei și ale Neam
țului.

Cotnari, loc de popas între 
pămînt-soare-struguri și isto
rie. Cine se hotărăște să facă 
primul pas ?

Legăturile dintre cele două 
organizații au căpătat In ulti
mul timp, după cîte cunosc, mai 
multă concretețe. însă, pe pla
nul colaborării directe dintre 
organizațiile U.T.C. la nivel de 
școli și detașamentele de pio
nieri incă se realizează puțin. 
Ce ar trebui să facem concret ? 
Să nu așteptăm ca elevii să ne 
vină în organizații ca simpli de
ținători de carnete de membru. 
Cel mai firesc lucru este ca de 
etapa pregătitoare a pionierilor 
pentru a deveni uteciști să răs
pundă integral organizațiile 
U.T.C. din școlile postgeneraț 
care sînt mai bine consolidate'..;' 
ele să aibă în grijă, cu respon
sabilități de îndrumare și aju
tor, organizațiile U.T.C. din șco
lile generale aflate la început de 
drum. S-ar putea stabili legă
turi pentru întregul an școlar, 
și chiar pentru vacanțe, intre 
o organizație U.T.C. dintr-o 
clasă liceală și un detașament 
pionieresc. Aceștia ar putea a- 
vea și programe comune de 
activitate. Nu toate acțiunile pot 
fi realizate în comun, dar mai 
ales cele cu caracter politic, 
ideologic pot include, și e nece
sar chiar, și pe pionierii din cla
sa a VII-a care se pregătesc să 
devină uteciști. Membrii birou
rilor U.T.C. să facă dese vizite 
la pionieri, purtînd cu ei un 
dialog continuu, să-i cunoască 
pe cei mai buni din acti
vele pionierești, care, in vii
tor pot face parte din ac
tivele U. T. C. ale școlii, să-i 
pregătească in acest sens, for- 
mindu-le calitățile de condu
cători. Văd organizarea unor 
zile comune ale membrilor ac
tivelor pionierești și activelor 
U.T.C. unde să facă schimb de 
impresii. îi văd pe uteciștii cei 
mai buni pregătind împreună 
cu un grup de pionieri diferite 
activități care prezintă un anu
mit grad de dificultate : o sea
ră științifică, un simpozion, o 
dezbatere etică.

Cineva spunea că sînt pio
nieri care intrînd în organiza
ție, confundă ora de dirigenție 
cu adunarea generală, pe secre
tarul U.T.C. cu dirigintele. Dar 
cine-i de vină? Nu noi, ute
ciștii. fiindcă-i așteptăm să ne 
vină în organizații gata formați? 
Nu este normal să-i ajutăm să 
se formeze ?

CONSTANTIN PREDA 
anul IV, Liceul „Pandit Istrate".) 

Brăila

★

Organizația liceului nostru a 
inițiat activități comune cu 
pionierii școlii de aplicație (cla
sele I—IV) tocmai în ideea re
alizării colaborării ce trebuie să 
existe între cele două organiza
ții. Astfel, s-a organizat o masă 
rotundă cu tema „Pionierul de 
astăzi — utecistul de mîine“ 
la care au participat membri 
ai activelor U.T.C. și detașa
mentelor din clasele III—IV, 
împreună cu tovarășele instruc
toare.

Consider că trebuie generali
zată legătura directă dintre or
ganizația școlii la nivel de clase 
și detașamentele de pionieri, că 
fiecare organizație U.T.C» de 
clasă ar putea avea în patronaj 
un detașament pionieresc.

RODICA CHICIU 
locțiitor al secretarului U.T.C., 

Liceul pedagogic Caransebeș

★

La noi în școală, nu-mi amin
tesc ca cel puțin un membru al 
comitetului U. T. C. să fi fost 
prezent la vreo adunare pio
nierească ; nici noi n-am par
ticipat la cele uteciste. Au exis
tat activități organizate însă la 
nivelul întregului județ — 
cum a fost acțiunea „Ghin
da“, de importanță econo
mică, care i-a reunit pe pio
nieri și uteciști și a fost deci 
valoroasă și pentru organizații
le noastre. Dar Ia nivelul școlii, 
legăturile acestea nu prea exis
tă și deci intrarea în viața or
ganizației U.T.C. este uneori 
prea bruscă. S-ar putea să fie 
necesar un plan comun de ac
tivități.

LUCIAN GEORGESCU, 
Școala generală nr. 30, locțiitor 
al președintelui Consiliului jude

țean al pionierilor — Galați
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Cuvintul tovarășului Cuvintul tovarășului
HOLDEN ROBERTONICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Roberto, 
Stimați tovarăși,

să exprim 
conuuceriî 
Român, a

Socialiste

incă o dată 
Partidului 

guvernului 
România

pre- 
dez-

Aș dori 
șatisfacția 
Comunist 
Republicii 
pentru vizita pe care delegația 
dumneavoastră a făcut-o in 
România, pentru relațiile de co
laborare și solidaritate care se 
dezvoltă intre Partidul Comu
nist Român și Frontul Național 
pentru Eliberarea Angolei.

In zilele petrecute in țara 
noastră ați putut constata 
ocuparea României pentru 
voltarea sa economieo-soeială, 
ne-ați împărtășit din preocupă
rile Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei, ale poporu
lui angolez în lupta pentru cu
cerirea independenței naționale.

Așa cum am menționat în 
cursul convorbirilor pe care 
le-am avut. Partidul Comunist 
Român, poporul român vor con
tinua să acorde 
sprijin luptei de

întregul lor 
eliberare națio-

DECLARAȚIA COMUNA1
cu privire la vizita în Republica Socialistă România

a delegației Frontului Național pentru Eliberarea Angolei

Angolei a avut convor- 
o delegație a C.C. al 

condusă de tovarășul 
Ceaușescu. secretar ge- 

Comunist

ai 
. al C.C. 
Drăgan, 

l Execu- 
Stefan 

secretar al C.C. al 
general-colonel Ion Co-

C.C.
fost 

Pin- 
ex- 
Ka-

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. o delegație a Frontului 

/Jațional pentru Eliberarea An
golei. condusă de Holden Rober- 
to. președintele F.N.L.A.. a e- 
fectuat, de la 11 la 21 ianuarie 
1974, o vizită de prietenie in 
Republica Socialistă România.

în cursul vizitei, delegația 
Frontului Național pentru Eli
berarea 
biri cu 
P.C.R.. 
Nicolae 
neral al Partidului
Român, președintele Consiliului 
de Stat, al Republicii Socialiste 
România. Din delegația P.C.R. 
au făcut parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și tovarășii Manea Mă- 
nescu și Gheorghe Pană, mem
bri ai Comitetului Executiv. 
Prezidiului Permanent 
al P.C.R., Constantin 
membru al Comitetului 
tiv al C.C. al P.C.R., 
Andrei, secretar al ' 
P.C.R... „ - - -
iman. membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Radu Enache, secretar al 
al U.T.C,

Din partea F.N.L.A. au 
de față Johnny Eduardo 
nock, Însărcinat cu relațiile 
terne ale F.N.L.A., Ngola 
bangu, însărcinat cu Departa- 
mentul afacerilor interne. Pedro 
Ngadimpovi, însărcinat cu De
partamentul educației. Hendrik 
Vaal Neto, adjunctul însărcina
tului Cu relațiile externe. Paulo 
Tuba, directorul de cabinet al 
președintelui, comandant Salva, 
din conducerea Armatei de eli
berare națională a Angolei, 
doamna Monteiro și doamna 
Mateus Neto, membre ale Bi
roului Politic al F.N.L.A.

în cadrul convorbirilor, păr
țile au procedat la un schimb de 
vederi și de informații asupra 
unor probleme de interes comun 
privind activitatea P.C.R. și a 
F.N.L.A.. precum și asupra evo
luției actuale a vieții internațio
nale. a luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru triumful cauzei păcii, li-

•rtații și progresului în întrea- 
lume. în cursul schimbului 

de păreri, cele două părți au 
evidențiat cu satisfacție că asu
pra problemelor fundamentale 
punctele de vedere ale P.C.R. și 
F.N.L.A. coincid sau sint foarte 
apropiate.

Președintele F.N.L.A. a dat o 
Înaltă apreciere interesului și 
sprijinului statornic pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
P.C.R. și poporul român le ma
nifestă față de lupta popoarelor 
împotriva dominației coloniale, 
pentru libertate și independență 
națională și a transmis senti
mentele de recunoștință ale 
combatanților angolezi pentru 
solidaritatea militantă, pentru 
ajutorul consecvent și multilate
ral pe care poporul angolez il 
primește ‘ din partea României 
socialiste. Șeful delegației 
F.N.L.A. a apreciat că numeroa
sele irttîlnirl și contacte 
naționale, convorbirile 
avute de tovarășul 
Ceaușescu cu conducătorii miș
cărilor de eliberare națională, 
sprijinul politic. diplomatic și 
material acordat de poporul ro
mân acestora constituie o ex
presie elocventă a politicii con
secvente a P.C.R., de deplină 
solidaritate cu cauza dreaptă a 
eliberării popoarelor. Delegația 

același 
căldu- 
marile

inter- 
oficiale 
Nicolae

F.N.L.A. a adresat. în 
timp, conducerii P.C.R. 
roase felicitări pentru 
realizări obținute de poporul ro
mân in dezvoltarea economică, 
socială a țării precum și in do
meniile cultural și științific, în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al maselor și 
a transmis cele mai bune urări 
de noi succese în opera de edi
ficare a noii societăți.

Exprimînd sentimentele 
statornică solidaritate ale 
porului român cu aspirațiile 
ționale și sociale legitime 
poporului angolez luptător, 
cretarul general al P.C.R. a 
gurat conducerea F.N.L.A. 
România socialistă va continua 
să sprijine în mod hotărît, în 
formele cele mai diverse, cauza 
dreaptă a eliberării poporului 
din Angola pentru lichidarea ju
gului colonial și pentru a crea 
un stat național, liber și inde
pendent.

în cursul convorbirilor, cele 
două părți au exprimat solidari
tatea eu lupta dreaptă a po
poarelor din Mozambic. Gui- 
neea-Bissau. Namibia, din cele
lalte teritorii coloniale, pentru 
lichidarea definitivă a regimuri
lor coloniale, pentru asigurarea

de 
po- 
na- 
ale 
se- 

asi-
că

Angola, pentru inlătu-nală din 
rarea deplină a dominației co
lonialiste, pentru trecerea la 
făurirea statului național inde
pendent, la dezvoltarea cconomi- 
co-socială.

Declarația Comună pe care 
am semnat-o astăzi constituie o 
dovadă a relațiilor de colabo
rare și solidaritate dintre Par
tidul Comunist Român și Fron
tul de Eliberare Națională și, 
totodată, o expresie a dorinței 
noastre comune de a dezvolta 
această colaborare, de a contri
bui la întărirea unității și soli
darității tuturor forțelor care 
luptă împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, a politi
cii imperialiste de forță și dic
tat. pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi pe de
plin stăpîn pe destinele sale.

V-aș ruga să duceți cu dum
neavoastră, luptătorilor din 
Frontul de Eliberare Națională, 
tuturor luptătorilor angolezi 
care militează pentru eliberarea 
patriei lor, sentimentele noastre 

le Opresiune, de orice

dreptului fiecărei națiuni de a 
trăi in libertate și independență, 
de a-și alege nestingherită for
ma de organizare socială, de a 
se afirma plenar în viața inter
națională. conform voinței și in
tereselor proprii.

Relevind afirmarea puternică, 
în zilele noastre, a forțelor pro
gresiste care militează în fa
voarea păcii, libertății, indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru democrație și progres so
cial, cele două părți au subliniat 
că pentru realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte trebuie 
să se ajungă la lichidarea orică
rei forme di 
natură, a oricărui popor. Orice 
popor trebuie să dispună de 
dreptul său sacru de a fi pe de
plin stăpin al patrimoniului na
țional. de a-și Organiza viața 
așa cum dorește, fără ingerințe 
din exterior, in conformitate cu 
realitățile istorice, economice, 
sociale și naționale proprii.

în acest cadru, părțile au evi
dențiat cu satisfacție sprijinul 
acordat luptei anticoloniale 
de țările socialiste — aliații 
firești ai mișcărilor de eliberare 
națională —. de statele din 
Africa. Asia și America Latină 
care se pronunță pentru o dez
voltare ’ independentă,~pe calea 
progresului economic și Social, 
de forțele progresiste, democra
tice, iubitoare de pace, inclusiv 
de cercuri guvernamentale, de 
întreg frontul antiimperiâlist.

Reprezentanții P.C.R. și 
F.N.L.A. au salutat cu satisfac
ție proclamarea independenței 
Republicii Guineea-Bissau, ex- 
primind solidaritatea și spriji
nul lor față de eforturile po
porului acestei țări în vederea 
lichidării complete a rămășițe
lor colonialismului portughez 
din patria sa. pentru consolida
rea noului regim social, pentru 
înfăptuirea unui stat unificat, 
independent și pașnic. Ambele 
părți au apreciat însemnătatea 
recunoașterii de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a faptului că 
mișcările de eliberare din teri
toriile aflate sub dominație por
tugheză sint singurii repre
zentanți autentici ai popoarelor 
respective.

Ambele părți subliniază că 
este necesar să se depună toate 
eforturile pentru lichidarea în 
cel mai scurt timp al ultimelor 
vestigii ale dominației coloniale 
și consideră că există condiții 
pentru împlinirea aspirațiilor 
spre libertate și independență 
națională a popoarelor care se 
mai găsesc sub robia colonială 
— acest anacronism rușinos al 
zilelor noastre.

Reprezentanții P.C.R. șl 
F.N.L.A. au relevat că în ac
tualele condiții, favorabile rea
lizării obiectivelor mișcărilor 
de eliberare națională, se im
pune unirea pe scară națională, 
pe deasupra oricăror deosebiri 
de păreri, a tuturor forțelor care 
se pronunță pentru lichidarea 
dominației străine, pentru crea
rea unui stat național indepen
dent. Părțile au admis că nu 
trebuie absolutizate însemnăta
tea și rolul nici uneia din for
mele de luptă anticolonială, de
oarece folosirea uneia dintre ele 
nu numai că nu implică renun
țarea la celelalte, ci. dimpotrivă, 
presupune utilizarea și a aces
tora. Succesul luptei pentru în
lăturarea ...................... “ ‘
cucerirea 
folosirea 
nată a celor mai largi forme de 
acțiune — politice, diplomatice 
și militare.

Reprezentanții P.C.R. și 
F.N.L.A. au reafirmat sprijinul 
deplin față de dreptul inalie
nabil al popoarelor angajate in 
lupta' pentru eliberare națio
nală, împotriva colonialismului, 
de a utiliza și îmbina toate 
căile și formele de luptă, inclu
siv lupta armată. în scopul li
chidării jugului asupririi străine.

Părțile au condamnat cu hotă- 
rîre politica de discriminare ra
sială și de apartheid dusă de 
regimurile rasiste din Rhodesia 
și Africa de Sud, exprimînd 
simpatia și sprijinul lor față de 
lupta dreaptă a popoarelor din 
aceste țări pentru a-și recuceri 
dreptul lor la autodeterminare 
și la independență națională.

Pornind de la aprecierea că 
țările care se pronunță pentru o 
dezvoltare independentă, pe ca
lea progresului economic și so
cial. constituie un factor decisiv 
al luptei antiimperialiste, pentru 
instaurarea unor relații noi pe 
plan internațional, reprezentan
ții P.C.R. și F.N.L.A. au relie
fat importanta consolidării con
tinue a independenței și suve
ranității naționale, a dezvoltării 
lor economice și sociale pentru 
afirmarea rolului tot mai însem
nat pe care aceste țări îl joacă 
în viața internațională.

în cadrul schimbului de ve

dominației străine și 
independenței cere 

simultană sau combi-

de solidaritate și cele mai bune 
urări de succes in lupta dreaptă 
pe cate o duc.

Fiți siguri că întotdeauna po
porul român va sprijini lupta 
poporului angolez pentru elibe
rare, pentru dezvoltare econo- 
mico-socială independentă, va 
intări solidaritatea cu toate po
poarele care luptă împotriva do
minației coloniale, pentru dez
voltarea lor independentă, eu 
toate forțele antiimperialiste 
care se pronunță pentru o cola
borare bazată pe deplina egali
tate in drepturi, pe respect și 
neamestec in treburile interne.

Vă urez dumneavoastră, tutu
ror luptătorilor angolezi împotri
va colonialismului, succes de
plin în lupta dreaptă pe care o 
duceți. Urez, de asemenea, să se 
dezvolte continuu colaborarea și 
solidaritatea dintre partidele și 
popoarele noastre, dintre toate 
forțele iubitoare de pace, drep
tate socială și independență na
țională ! (Aplauze).

ale altor 
părți au

deri, P.C.R. și F.N.L.A. au re
levat cu satisfacție marile 
schimbări care au avut loc in 
raportul de forțe pe arena in
ternațională în favoarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste, de
terminate, în primul rînd, de 
intensificarea luptei maselor 
populare de pretutindeni împo
triva vechii politici imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru o politică nouă în rela
țiile dintre state, bazată pe ega
litate in drepturi, pe respecta
rea independenței și suveranită
ții naționale, a neamestecului 
în treburile interne 
popoare. Cele două 
evidențiat că aceste prefaceri 
favorizează lupta mișcărilor de 
eliberare, a popoarelor lumii 
pentru pace, libertate, indepen
dență națională și o viață mai 
bună.

Evidențiind progresele impor
tante realizate pe calea unei 
politici noi. cursul nou impri
mat vieții internaționale spre 
destindere și care este abia la 
început, reprezentanții P.C.R. și 
F.N.L.A. au accentuat necesita
tea dezvoltării acțiunilor tutu
ror forțelor progresiste pentru a 
asigura continuarea și aprofun
darea acestui curs pozitiv, pen-

■ tru a pune capăt vechii -poh-*- 
tech pentru instaurarea unor re
lații noi între state.

De comun acord, reprezentan
ții P.C.R. și F.N.L.A. au apre
ciat că accentuarea procesului 
de consolidare a cursului spre 
securitate, destindere și colabo
rare. rezolvarea în interesul po
poarelor a problemelor cu care 
este confruntată omenirea, im
pun participarea activă a tutu
ror statelor la soluționarea pe 
calea politică a problemelor 
vieții internaționale.

Părțile au subliniat că instau
rarea unui climat de pace și în
țelegere între popoare reclamă 
concentrarea eforturilor maselor 
populare în direcția democrati
zării vieții politice internațio
nale și promovării unei politici 
noi, întemeiată pe egalitatea în 
drepturi între state, pe respec
tul principiilor independenței și 
suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
nerecurgerli la forță sau ame
nințarea cu folosirea ei.

In acest spirit, cele două 
părți s-au pronunțat pentru in
staurarea pe continentul euro
pean a unui sistem durabil și 
eficient de securitate, care să 
ducă la promovarea principiilor 
noilor raporturi dintre state, la 
elaborarea de măsuri care să 
garanteze aplicarea lor prac
tică. la intensificarea colaboră
rii libere și echitabile între ță
rile Europei, pe diverse planuri, 
astfel îneît fiecare națiune să se 
dezvolte multilateral și indepen-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al 

Partidului Comunist Român
Bucurtțti, 21 ianuarie 1974

HOLDEN ROBERTO, 
președintele Frontului Național 

pentru Eliberarea Angolei
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pentru categoriile B, C și E în perioada de 6 

luni cu începere de la 15 martie 1974.

Pe perioada școlarizării se acordă bursă, 
echipament și materiale școlare.

înscrierile au început la sediul școlii, din str. 
Ajustorului Nr. 2 sectorul 7 (cartierul Militari) 
Se primesc candidați din municipiul București 
și județele Ilfov. Dîmbovița, Prahova. Vîrsta 
1772 — 21 ani

Relații suplimentare la secretariatul școlii : 
Telefon 31 65 91 și 31 21 82.

TÎRGUL DE IARNĂ
în aceste zile, în întreaga țară se desfășoară o largă acțiune 

comercială : Tirgul de iarnă.
Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu

cere de pină Ia 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stolă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contexturi groasă pentru adulți, ciorapi șl 
șosete, căciulițe, fulare, basmale, tricotate din pui.a., stofe 
groase, precum și cizme și ghete din înlocuitori de piele, 
mănuși căptușite cu tricot și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundență cu mărfuri de sezon, cunosc în aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună calitate, realizând totodată im
portante economii.

Avînd în vedere faptul că Tirgul de iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 I—24 II, ș-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărfuri de bună cali
tate, la prețuri reduse.

LA MAGAZINELE
COOPERAȚIEI DE CONSUM

Tovarășe președinte, 
Tovarăși,
Iată sosit momentul atît de 

așteptat de către mișcarea noas
tră. Am sărbătorit aici o ade
vărată căsătorie.

încă din momentul sosirii 
noastre în această frumoasă 
țară, care este Republica So
cialistă România, am fost obiec
tul unei solicitudini, unei prie
tenii care s-a dovedit deosebit 
de sinceră. Cred că în analele 
mișcării noastre această vizită 
în țara dumneavoastră, tova
rășe președinte, constituie un 
lucru deosebit de important.

In cursul scurtei noastre șe
deri aici am învățat să vă cu
noaștem, așa cum și dumnea
voastră ați învățat să ne cu
noașteți. Toaie convorbirile pe 
care le-am avut, tovarășe pre
ședinte, s-au purtat într-o am
bianță de sinceritate, de fran
chețe și — voi adăuga — intr-o 
ambianță destinsă.

Semnarea Declarației Comu- 

dent, la adăpost de orice act 
de agresiune sau imixtiune.

Evidențiind că înfăptuirea 
securității europene corespunde 
năzuințelor popoarelor întregii 
lumi, părțile au exprimat con
vingerea comună că rezultatele 
obținute pină acum în desfășu
rarea etapelor Conferinței, de la 
Helsinki și Geneva, subliniază 
necesitatea unirii tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste, 
iubitoare de pace, pentru dezvol
tarea acestui progres înregistrat 
pe calea destinderii, ceea ce va 
asigura ca, în cele din urmă, Eu
ropa să devină un continent al 
păcii și colaborării în toate do
meniile, cu implicații pozitive 
in întreaga viață internațională.

în timpul convorbirilor, părțile 
au evidențiat convingerea comu
nă că înfăptuirea securității in 
întreaga lume impune înfăptui
rea unor măsuri concrete în do
meniul dezarmării statelor, și in 
primul rind al dezarmării nu
cleare.

Trecînd in revistă alte proble
me majore ale vieții internațio
nale, P.C.R. și F.N.L.A. s-au pro
nunțat cu hotărire pentru elimi
narea focarelor de război și ten
siune existente încă in lume, 
pentru soluționarea . in spiritul 
păcii și justiției a litigiilor și 
conflictelor dintre state, a mari
lor plobleme ale contemporanei
tății.

In acest spirit, P.C.R. ți 
F.N.L.A., profund solidare cu 
lupta popoarelor din Indochina, 
au salutat cu adîncă satisfacție 
acordurile de la Paris privind 
încetarea războiului în Vietnam 
și Laos : ele au reînnoit, in a- 
celași timp, sprijinul lor față de 
eforturile poporului vietnamez 
pentru consolidarea păcii și. re
construcția patriei sale. Totoda
tă, P.C.R. și F.N.L.A. au expri
mat poziția lor comună de re
cunoaștere a Guvernului Regal 
de Uniune Națională din Cam- 
bodgia ca singurul reprezentant 
legitim al poporului khmer, care 
luptă pentru eliberarea totală a 
teritoriului țării și salvgardarea 
independenței, a suveranității 
sale naționale. P.C.R. și F.N.L.A. 
s-au pronunțat pentru crearea 
tuturor condițiilor, astfel îneît 
popoarele vietnamez, cambodgi
an și laoțian să-și poată în
făptui singure, fără nici un a- 
mestec străin, obiectivele lor 
naționale, să le fie asigurat 
dreptul de a-și decide singure 
soarta, de a-și rezolva de-sine- 
stătător problemele dezvoltării 
lor economice și sociale.

Abordînd situația din alte zo
ne ale lumii, unde persistă fo
care de încordare și război, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe cale politi-

toate convorbi- 
de păreri pe 

Singura dorință
ne concretizează 
riie și schimbul 
care l-am avut.
pe. care o exprim — și aceasta 
este o dorință foarte sinceră, o 
dorință care ne angajează — 
este ca să traducem în viață 
ceea ce noi am semnat.

In ce mă privește pe mine șl 
delegația noastră, vă putem în
credința că vom respecta ad-Ii- 
teram ceea ce noi am semnat, 
deoarece am făcut acest lucru 
in deplină libertate, in deplină 
cunoștință de cauză.

în cursul scurtei noastre șe
deri în țara dumneavoastră ne-a 
fost dat să constatăm curajul și 
hotărirea cu care dumneavoas
tră duceți aici lupta pentru a 
imbunătăți tot mai mult condi
țiile de viață ale poporului dum
neavoastră. Poate că această 
luptă nu este lipsită de unele 
dificultăți, insă tocmai asta dă 
valoare acestei lupte. Sintem 
mindri. tovarășe președinte, de 
a avea România printre priete
nii noștri, deoarece nu numai 

baza Rezoluției Consiliu- 
Securitate din 1967, cara

că. pe 
lui de 
să ducă la retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967, la rezolvarea problemei 
populației palestiniene in con
formitate cu aspirațiile sale 
naționale. la înfăptuirea unei 
păci trainice, drepte, în această 
zonă, cu asigurarea suverani
tății și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din regiune.

Cele două părți au evocat ro
lul crescind pe care trebuie 
să-I joace Națiunile Unite in 
viața internațională și s-au 
pronunțat pentru îmbunătățirea 
activității Națiunilor Unite, 
ceea ce reclamă participarea 
tuturor statelor membre la re
zolvarea problemelor fundamen
tale ce stau in fața omenirii, 
pentru ca această organizație 
să-și poată îndeplini mai bine 
răspunderile sale deosebite. 
P.C.R. și F.N.L.A. au sublinit 
necesitatea ca O.N.U. să răspun
dă pe deplin speranțelor și in
tereselor vitale ale tuturor po
poarelor. inclusiv ale celor afla
te încă sub oprimare străină, să 
devină un instrument eficient 
pentru abolirea colonialismului, 
pentru instaurarea unui spirit 
de înțelegere trainică și a cola
borării în viața internațională.

în cadrul schimbului de ve
deri cu privire, la viața inter
națională. P.C.R. și F.N.L.A. au 
relevat că unirea și colabora
rea strinsă pe scară națională 
și internațională a tuturor for
țelor progresiste, intensificarea 
luptei lor unite constituie che
zășia rezolvării problemelor 
vieții contemporane în confor
mitate cu interesele și aspira
țiile popoarelor și creează Der- 
spective favorabile luptei pen
tru eliberare, pentru o dezvol
tare liberă, de-sine-stătătoare a 
fiecărui popor.

în acest context, ambele p&rți 
consideră că extinderea 
turilor de conlucrare și 
reciproc, de prietenie și solida
ritate militantă dintre . . 
rele român și angolez este atit 
în interesul aspirațiilor lor de 
progres social și dezvoltare, cît 
și al cauzei păci) și înțelegerii 
în lume.

Secretarul general al P.C.R. 
și președintele F.N.L.A. au ex
primat hotărirea P.C.R. și 
F.N.L.A. de a dezvolta între ele 
raporturi largi, de 
colaborare și solidaritate 
tantă, în 
român și 
tregului 
al luptei 
bună, o lume a păcii, libertății 
și dreptății, al prieteniei și co
operării între națiuni. 

rapor- 
sprijin
popoa-

prietenie, 
mili- 

interesul popoarelor 
angolez, al cauzei în- 
front antiimperialist, 
pentru o lume mai

că avem multe de învățat de 
la dumneavoastră, dar putem 
conta pe sprijinul și ajutorul 
dumneavoastră. Putem afirma 
că in mișcarea noastră dorim 
întotdeauna ca prietenii să fie 
cu noi — nu în fața noastră, 
nici in spatele nostru, ci ală
turi de noi. Prin semnarea a- 
cestei Declarații, dumneavoastră 
ați confirmat acest lucru și sin
tem cu atît mai fericiți, cu cit 
ne-am cunoscut pe deplin.

Nădăjduiesc că toate dificul
tățile, că tot ce va putea să 
survină după aceea, vor face 
obiectul unor intilniri și unui 
dialog deschis și sincer, deoa
rece dumneavoastră știți că noi 
locuim intr-o lume de luptă. 
Poate că dușmanii noștri nu vor 
fi atît de fericiți pe cit sintem 
noi acum. Ei vor face totul ea 
să complice traducerea în viață 
a acestei Declarații comune, să 
complice relațiile noastre. Con
sider insă că ceea ce am făcui 
trebuie să se situeze pe deasu
pra a ceea ce vor face ei, să se 
ridice deasupra oricărei tenta
tive.

La capătul vizitei noastre in 
țara dumneavoastră, in numele 
delegației noastre și al meu 
personal, vă exprim mulțumiri 
pentru ospitalitatea, solicitudi
nea și răbdarea cu care ne-ați 
ascultat — știind că timpul 
dumneavoastră este prețios și că 
doriți să ne ajutați in mod sin
cer.

In numele delegației noastre, 
vă declar in mod solemn că, în 
ceea ce privește Frontul Națio
nal de Eliberare, va face totul 
pentru ca această Declarație să 
dea roade.

Noi urmăm pașii României 
socialiste. Vom urma curajul cu 
care dumneavoastră luptați, 
vom urma abnegația cu care 
dumneavoastră lucrați. Vă mul
țumesc.

Mulțumesc, de asemenea, tu
turor tovarășilor care au făcut 
ca vizita noastră în România să 
fie plăcută, să ne simțim tot 
timpul ca la noi acasă. Regret 
că vom părăsi în curind țara 
dumneavoastră.

Și, intrucit această căsătorie 
a fost celebrată, noi locuim in 
aceeași casă, adică vom rămîne 
împreună. România nu se află 
intr-o altă lume, ci in lumea 
noastră și, cum vă spuneam, 
foarte curind vom reveni, aici, 
iubite tovarășe președinte, pen
tru a putea face bilanțul dru
mului pe care l-am parcurs pină 
la viitoarea vizită.

In numele intregii mele dele
gații. vă mulțumesc pentru tot 
ce ați făcut pentru noi. pentru 
toate sfaturile pe care ni le-ați 
dat și mai ales pentru cuvin
tele atît de amabile pe care 
le-ați rostit Ia adresa poporului 
nostru.

Mă voi face interprelul dum
neavoastră pentru a exprima 
poporului nostru sentimentele de 
prietenie, de fraternitate, de so
lidaritate de luptă pe care 
binevoit să le exprimați * ’ 
mișcarea și față de poporul 
nostru.

Exprim urarea ca tot 
am realizat aici să se poată în
deplini, în interesul celor două 
popoare ale noastre și aș putea 
spune, mai ales în interesul lup
tei poporului nostru.

Cu aceste cuvinte, vă prezint 
întregul meu respect, tovarășe 
președinte. (Aplauze).

ati 
față de

ceea ce

A apărut
ERA SOCIALISTĂ

nr. 2/ianuarie 1974

Întîlnire la Consiliul Central
al U

Mi-Luni dimineața, tovarășul 
hai Dalea, președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia s-a intilnit cu delegația Con
federației Generale a Oamenilor 
Muncii din Peru (C.G.T.P.), 
dusă de GustaVO Espinozâ, 
cretar general al C.G.T.P.

în cursul convorbirii ce 
vut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
preocupările actuale ale U.G.S.R. 
și ale C.G.T.P., s-a exprimat

con- 
se-

a a-

TELEGRAMĂ
Tovarășul TODOR JIVKOV. prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgare, a trimis tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
Zburind deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, 

in drum spre Republica Democrată Germană, vă adresez dum
neavoastră, Comitetului- Central al Partidului -Comunist Român, 
Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, 
întregului popor român, cele mai cordiale salutări și urări de 
noi succese in construcția socialistă a patriei dumneavoastră, în 
extinderea și adîncirea continuă a prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, luni 
după-amiazâ. pe ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan. in legătură

• DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST POPULAR din Da
nemarca, condusă de Gert Pe
tersen, membru al Comitetului 
Executiv, care, la invitația C.C, 
al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră, a fost oaspetele județe
lor Brăila și Galați. în timpul

Cu prilejul comemorării a 50 de ani
de la moartea

Cu prilejul comemorării a 50 
de ani de la moartea lui Vladi- 
mir Ilici Lenin, luni dimineața 
a avut loc în Capitală, solemni
tatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul lui V. I. Le
nin din Piața Seinteii.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Comitetului Municipal 
București al P.C.R., Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliului General 
A.R.L.U.S.. întreprinderii tex
tile „7 Noiembrie“. întreprin
derii .,23 August“. Combinatului 
poligrafic „Casa Seinteii“.

Un grup de pionieri au depus 
jerbe de flori.

După depunerea coroanelor. în 
fața Monumentului lui Vladimir 
Ilici Lenin a fost păstrat unIlici Lenin a fost păstrat 
moment de reculegere.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, 
cretar al C.C. al P.C.R.. 
Murgulescu.
A.R.L.U.S.,

se- 
Ilie 

vicepreședinte al 
________ , Petre Constantin, 
secretar ai Comitetului Munici
pal București al P.C.R., Luca 
Cristina, secretar al C.C. al 
U.T.C., veterani ai mișcării re
voluționare din țara noastră.

Au fost prezenți Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față V. I. Drozden
ko. ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai amba
sadei.

în fața Monumentului se aflau 
o gardă de onoare, precum și 
numeroși cetățeni ai Capitalei.

★
în aceeași dimineață, au de

pus o coroană de flori V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la

G. S.R
dorința comună de a extinde în 
viitor bunele relații de priete
nie și colaborare existente între 
cele două centrale sindicale în 
interesul oamenilor muncii, al 
cauzei unității mișcării sindicale 
internaționale.

★
Pe aeroportul Schwechat, oas

petele a fost condus de Franz 
Hager, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.A., de acti
viști ai C.C. al partidului, pre
cum și de Gheorghe Florescu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Viena. 

plecarea acestuia definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, 
a participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

șederii, membrii delegației s-au 
intilnit cu reprezentanți ai or
ganelor de partid din cele două 
județe și municipii și au vizitat 
Combinatul siderurgic Galați, 
Liceul pedagogic din Brăila și 
alte obiective economice Și so
cial-culturale.

lui V. I. Lenin
București, și membri ai amba' 
sadei.

★
Au mai depus coroane de flori 

Hans Voss, ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane. Fe- 
renc Martin, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare, Wlady- 
slaw Wojtasik. ambasadorul Re
publicii Populare Polone, Spas 
Gospodov, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria, Giam- 
byn Niamaa, ambasadorul Repu
blicii Populare Mongole, Miro- 
slav Sulele, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Doan Hung Ke, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Democrate Vietnam, Nicolas Ro
driguez Astiazarain, ambasado
rul Republicii Cuba, și membri 
ai acestor ambasade.

După depunerea coroanelor de 
flori, s-a păstrat un montent 
de reculegere.

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, de
legația Tineretului Liberal 
din Norvegia, condusă de 
Knut Ringstad. secretar al 
Comitetului Central al aces
tei organizații, care, la invi
tația C.C. al U.T.C.. a efectuat 
o vizită în țara noastră.

în perioada 19—21 ianuarie 
a.c. o delegație a Uniunii 
Studenților din Austria, con
dusă de Hubert Pototschnig. 
președinte al Uniunii, a vizi
tat țara noastră la invitația 
U.A.S.C.R. Delegația s-a in
tilnit cu studenți și cadre de 
asociație din Capitală, a 
purtat discuții Ia Comitetul 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. în timpul discu
țiilor, realizind un schimb 
reciproc de opinii, reprezen
tanții celor două organizații 
s-au pronunțat pentru lărgi
rea relațiilor de prietenie și 
colaborare intre tineretul 
universitar din Austria și 
cei din România în spiritul 
bunelor relații statornicite 
intre guvernele și popoarele 
celor două țări.

Ieri după amiază delegația 
a părăsit Capitala indreptin- 
du-se spre patrie. La aero
portul Otopeni. delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Constantin Bostină. președin
te al Consiliului U.A.S.C.R.. 
de activiști ai Comitetului 
Executiv ai Consiliului 
U.A.S.C.R.

IK
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uCriza din Orientul Apropiat
DEN AUSTRIA PRIMIT DE FRANZ MUHRI

REPREZENTANTUL P.C.R. LA CONGRESUL P.C.

DACCA i
Delegația P.C.R. primită 

de primul ministru 
Mujibur Rahman

Intensificarea schimburilor 
comerciale ale României 

cu țările arabe

iia ieșit din impas
• Ecouri după semnarea Acordului privind dezangajarea 

și separarea forțelor la Canalul Suez

din Pnom Penh
bombardate

de patrioții khmeri
MANAMA. — „Criza din 

Orientul Apropiat a ieșit din 
impas. Perioada de „nici pace, 
nici război“ a trecut pentru tot
deauna și ne îndreptăm spre o 
reglementare definitivă a con
flictului“ — a declarat președin
tele Republicii Arabe Egipt, An- 
war Sadat, cu prilejul vizitei e- 
fectuate, duminică, la Manama, 
în Bahrein, în cadrul turneului 
său prin mai multe 
rabe. Totodată, șeful 
giptean a subliniat 
privind dezangajarea 
rea forțelor la Canalul Suez „nu 
este decît o măsură destinată să 
întărească încetarea focului în 
zonă și să permită continuarea 
convorbirilor de pace de la Ge
neva“. „Egiptul — a spus el — 
este hotărît să ducă lupta, pe 
plan politic, în cadrul acestor 
convorbiri“.

In context, președintele s-a 
referit, potrivit agenției MEN, la 
coordonarea dintre Siria și Egipt, 
reafirmînd că cele două țări 
formează un singur front.

capitale a- 
statului e- 
că acordul 
și separa-

foarte constructive în scopul e- 
fectuării dezangajării militare și 
al instaurării păcii definitive în 
Orientul Apropiat“. Kissinger a 
precizat că scopul ultimei sale 
vizite in Israel este aducerea la 
cunoștința oficialităților de la 
Tel Aviv a acestor propuneri a- 
vansate de președintele Assad și 
că se va reîntoarce dacă va a- 
pare „un element revelator“ în 
ceea ce privește posibilitatea 
soluționării problemei prizonie
rilor de război israelieni deți
nuți de Siria. Schimbul inițial 
de vederi dintre Israel și Siria, 
a menționat el totodată, privește 
„modul in care problema prizo
nierilor de război poate fi le
gată de procesul negocierilor“.

Secretarul de stat american a 
sosit în Israel, venind din Siria 
unde, potrivit declarațiilor sale, 
a avut cu președintele Hafez As
sad „convorbiri constructive și 
folositoare“. Am examinat, a 
spus Henry Kissinger, aspecte 
ale relațiilor siriano-americane 
și, totodată, o serie de proiecte 
pentru instaurarea unei păci 
durabile în Orientul Apropiat. în 
acest sens, s-a discutat proble
ma dezangajării militare „nu 
numai dintre trupele egiptene și 
israeliene, ci și de pe frontul 
sirian“. în legătură cu aceasta, 
a spus Henry Kissinger, potri
vit agențiilor Reuter și UPI, 
președintele Hafez Assad a pre
zentat număr de sugestii

DELHI. — India salută acor
dul dintre Egipt și Israel cu 
privire la dezangajarea trupelor 
din zona Canalului Suez — a de
clarat, luni, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe de la Delhi. El a ca
racterizat acordul intervenit în
tre cele două părți drept „un 
pas important pe calea soluțio
nării politice a conflictului din 
Orientul Apropiat“.

CAIRO. — Ministrul de ex
terne al Egiptului, Ismail Fah- 
my. a avut o întrevedere cu pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, aflat 
într-o vizită la Cairo. Cu acest 
prilej, au fost abordate — po
trivit agenției M.E.N. — proble
me privind cooperarea dintre 
Republica Arabă Egipt și Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, în actuala etapă a si
tuației din Orientul Apropiat.

Forțele patriotice cambod
giene au continuat, în cursul 
nopții de duminică, să desfă
șoare atacuri susținute îm
potriva pozițiilor lonnoliste 
situate la sud-vest și sud-est 
de Pnom Penh. Grupuri de 
patrioți au reușit să pătrun
dă adînc în interiorul peri
metrului de apărare adversă, 
ajungind pînă la o distanță 
de 4 kilometri de centrul o- 
rașului. Suferind însemnate 
pierderi in oameni și mate
riale, forțele inamice au a- 
bandonat pozițiile întărite din 
localitatea Sem Reap Kan- 
tuot.

Luni dimineața patrioții au 
bombardat din nou cu rache
te și obuze obiective din 
Pnom Penh.

Totodată, lupte violente au 
loc pe malul estic al Fluviu
lui Mekong și pe șoseaua na
țională nr. 3, unde se află 
încercuite mai multe baze de 
artilerie lonnoliste.

VIENA 21 — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : Tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., care a repre
zentat Partidul Comunist Român 
la lucrările celui de-al 22-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Austria, a fost primit de 
tovarășul Franz Muhri, 1 preșe
dintele P.C.A.

în cursul întrevederii, repre
zentantul P.C.R. a transmis pre
ședintelui P.C.A., din partea se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, un cald sa
lut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate precum și de 
noi succese în activitatea parti
dului.

Adresînd mulțumiri 
se, tovarășul Franz 
adresat, la rîndul său, 
lui Nicolae Ceaușescu 
de cordiale salutări, cele 
bune urări de sănătate, precum 
și de succese tot mai mari în 
opera de edificare a societății 
socialiste în România.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

călduroa- 
Muhri a 
tovarășu- 
un mesaj 

mai

DACCA. — Delegația Parti
dului Comunist Român, alcătu
ită din tovarășii Mihnea Gheor- 
ghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, și Szasz 
Iosif, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., care a participat la 
adunarea bienală a Consiliului 
partidului Liga Awami, a fost 
primită de primul ministru al 
Republicii Populare Bangladesh, 
Mujibur Rahman, cu care a avut 
o întrevedere cordială.

împreună cu celelate delegații 
străine, delegația P.C.R. a fost 
primită, de asemenea, de pre
ședintele interimar al R. P. Ban
gladesh, Muhammed Ulla.

în cursul întrevederilor, la 
care a participat și Iosif Chivu, 
ambasadorul României în Ban
gladesh, a fost exprimată do
rința extinderii relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări.

Informații (A.N.A.) din Beirut publică în 
ianuarie un articol dedicat relațiilor econo-

„Francul flotant“

Agenția Arabă de 
buletinul său din 19 
mice dintre România și țările arabe.

Subliniind că volumul schimburilor comerciale ale României 
cu țările arabe a fost aproape dublu în 1973, comparativ cu 1971, 
atingînd nivelul de peste 260 milioane dolari, articolul respectiv 
relatează că, „în conformitate cu estimările cercurilor econo
mice, exporturile românești destinate țărilor arabe vor atinge 
în 1974 o nouă cifră-record, preliminată Ia circa 350 milioane do
lari. Aceste aprecieri se bazează pe cererile crescînde ale pieței 
arabe, debușeu de primă importanță pentru o gamă largă de 
produse ale exportului românesc“.

Amintind acordurile de cooperare economică și tehnică în
cheiate de țara noastră cu statele arabe, agenția A.N.A. mențio
nează că „România contribuie la lucrări seismice și de foraj în 
Irak, la exploatarea zăcămintelor de cupru în Maroc, la rea
lizarea complexelor de extracție și tratare a fosfaților de Ia 
Hamrawein (Egipt) și Kneifiss (Siria), Iaconstrucția de re
zervoare pentru petrol și stații de benzină în R. A. Yemen.

In prezent, se poartă tratative între România, pe de o parte, 
Algeria șl Sudan, pe de altă parte, în vederea creării unor so
cietăți mixte pentru prospectarea șl exploatarea zăcămintelor 
petroliere.

Convorbiri sînt în curs cu Egiptul pentru amenajarea unul 
mare complex petrochimic Ia Cairo, comportind instalații pen
tru producerea, Îndeosebi, a cauciucului sintetic și a clorului 
electrolitic.

In încheierea articolului se menționează că, în 1973, România 
a semnat un protocol cu Siria, prevăzind amenajarea unui pro
iect agricol pe o suprafață de 30 000 ha în Valea Eufratului șl 
cu Egiptul pentru realizarea unui complex agroalimentar.

• LA INVITAȚIA C.C. al 
P.S.U.G., a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale 
R. D. Germane, luni a sosit la 
Berlin, într-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de partid 
și guvernamentală bulgară, 
condusă de Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat.

La aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Stat, Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului 
de Miniștri, și de alți 
ducători de partid și de 
din R.D.G.

Implicațiile devalori
zării de facto a francului 
francez preocupă cercu
rile economice și finan
ciare occidentale.

tor țări industrializate dornice 
să-șî asigure un avantaj comer
cial, anulind total avantajul co
mercial dobîndit de S.U.A. după 
cele două devalorizări succesive 
ale dolarului.

Deocamdată repercusiunile di
recte ale deciziei Parisului în 
ansamblul sistemului monetar 
occidental (decizie care va 
trena automat reevaluări 
facto ale unor monede, ca 
pildă marca vest-germană)
obiectul unor atente examinări 
în cercurile financiare. „Pauza 
de reflectare“ oglindită în în
cheierea in cursul zilei de luni

an
ele 
de 

fac

același lucru l-a făcut Franța. 
Practic, în acest moment, Uniu
nea monetară a C.E.E. nu mai 
grupează decît R.F. Germania, 
Belgia, Luxemburg, Olanda și 
Danemarca. „Prevăzută, Ia ori
gine, pentru ianuarie 1974, re
marcă FRANCE PRESSE, a 
doua etapă a Uniunii economice 
și monetare a Pieței comune se 
vede acum aminată la calen
dele grecești. Piața comună este 
pusă între paranteze, în cel mai 
bun caz pe timp de șase luni. 
Este absolut clar că înaintarea 
spre Uniunea economică și mo
netară va fi întreruptă și că

Scopurile vizitei au fost atinse 
in condiții foarte

- A DECLARAT MINISTRUL DE EXTERNE AU 
AUSTRIEI, LA ÎNAPOIEREA DIN ROMÂNIA

n

de presă a

El Hadjar

Conferința

președintelui
F. M. T. D

Cu prilejul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Sofia 
în legătură cu pregătirile ce se 
vor efectua în vederea organi
zării, în luna noiembrie anul a- 
cesta, la Varna, a celei de-a 
noua adunări a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
președintele F.M.T.D., Pierro 
Lapicirella, răspunzînd unei în
trebări adresate de corespon
dentul Agerpres la Sofia, C. 
Amariței, privind activitatea 
desfășurată de Federație în spri
jinul convocării Conferinței 
europene pentru securitate și 
cooperare, a spus : Reducerea 
încordării în lume a fost întot
deauna unul din obiectivele 
principale ale Federației. Acest 
proces continuu de destindere, 
înregistrat în ultimii ani, se în
țelege, nu se datorează Federa
ției, ci acțiunilor țărilor socia
liste, luptei popoarelor pentru 
eliberare națională, luptei clasei 
muncitoare și a forțelor progre
siste din țările capitaliste.

Normal, în acest proces, tine
retul a avut un rol important, 
iar F.M.T.D. a repurtat succese 
însemnate, folosind cele mai 
diferite forme de lucru : reuni
uni cu o tematică variată, lega
tă de conferința europeană, con
ferințe și întîlniri în cadrul că
rora a fost examinată participa
rea Federației la acțiunile in 
sprijinul Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare, 
sau participarea Federației la di
ferite organizații internaționa
le care au manifestat inițiative 
în sprijinul Conferinței.

Pacea înseamnă o întărire a 
luptei împotriva imperialismului 
și continuarea luptei popoarelor 
pentru independență și auto
determinare, a spus, în înche
iere, Pierro Lapicirella.

ALGERIA - Tineri, urmărind procesul tehnologic de la Uzina 
de Jevi

nunțind decizia de 
a întrerupe pentru 
o perioadă de șase 
luni intervențiile 
obligatorii ale Băn
cii Franței pe pia

ța de schimb (ceea ce înseamnă, 
implicit, hotărîrea de a 
francul să floteze și, deci, 
devaloriza practic moneda 
ceză în raport cu dolarul 
rican, marca vest-germană 
alte monede vest-europene) gu
vernul de la Paris a definit op
țiunea sa ca o măsură preven
tivă, urmărind sporirea libertății 
de acțiune economică a Franței. 
Presupunînd o „scumpire“ a 
importurilor efectuate și o „ief- 
tenire“ a mărfurilor destinate 
exportului, devalorizarea fran
cului este, evident, menită în 
optica Parisului să ușureze ex
portul francez. Dar, tot atit de 
evident este că tocmai acest as
pect al măsurii luate la Paris 
este de natură să îngrijoreze 
principalii parteneri vest-euro- 
peni ai Franței care, în lumina 
scumpirii drastice a hidrocarbu
rilor, au în față serioase dificul
tăți în promovarea exporturilor, 
sub raportul prețurilor și a! 
competitivității. Nu este deci de 
mirare că, odată cu îngrijorările 
pe acest plan, se fac auzite te
merile că devalorizarea de fac
to a francului ar putea duce Ia 
o competiție crescîndă între 
principalele țări industrializate 
pentru devalorizarea monedelor 
lor și că „sub presiunea prețu
lui petrolului, a diminuării re
zervelor de schimb și a necesi
tății de a spori exporturile, alte 
țări vor urma imediat exemplul 
Franței“ (FINANCIAL TIMES). 
Temerile acestea sînt, se pare, 
mai accentuate peste Ocean. Ve
nind după devalorizarea yenu
lui, devalorizarea de facto a 
francului riscă să antreneze a- 
justări monetare din partea al-

lăsa 
de a 
fran- 
ame- 

Și

Orice monedă flotează în raport cu una sau cu 
toate celelalte, în momentul în care băncile cen
trale nu mai intervin sau intervin mai puțin pe 
piețele de schimb pentru a-i menține paritatea 
fixă. Hotărîrea guvernului francez înseamnă, deci, 
în fapt, instituirea unui regim de flotare liberă 
pentru moneda franceză.

Existența parităților fixe reprezenta unul din 
elementele de bază ale sistemului monetar occi
dental de după război, concretizat prin acordul 
de la Breton Woods. Potrivit acestui acord, nici 

o monedă nu poate să-și modifice valoarea cu mai mult de 
1 la sută, în plus saujjz minus, în raport cu paritatea sa cen
trală față de dolarul american. In consecință, o anumită deviză 
nu poate depăși acest indice acceptat de variație decît prin- 
tr-o devalorizare sau reevaluare oficială, cu alte cuvinte prin- 
tr-o modificare a parității sale centrale în raport cu dolarul.

Fenomenul flotării a apărut și s-a răspîndit odată cu criza 
monetară, permițînd un anumit gen de devalorizare sau re
evaluare mai lentă și mai progresivă. Din luna martie a anu
lui trecut, opt monede vest-europene, din care șase monede 
aparținînd.unor țări membre ale C.E.E., flotează în mod con
certat în raport cu dolarul. Ele au flotat în creștere apoi în 
scădere după ce valoarea monedei americane a crescut în urma 
crizei petrolului.

a burselor de devize dintr-o se
rie de țări (R.F.G., Belgia, O- 
landa, japonia), apare oarecum 
firească. Dacă insă implicațiile 
„francului flotant“ asupra sis
temului monetar occidental în 
ansamblu nu pot fi încă exact 
evaluate, ceea ce toți observa
torii sint unanimi in a aprecia 
este faptul că hotărirea franceză 
dă o serioasă lovitură proiecte
lor uniunii monetare a „celor 
nouă“. Acordul semnat la Bru
xelles în martie 1972, asupra 
Uniunii economice și monetare 
a C.E.E., acord care instituia o 
„solidaritate“ a monedelor țărilor 
comunitare in raport cu dolarul 
a rămas, în realitate, literă ...a- 
proape moartă. Anglia, urmată 
de Italia și Irlanda au introdus 
„flotarea“ monedelor lor. Acum,

Piața comună agricolă, care nu 
poate funcționa cu adevărat de- 
cit dacă monedele sînt fixe, pri
mește o nouă lovitură... Este 
probabil, consideră observatorii, 
că cei nouă vor cunoaște o nouă 
perioadă de îndoieli, de descu
rajare și scepticism cu privire 
Ia viitorul edificiului comuni
tar“.

Inscriindu-se în ansamblul di
ficultăților pe care le traversea
ză actualmente economiile țări
lor occidentale, dificultăți ac
centuate de penuria de hidro
carburi, „flotarea temporară“ a 
francului francez are vădite im
plicații economice, și nu numai 
economice.

P. NICOARA

VIENA 21 — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : La înapoierea din Româ
nia, pe aeroportul Schwechat, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, doctor Rudolf Kir- 
chschlaeger, a acordat un inter
viu corespondentului Agerpres 
și corespondenților radioului și 
televiziunii austriece.

Scopurile vizitei — un schimb 
detaliat de păreri privind rela
țiile bilaterale și situația in
ternațională — au fost atinse în 
condiții foarte bune — a spus 
ministrul. Discuția de peste trei 
ore purtată cu președintele 
Ceaușescu a fost deosebit de 
interesantă. în general se poate 
spune, a continuat el, că relații
le de colaborare economică se 
dezvoltă bine. Acest lucru, ur
mează să fie de altfel examinat 
în profunzime de comisia mixtă 
guvernamentală care se va în
truni în următoarele luni.

în ce privește relațiile poli
tice, cele două părți colaborează 
bine în cadrul O.N.U., al Con
ferinței europene etc. Nu în
seamnă însă că avem aceleași 
păreri în toate problemele.

Privitor la problemele euro
pene, ministrul Kirchschlaeger 
ne-a spus : „Este necesar să 
avem un schimb de păreri în 
acest domeniu și, pretutindeni 
unde avem aceleași concepții, să 
colaborăm. Acolo unde nu cădem 
întru totul de acord, este util 
să ne explicăm reciproc motive
le. Președintele Ceaușescu a 
spus că nimeni nu poate pretin
de că are în buzunar adevărul 
absolut. Este un cuvint foarte 
bun și consider că din schim
burile de păreri vom încerca 
fiecare să avem cît mai mult a- 
devăr în buzunar“.

în ce privește aspectele mili
tare ale securității europene, mi
nistrul ne-a spus : „în acest do
meniu Austria și România se 
află în situații diferite. Româ
nia este țară membră a unei a- 
lianțe, participă la negocierile 
de la Viena. Austria 
neutră. Sîntem totuși 
vă interesați ca 
Conferinței europene 
mai concret în abordarea 
pectelor militare ale securității, 
dincolo de stabilirea unor mă
suri de sporire a încrederii“.

în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, ministrul a 
spus : „Austria și România s-au 
preocupat mai mult decit alte 
țări europene de rezolvarea paș
nică a conflictului și în această 
privință au întreprins pași con-' 
creți. Schimbul de vederi des
fășurat a fost deosebit de folo
sitor. Am aflat cu acest prilej, 
lucruri interesante, pe care nu le 
știam, despre inițiativele Româ
niei“.

este țară 
deopotri- 
lucrările 
să intre 

as-

în legătură cu recentele provo
cări militare întreprinse de auto
ritățile saigoneze împotriva pes
carilor și militarilor chinezi în zo
na insulelor Hslsha șl Nansha, 
Ministerul de Externe al R.P. Chi
neze a dat publicității o declara
ție, în care denunță încercările 
Saigonulul de a acapara prin forța 
armelor teritorii chineze.

Declarația amintește că insulele 
Hsisha. Nansha, Chungsha și 
Tungsha au fost întotdeauna te
ritorii chineze șl că, după cel de-al 
doilea război mondial, insulele 
Hsisha și alte insule din Marea Chi
nei de Sud au fost înapoiate In1 
mod oficial guvernului chinez din 
acea vreme. Totodată, se arată că; 
la 15 august 1951. în „Declarația 
privind proiectul amerlcano-brlta- 
nic de tratat de pace cu Japonia 
șl Conferința de la San Francisco“, 
ministrul chinez de atunci al afa
cerilor externe, Ciu En-lai, a su
bliniat solemn apartenența la Chi
na a acestor teritorii, poziție care 
a fost reafirmată de guvernul chi
nez cu numeroase prilejuri.

Relevînd că R.P. Chineză, 
socialistă, nu a ocupat vreodată 
teritoriul altor țări și nici nu va 
tolera ocuparea teritoriului său, 
declarația M A.E. al R.P.C. arată 
că pentru apărarea Integrității și 
suveranității teritoriale a Chinei, 
poporul și guvernul chinez au 
dreptul să ia toate măsurile de 
apărare ce se impun ; autoritățile 
de la Saigon trebuie să pună ca
păt imediat tuturor provocărilor 
militare împotriva Chinei. In caz 
contrar urmînd să suporte toate 
consecințele decurgînd din acțiuni
le lor;

țară

Luni după-amiază au în
ceput la Leipzig lucrările în- 
tilnirii de lucru a președinți
lor celor două părți ale Co
misiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică în
tre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocrată Germană. Delegația 
rbmână este condusă de Mi- 
hai Marinescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și So
ciale, președintele părții ro
mâne, iar delegația R.D.G. — 
de Kurt Fichtner, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții
R.D.G.

Actuala întîlnire este con
sacrată examinării activități
lor de colaborare și coope
rare economică și tehnico- 
științifică, precum și a schim
burilor comerciale.

„Criza s-a instalat“
Dificultățile industriei

♦

automobilului din R. F. G.

Depozit de automobile la uzinele Volkswagen din Wolfs
burg : „Caietele de comenzi sînt subțiri..."

ÎNȚELEGERI ELECTORALE ÎNTRE P.C. DIN
3

INDIA SI CONGRESUL NAȚIONAL INDIAN
în India vor fi organizate, în

tre 24 și 27 februarie a.c., ale
geri pentru adunările legislative 
ale statelor Uttar Pradesh, 
Orissa. Nagaland, Manipur și 
pentru cea a teritoriului unional 
Pondicherry.

Principalele partide și grupări 
politice au făcut deja cunoscute 
listele lor de candidați.

Conducerile Congresului 
țional Indian — partid de 
vernămînt — și Partidului
munist din India, au realizat 
înțelegere pe baza căreia 
fost împărțite circumscripțiile în 
care cele două partide se vor 
prezenta împreună cu un singur 
candidat. Astfel, în statul Uttar 
Pradesh, vor candida reprezen
tanți din partea Partidului Co-

Na- 
gu- 
Co- 

o 
au

munist din India în 22 de cir
cumscripții electorale, urmînd ca 
în rest să candideze persoane 
desemnate din partea Congresu
lui Național Indian. înțelegeri 
similare au fost realizate și pen
tru alegerile din celelalte state.

Deși rezultatele acestor com
petiții electorale nu pot determi
na o schimbare a actualului ra
port de forțe pe scena politică 
indiană, ele sînt, totuși, aștepta
te de majoritatea observatorilor 
politici ca semnificînd un test 
pentru popularitatea partidului 
de guvernămînt al premierului 
Indira Gandhi întrucît au loc la 
jumătatea mandatului ce i-a fost 
încredințat la alegerile generale 
din 1971.

• BALANȚA comercială a 
Marii Britanii a înregistrat, 
in luna decembrie, un deficit 
de 330 milioane lire sterline 
(726 milioane dolari) — a 
anunțat, luni, guvernul brita
nic. Acesta este cel de-al 
doilea deficit lunar ca mări
me din întreaga istorie a ță
rii, după cel de 359 milioane 
lire sterline înregistrat în oc
tombrie 1973.

Statisticile oficiale atestă 
faptul că anul 1973 este un 
an record în ce privește de
ficitul balanței comerciale. 
Experții afirmă că totalul 
pierderilor înregistrate în co
merțul exterior al Marii 
Britanii în cursul anului tre
cut se situează în jurul su
mei de 3,5 miliarde lire ster
line (7,7 miliarde dolari).
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„Industria vest-germa- 
nâ de automobile stă în 
fața celei mai mari crize 
din istoria ei. Dacă nu 
intervine un reviriment, 
concedierile în masă vor 
deveni inevitabile".

A
precierea aparține 
unui expert in ma
terie, Horst Miinz- 
ner, directorul co
mercial al uzinelor 
„Volkswagen“. Ea 

se bazează pe date și indicii 
foarte precise. Vînzările de au
tomobile produse în uzinele din 
R. F. Germania au cunoscut in 
ultimele două luni ale anului 
trecut cele mai coborîte cote în
registrate vreodată. Chiar și 
cele mai pesimiste prognoze ale 
specialiștilor s-au dovedit a fi 
depășite. In decembrie 1973 vîn
zările de autoturisme pe piața 
internă au scăzut cu 55 la sută 
în raport cu luna decembrie a 
anului 1972. Contractele înche
iate pentru ianuarie 1974 pre
văd o diminuare a desfacerii 
de autoturisme pe piața internă 
cu 60 la sută în comparație cu 
ianuarie 1973.

„Dificultățile în desfacerea

autoturismelor — constată DER 
SPIEGEL — au crescut aseme
nea unui bulgăre de zăpadă care 
se umflă mereu“. La mijlocul 
lunii septembrie, în timpul ex
poziției automobilului de Ia 
Frankfurt, toate prognozele indi
cau o perioadă de mari contrac
te, ba chiar un record în ma
terie de vînzări. In octombrie, 
însă, odată cu primele simptome 
ale penuriei de carburanți des
facerile de automobile ale fir
melor vest-germane pe piața 
internă înregistrau o scădere cu 
31 la sută in raport cu perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent. Cînd, în noiembrie, au in
tervenit restricțiile în materie 
de circulație auto, vînzările de 
automobile au înregistrat o scă
dere de 46 la sută, pentru ca în 
decembrie ele să se reducă la 
mai puțin de jumătate în ra
port cu anul anterior.

Exporturile de automobile au 
cunoscut și ele o scădere la a- 
proape jumătate în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
precedent. Singura excepție a 
constituit-o exportul în S.U.A. 
unde cererea de autoturisme 
de capacitate mică este încă 
importantă (in vreme ce ex
portul de autoturisme „Volks
wagen“ în țări europene a scă
zut cu circa 50 la sută în 
perioada octombrie—decembrie 
1972, exportul în S.U.A. a înre-

HNOMMK
gistrat o scădere foarte ușoară, 
de numai 3—4 la sută).

Rezultatul imediat este șoma
jul. De pe acum așa-numitul 
„șomaj tehnic“ — reducerea nu
mărului zilelor lucrătoare în in
dustria auto, cu reducerea co
respunzătoare a salariului — lo
vește în mii de muncitori și 
tehnicieni. Pînă acum au intrat 
în categoria șomerilor totali, 
prin concediere, circa 50 000 de 
muncitori din industria auto
mobilului.

„Muncitorii care au revenit la 
lucru după sărbătorile sfîrșitu- 
lui de an — remarcă unul din 
conducătorii Uniunii industriei 
de automobile, Giinther Brenken 
— au toate motivele să fie 
foarte îngrijorați. Caietele de 
comenzi sînt subțiri și nu se 
poate prevedea o revenire ra
pidă la normal. Criza s-a in
stalat“.

P. N.

• IN CADRUL unei alocu
țiuni radiotelevizate, pronunțate 
la sfîrșitul reuniunii de urgență 
a cabinetului argentinian, pre
ședintele Juan Domingo Peron a 
anunțat că vor fi luate măsuri 
severe pentru lichidarea tuturor 
actelor de terorism declanșate 
în ultima vreme în țară de or
ganizații extremiste argentinie- 
ne. El a solicitat sprijinul ma
selor populare în ampla acțiune 
guvernamentală de instaurare a 
păcii și ordinii pe întreg cu
prinsul Argentinei.

Reuniunea de urgență a cabi
netului argentinian a fost con
vocată de președintele Peron in 
urma atacului declanșat de or
ganizația autointitulată „Armata 
Revoluționară a Poporului“ 
(E.R.P.) împotriva unei unități 
militare din orașul Azul, la 
300 km sud-vest' de Buehos Ai- 
res, în timpul căruia au fost 
omoriți sau capturați militari și 
ofițeri argentinieni.

nai brut al Japoniei ar urma să 
totalizeze 131,5 miliarde dolari. 
Ritmul nominal de dezvoltare 
economică este fixat la 12,9 la 
sută, dar cel real la numai 2,5 
la sută, diferența reprezentînd-o 
sporirea valorică artificială da
torată inflației. în fapt, este 
vorba de cel mai redus ritm de 
dezvoltare economică din ultimii 
20 de ani, înregistrat de Japo
nia și caracterizat aici drept 
„ritm de stabilizare economică“. 
Volumul exporturilor este fixat 
la 47,1 '
cel al importurilor

miliarde dolari, din care 
miliarde vor fi reprezent 
te de cele 270 milioane tone 
de petrol ce vor fi impor
tate in 1974.

• Interzicerea demon* 
strațiilor în Indonezia

miliarde dolari, iar
' la 43,7

® Situație încordată în 
Ulster
• SITUAȚIA din Ulster 

continuă să fie încordată. Co
mandantul unei patrule, ră
pit sîmbătă la Monagham, a 
fost găsit împușcat 12 ore mai 
tîrziu, aceasta fiind cel de-al 
doilea asasinat din Ulster, 
înregistrat în cursul săptă- 
minii trecute. Anterior, un 
cetățean fusese împușcat în 
localitatea Carrickfergus.

Pe de altă parte, la Belfast 
au avut loc ciocniri între de
monstranții catolici, care ce
reau eliberarea deținuților 
politici din rîndurile lor, și 
forțele de poliție, în cursul 
cărora mai multe persoane 
au fost rănite.

© Prognoza economică 
niponă

• GUVERNUL japonez a apro
bat prognoza revizuită privind 
dezvoltarea economiei nipone în 
anul fiscal 1974. Potrivit docu
mentului oficial, produsul națio-

• UN OBIECT neindentifi- 
cat, de culoare schimbătoare 
verzui-roșiatică, a fost ză
rit deasupra localității fran
ceze Martigues, din apropie
re de Marsilia. Cei cițiva lo
cuitori care au observat 
obiectul au declarat că acesta 
avea forma unui cerc lumi
nos, ușor fosforescent și se 
deplasa cu o viteză redusă. 
El s-a imobilizat apoi dea
supra unuia din cartierele 
orășelului, înainte de a dis
pare brusc.

• _ GUVERNUL indonezian a 
hotărît interzicerea, pe întreg 
teritoriul național, a oricăror 
activități care ar putea să ducă 
la organizarea de demonstrații 
— a anunțat postul de radio 
Djakarta, reluat de agenția 
Reuter. Ordinul respectiv, trans
mis tuturor comandamentelor 
militare din provincii, survine 
după recentele demonstrații ale 
studenților din capitala indone
ziana, care au dus la închide
rea universităților de la Dja
karta și la efectuarea de ares
tări.

Informînd Parlaftientul despre 
măsurile adoptate de autorități, 
ministrul indonezian al apărării, 
generalul Panggabean, a arătat 
că numărul celor arestați în le
gătură cu recentele demonstrații 
de la Djakarta se ridică la 775 
de persoane.

Control medical riguros 
pentru echipajul „Skylab-3“

Membrii echipajului „Skylab-3“ vor fi supuși, la încheierea 
misiunii lor, celui mai complex examen medical efectuat pînă 
în prezent asupra cosmonauților — a anunțat Royce Hawkins, 
medicul-șef al Centrului spațial Houston (Texas). El a precizat 
că primele analize medicale vor începe la numai două ore după 
amerizarea lui Gerald Carr, VVilliam Pogue și Edward Gibson în 
apele Oceanului Pacific. Acest examen va dura aproximativ șase 
ore. O altă examinare amănunțită, de 12 ore, este prevăzută pen
tru a doua zi după revenirea echipajului pe Pămînt.

Controalele medicale vor fi efectuate, în continuare, zilnic, 
timp de o lună și jumătate, rărindu-se ulterior, la două pe săp- 
tămină, în următoarele luni, a adăugat Royce Hawkins. De fapt, 
a precizat el, cei trei astronauți vor trebui să se supună unor 
controale medicale tot restul vieții. Obiectivul acestui studiu ur
mărește stabilirea reacțiilor organismului uman la o ședere în
delungată în stare de imponderabilitate. Hawkins a reamintit că 
organismul uman suferă multiple transformări in lipsa gravita
ției, între care slăbirea mușchilor și modificarea compoziției chi
mice a singelui. Toate aceste fenomene trebuie studiate și con
trolate dacă omul dorește să fie, într-o zi, capabil să întreprindă 
călătorii spre alte planete, ce vor dura mai mulți ani — a subli
niat medicul șef al centrului de la Houston.
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