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Iarna la sate — anotimpul unor ample 

acțiuni politico-educative 

PĂMÎNTUL 
trebuie lucrat 
zi de zi, tot anul

Prezențe responsabile pe frontul muncii
PLOIEȘTI

CARNET
DE MUNCAo 210 kg electrozi. Iată cantitatea economisită de tinerii de la I.I.P.C. „Dacia“ din Ploiești. Și aceasta numai în 22 de zile, cîte au trecut de la începutul anului. Dar, ne asigură comitetul U.T.C. al întreprinderii, cifra este în continuă creștere, întrecerea socialistă antrenînd tot mai mulți tineri.• La I.I.R.U.P.S. Urlați, în cadrul procesului de producție se folosea pină acum combustibil gazos. în unele locuri, însă, a- cesta putea fi înlocuit. Este ceea ce și-au propus și au izbutit tinerii muncitori de aici care au efectuat 408 ore de muncă patriotică la introducerea pe fluxul tehnologic a sobelor cu cărbuni, fapt ce nu a diminuat randamentul.• Pînă la mijlocul nuarie, uteciștii de la Mai“ Ploiești au tone fier vechi. Pînă la sfîrșitul anului, ne-au spus ei, mai sînt 11 luni. Vă rugăm să faceți dumneavoastră calculul garniturilor de tren care vor lua drumul o- țelăriilor.

24 Ianuarie 1859

cu nimiclunii ia-Uzina „1 colectat 100

Trei chipuri tinere, nume apreciate la locul lor de muncă : Maddalena Sze- gedi — lăcătuș, evidențiată în întrecerea socialistă, Pala- ghia Moldo van — lăcătuș, evidențiată în cadrul secției, Anica Cățană — lăcătuș, e- vldențiată pentru calitatea lucrărilor efectuate. Trei tinere care au pășit cil dreptul într-o meserie așa-zis bărbătească. Nu sînt însă deloc mai puțin feminine.
Foto : ST, WEISS

SÎNTEM IN UNIRE, 
CU TOTII

9

— afirmă cooperatorii din Finiș
în cooperativa agricolă din Finiș, județul Bihor, pentru care anul 1973 a fost un an de mijloc, lucrează permanent 240 de bărbați și femei. Pe teritoriul comunei există două unități industriale : una de exploatare și alta de industrializare a lemnului. Cu timpul bărbații au plecat la „lemn“. Din șapte sute și ceva au mai rămas 180, din care 30 „liberați“ de la armată de un an, doi. Oameni zdraveni a- cești 180. La „lemn“ ar fi făcut și ei față. Asta acum cîțiva ani. Astăzi sînt cam aceiași. Li se adaugă 60 de femei.Despre cooperativă se pot spune următoarele: în toamnă din 560 hectare au arat numai 220, restul, deci, 360 de hectare, n-au fost arate pentru că se află în apropierea Crișului Negru și acest rîu „colorat“ inundă primăvara și ar fi luat stratul de pămînt fertil. Nearat în toamnă, pămîntul dă mai puțin. Așa că cei 240 au început lucrările de îndiguire, încît, în primăvară, chiar dacă inundă, Crișul colorat a „jale“ va învăța ce înseamnă pro- pria-i albie.în 1972 — an record aici — la C.A.P. Finiș media la grîu a fost 1 715 kilograme și la porumb — 2 300. Anul trecut — să nu uităm totuși, toamna lui 1972 și v.ara lui 1973 s-au obținut numai 1 035 respectiv 1 800. în toamnă

O D À
de GRIGORE HAGIU

Revenea-n aceleași locuri ianuarie pe cîmpuri 
și găsea aceiași arbori, chipete de om frumos 
înnoită însă-n lege, luminată pînă-n sâmburi 
țara își lega de dînsul rădăcina mai vîrtos.

și au

450 fost de

FIII VRANCEI
ÎN ANUL XXX
Dacă județul Vrancea și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primii trei ani ai cincinalului, la unii indicatori cu două luni și jumătate mai devreme, și dacă au fost obținute recorduri ■în producția industrială și agro- viticolă, ca și în multe alte domenii, aceasta se datorează și faptului că vîrsta utecistă a Vrancei deține o cotă maximă de participare. Cînd afirm a- ceasta mă refer Ia faptul că mai mult de un sfert din populația județului, aflată în producție, o reprezintă tinerii : 23,3 la sută în industrie ; 32,3 lasută în agricultură ; 12,8 la sută în învățămînt, cultură și artă ; 8,5 la sută în transporturi și telecomunicații. Exemplele ar putea continua cu comerțul și cooperația, construcțiile și sănătatea. în total, peste 40.000 de tineri care, răspunzînd întrecerii „Tineretul — factor activ în indeplinirea cincinalului înainte de termen !“, au transformat această inițiativă într-o adevărată competiție, obținînd rezultate deosebite. Iată, spre ilustrare un exemplu — munca patriotică : valoarea acțiunilor patriotice însumează 1000 lei de fiecare utecist. S-au plantat mai mulți pomi fructiferi, peste 61 000 de puieți de meri, nuci, pruni, peri, caiși. O contribuție importantă în organizarea și desfășurarea activi-

taților dus-o școli. Numai în perioada ____paniei de recoltare, pe parcursul a 30 de zile, au participat Zilnic peste 13.500 elevi. Valoarea muncii efectuată se ridică la peste 13 milioane de lei, din care cu 2 milioane au fost re- tribuiți elevii.Pentru anul acesta, răspunzînd chemării la întrecere adresată de Comitetul județean Buzău al U.T.C., ne vom orienta întreaga activitate spre mobilizarea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin tinerilor sub' semnul întîmpinării celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R. și a celei de a XXX-a aniversări a Eliberării patriei. Cîteva exemple. La Fabrica de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare, avîndu-se în vedere că va fi un atelier mecanic pentru întreaga economie a țării, se va pune un accent deosebit pe activitățile care să contribuie la ridicarea măiestriei profesionale. Acțiuni cum ar fi : „Etalon — calitate, gram, milimetru, secundă“ ; „Nici un gram de metal irosit“, „Tine-

patriotice și-au a- organizațiile U.T.C. din cam-

ALEXANDRU MOCANU 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C.

(Continuare în pag. a II-a)

Iarna, în douăzeci și patru ianuarie în Țara de sus și în Țara de jos — în țara Moldovei și în cea a Munteniei — capătă ful- gurări albastre, zăpada cîntă din orga de cristal imne solemne și o pace și o liniște se așează. Mil- covul trebuie să fi fost înghețat atunci, oglindă subțire ca un fulger de spadă, ușor de trecut cu pasul, lunecos și transparent.Sărbătoarea fericită de la douăzeci și patru ianuarie din a- nul binecuvîntat una mie opt- sute cincizeci și nouă, trebuie să fi fost feerică atunci, trebuie să fi fost ca o legendă aevea, o măreață Nuntă a Zamfirii, răsărind din slăvitul împărat, codrul, procesiune solemnă și nestăvilită voioșie, prea-plin de frumos și de suflet. Ce va fi fost în inimile românilor de atunci, dacă noi, românii de astăzi, strănepoții lor, ai celor care s-au bucurat atunci ca de nimic alta pe lume, ne bucurăm astfel și azi, după atîta scurgere de vreme și de întîmplări geroase sau solare ? Tineri și bătrîni, timizi sau îndrăzneți, puțini din noi,

cînd întindem brațele pentru marea Horă, ne ascundem lacrima frumoasă din colțul o- chiului. Unirea este pentru români un simbol la fel de scump și de profund și de închis în misterul său numai pentru noi descifrabil, ca simbolul mioritic. Sîntem acolo, în Unire, cu toții, anii și vîrstele și generațiile devin imponderabile, noi, alături de străbunii noștri de la Alba Iulia lui Mihai Viteazul și de Ia Milcov șf de la București și de la Iași l-am proclamat domn într-o mare și sărbătorească comuniune pe Alexandru Cuza — voievod, și am strigat cu toții acolo, la un loc cu străbunii „Să ne trăiești Măria Ta“,

ca pe vremea străluminatului Mircea și a măritului Ștefan. Și cind întindem mîinile să le cuprindă pe ale celui din dreapta și pe ale celui din stingă, în marea Horă, ne simțim acoperiți de sus pînă jos de aurul iilor, de horbota cămășilor de sărbătoare, de blana caldă de jder a bundelor străbunilor noștri. Și e pace și e bine, și iarna coboară peste noi, fulgurind albastru și pur, țara e aici, întreagă, rotundă în desăvîrșirea sa, țara visată, tărîm al spiritului nostru, al nașterii și al morților
SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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„HAI SĂ DĂM

Inimii se-adăugase jumătatea ei firească, 
rîurilor, pești sub gheață ; muntelui, metal de preț 
arăturii, o sămânță mai curată, să-ncolțească ; 
ouălor de vulturi falnici, ban cu pui de zbor semeț.

Centru pur de greutate, miez al țării prin unire, 
ziya se lungea în noapte, joc al fulgerelor iuți, 
și cu torțe lîngă arbori, îi grăbea la înfrunzire, 
și chema de-acum pe nume pruncii încă nenăscuți.

5e-nvîrtea Hora-Unirii, roată-n iarnă dată-n floare, 
cerc visîndu-și viitorul, gură dulce de vulcan, 
răzbătînd din adîncimea energiei populare - 
Sărbătoare-a tuturora la-nceput de veac și an.

Tremura de dor un cîntec, stăruia-n ferestre-aprinse, 
nu putea să rabde-n preajmă trunchiul țeapăn, ochii triști, 
dezgropa-n pădure lira brazilor cu creste ninse, 
clocotea cînd da de fruntea barzilor unionițti.

Astfel se păstrează clipa, astfel chiar și ea se știe, 
năvălind din anotimpul începutului spre noi, 
cu mireasmă pură-n sînge și aleasă rodnicie 
de pămînt simțind puterea minunatului altoi.

fost însămînțate cu grîu de hectare, pămîntul a fertilizat, „runda“ a doua îngrășăminte chimice urmează a fi împrăștiată la timpul cuvenit, se va fertiliza și cu „naturale“.în ce privește zootehnia : planul a fost realizat la toți indicatorii. La zootehnie, sînt înregistrate 860 taurine, din care 330 ficat — 1200realizat — 1 262. 1 200 înseamnă pierderi. Și 1 262 tot asta înseamnă. ~ 'trei sferturi tarat, adică îmbă- trînit și de rasă slabă începe să reprezinte ceva. Efectivul a fost împrospătat din producția proprie, operația se desfășoară în continuare. De exemplu : la capătul lui 1973 numărul junincilor a fost de 133 ; planificat — 128. Cu 5 mai mult. Ce îhseamnă 5 ? Nu înseamnă cu 5 mai puțin ! E- fectiv din rasă puternică, a- daptată la condițiile locale: „Bălțată românească“, și „Zim- menthal“. Ascultîndu-i pe cîțiva dintre cei mai vechi îngrijitori : Boroș Ștefan, Ber- henț Petru, Mikloș Francisc sau pe primarul comunei — Vesa Ilie, ascultîndu-i cum pronunță „rase puternice“ îți trec prin fața ochilor cornute care abia își poartă ugerele. „Dumneavoastră — adică eu, cel ce consemnează aceste fapte — exagerați. Dar la nul discutăm de la 2 500 sus“.Și pentru că sectorul crește, cit nu a a apărut zăpada, s-a trecut la amenajarea unei suprafețe mai mari de pășune. Se mai execută lucrări de combaterea eroziunii solului, se defrișează de mărăcini o suprafață însemnată, se fertilizează 100 grășăminte „naturale".în ce mă în asemenea pleca în industrie, care te plătește mai bine și care îți bate la poartă, înseamnă și încrîn- cenare. încît, sigur, cei 240 de bărbați și femei fac parte din acea categorie de țărani care mai sînt legați de pămînt și prin gîndul nemărturisit al victoriei asupra apei, care le-a inundat grîul și porumbul, le-a spălat, vasăzică, sudoarea, ca și cînd n-ar fi fost, și asta nu se uită, al revanșei a- supra unui uger care nu a dat cît ar fi fost de ajuns să torni în străchinile copiilor și acum vor să pună la fiert în fiecare zi cîte o doniță și încrîncenare mai înseamnă și convingerea că faci ceea ce trebuie să faci.

vaci. Piani- litri lapte,
De la un efectiv

de hectare cuchimice și 70privește, cred condiții, a

a- înva

în-cucă nu

Și ne știm dintotdeauna demni stăpînitori de țară, 
de aceeași spiță caldă sufletele-și amintesc, 
și slăvind mereu trecutul, faima lui de-odinioară, 
ne îndrăgostim mai tare de prezentul românesc.MÎNÀ CU MÎNÀ

NICOLAE ADAM

ÎN NUMĂRUL DE ASTĂZI, 
ÎN PAGINA A ll-A PUBLI
CĂM PARTEA A DOUA A 
ANCHETEI REPORTERILOR 

NOȘTRI

„CÎND NOAPTEA 
ESTE ZI DE 
LUCRU (li)

Vînt prielnic în aripile
aeromodelismului

Convorbire cu tovarășul ION BOBOCELIntr-unui din numerele trecute ale ziarului nostru relatam despre situația precară a unora dintre cluburile de aeromode- lism, precizînd că vinovată de acest lucru se face în primul rînd Federația română de modelism, în activitatea căreia se manifestă unele carențe privind îndrumarea de specialitate a acestor cercuri, lipsa unei intervenții operative și eficiente pentru rezolvarea diverselor probleme cu care aeromodelismul se confruntă. într-o scrisoare primită la redacție Federația română de modelism recunoștea existența tuturor acestor deficiențe și-și manifesta hotărîrea de a face totul pentru a redresa situația, pentru a instaura sporturile tehnico-aplicative pe locul ce li se cuvine. Totodată, federația menționa că singură nu va reuși să îndeplinească acest deziderat, avînd nevoie de sprijinul tuturor factorilor cărora le revin responsabilități în acest domeniu. Pentru că, așa cum menționam, despre federație am vorbit deja, de data aceasta discuția noastră cu secretarul general al Federației române de modelism. Ion Bobocel, are ca obiect tocmai cauzele anterioare care stau la baza situației amintite a aeromodelismu- lul, cauze care țin de alți factori decît federația de specialitate.

— Așadar, cu ce să începem ?— Pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine cum stau lucrurile mi-aș îngădui o scurtă incursiune retrospectivă. Federația română de modelism a luat ființă în 1968, avînd ca principal obiectiv coordonarea activităților de aero-navo-racheto-mode- lism. Pe lingă aceste sarcini inițiale noi am organizat și dezvoltat și activitatea de karting și aerospațială (construcții de aparate pentru zbor). Cu mari eforturi, învingînd greutăți și piedici numeroase, s-a reușit ca la această oră în țară să funcționeze 213 cercuri-cluburi în cadrul cărora activează 2 605 sportivi legitimați.

— Mi se pare, totuși, destul de puțin.— într-adevăr, foarte puțin. Sporturile tehnico-aplicative ar trebui să aibă un larg caracter de masă, să cuprindă pe toți tinerii. Sîntem doar în epoca marilor cuceriri tehnice. Dar din păcate, aceasta este realitatea.— Cîteva dintre cauze ?— Lipsa de sprijin moral și material este principala cauză a acestei situații. Nefiind incluse în programul competițio- nal al Jocurilor Olimpice sporturile tehnico-aplicative, și nu numai ele, nu beneficiază de un sprijin pe măsura cerințelor și importanței lor. Această lipsă de interes este vizibilă la toți factorii.

— Cîteva exemple concrete ?— Da, chiar mai multe. De pildă, foarte multe cluburi nu au spațiul necesar desfășurării unei activități normale. Cazul clubului din Tirgoviște este semnificativ, dar nu este singurul. Se încalcă astfel o reglementare legală — Decretul Consiliului de Stat nr. 135 din 1962 — care, la articolul 4, precizează : „Cornițele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor pune la dispoziție gratuit Consiliului Na-Convorbire consemnată deAL. DOBRE
(Continuare în pag. a V-a)

CEL CE PUNE UMĂRUL

k

Cîndva, un tovarăș mi-a oferit în replică 
la afirmația mea că unul dintre tineri (nu
me concret, real) este dintre cei capabili, 
următoarea caracterizare : „Da, poate, dar 
am continuu sentimentul că trage în lă
turi. Este dintre aceia cărora nu le simți, 
la drum, brațul vibrînd de efort lîngă bra
țul tău". Și iată, mărturisesc azi că niște 
îndoieli mi-au stăruit vreme îndelungată în 
inimă în legătură cu acest gen de carac
terizări. Poate, mă gîndeam, angajat fiind 
în același efort, pe calea împlinirii acelu
iași obiectiv, tipul despre care vorbeam cău
ta o altă soluție, un alt mijloc — mai nou, 
mai bun și atunci, fie din 
subiectivismul tău, fie dintr-o _____
căutare obiectivă, novatoare CI I<SCI.. cl i
venită din partea lui se poate tUvztIN rLUKtoUU 
să ai sentimentul „că nu-i simți ■" 
cotul alături", că „nu-l simți 
aproape". Dar în acest caz, cel ce trebuie 
să se corijeze ești tu, nicidecum el...

Toate bune și frumoase dacă viața nu 
mi-ar fi arătat că, de foarte multe ori, sub 
masca originalității, sub pretinsul drapel al 
„independenței" sau „rezervei" novatoare 
nu s-ar ascunde și niște leneși patentati, 
niște inși care clocesc în paturi pînă la 
amiază, după două ore de figurație la 
muncă fiind storși de viață, morți de obo
seală. Cocleala este sputa lor și „da"-ul 
rostit în fața chemării entuziaste la mai 
bine, un simplu mod de a induce în eroare 
cu o „prezență" care să le asigure o sub
venție, altfel încasată cu multă grijă și fără 
nici o întîrziere. In rest, „trag în lături", cum 
spunea respectivul tovarăș, devenind un fel 
ae bolovani duși înainte cu ombilicele care-i 
țin „legați, de colectiv". Iar cînd se ridică-n 
picioare și fac și ei cîțiva pași, se miră că 
n-au fost observați, aprobați, chiar acla

mați. Sînt stupefiafi că n-au primit diplome 
și prime.

...Am bătut (ara aceasta din lat în lat, 
și-am cunoscut, ca ziarist, mii de oameni 
minunați. Expresia „e bun, pune umărul" 
li se potrivește mai tuturor acelora pe ca- 
re-i citez acum. Nu, asta nu-nseamnă că 
n-au și ei ideile lor, că nu caută căi mai 
bune, chiar dacă altele le-au fost indi
cate sau recomandate. Dimpotrivă. Dar 
căutarea o pun în slujba unui țel comun. 
Ard pentru o idee, muncesc pentru ea. în 
locul a ceea ce socotesc perimat propun 
viziunea lor, dau bătălia pentru victorie, 

lată de ce, din proprie obser
vație și experiență, mă simt 
îndemnat să declar aici că ne-a 
cam venit la mulți lehamite de 
inșii pe care nu-i duce decit 
gura spre încasarea onorariu- 

salariu. De inșii de sub frun- 
în ciuda dorinței de a părea

lui numit 
tea cărora, 
intelectuali, nu țîșnește nici o idee utilă in
stituției în care lucrează, care nu depun 
nici un fel de efort și care, în fața tragerii 
la răspundere, ți-aduc aminte zicala cu... 
omenia. El, leneșul pentru care muncesc 
alții, siliți astfel să-și uite uneori și casele 
și copiii, vine cu insolență să-ți arunce în 
obraz : păi bine, tovarăși, cum stăm cu 
omenia ? asta-i omenie ?

lată de ce mi-e silă de mortăciunea pre
tențioasă. lată de ce simt repulsie în fața 
parlagiului, care s-a învățat să-și acopere 
lenevia sau să-și rezolve interesele trăgîn- 
du-i pe alții pe sfoară, iată de ce îmi place 
omul care face, cel ce, cu inimă, duce la 
capăt o acțiune dovedindu-se mereu activ 
și întreprinzător.

lată de ce, prin contrast, iubesc omul 
„care pune umărul"... y
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„HAI SĂ DĂM
MINĂ CU MINĂ“
De cîte ori vorbim despre 

scriitorii anului revoluțio
nar 1848 versurile lui Mi- 

hail Eminescu ne pot sluji 
drept deviză : „Inimi mari, 
tinere încă deși voi sunteți 
bătrîni“. Versul e din Epigonii și mărturisește amarul en
tuziasm al poetului: genera
ția sa, generația postrevolu
ționară, era după cum spune 
aceeași poezie, plină de „sim
țiri reci“ generația harfelor 
zdrobite, a celor „mici de zile, 
mari de patimi, inimi bătrîne, 
urîte“ atunci cînd nu era pur 
și simplu generația „junilor 
corupți“. Analizele acestei 
poezii, numeroase, pun toate. 
Întrebarea ■ de ce Eminescu se 
declară un admirator atît de 
nestăvilit al acestor înaintași 
atlt'timp cit el este un mult 
mii mare poet decît ei toți la 
un loc ? Mai îrrtîi Eminescu 
nu era atunci un atlt de mare 
poet pe cit îl știm astăzi, iar Epigonii făcea parte dintre 
primele poezii tipărite,. Dur 
ceea ce este de subliniat aici 
este admirația poetului pen
tru generozitatea acestei ge
nerații. pentru devotamentul 
ei față de cîteva mari idei în 
slujba cărora s-a pus fără re
zerve, pentru spiritul ei de 
sacrificiu. una din aceste 
idei, .devenită realitate și 
prin contribuția lor — a scrii
torilor de la 1848, este uni
rea Moldovei cu Muntenia, a- 
dică Unirea principatelor ro
mâne sub Al. Ioan Cuza. Știm 
că Unirea Țărilor Române in
tra în programul secret de 
luptă al revoluționarilor și că 
mulți dintre ei, scriitori fiind, 
au tratat-o în versuri, proză 
sau teatru. înainte de a cînta 
Unirea țărilor române scriito
rii timpului au cînta.t unitatea 
poporului român. Mihai Vi
teazul a fost una din figurile 
cele mai îndrăgite de pașop
tiști. Este o temă a Unirii. 
Mihai Viteazul era un mare 
simbol al istoriei românilor, 
era voievodul care realizase 
pentru scurt timp, dar cit de 
semnificativ, alăturarea Mol
dovei. Munteniei și Transilva
niei într-un singur stat cîr- 
muit de un domn român cu 
sediul in Muntenia. Era de 
altfel prefigurarea viitoarei 
configurații politice a Româ
niei moderne. Dacă am înșira

pe toți scriitorii români care 
au închinat figurii lui Mihai 
Viteazul versuri, poeme în
tregi, piese de teatru, texte 
de proză am alcătui, o listă 
foarte lungă. Este semnifi
cativ însă să amintim că te
ma se află în mîinile scriito
rilor înainte de unire mai 
ales ca posibilitate de a vor
bi despre faptul că poporul 
Munteniei, Moldovei și al 
Transilvaniei alcătuiește o lu
me de aceeași limbă și de 
aceleași simțiri și dorințe. Ion 
Heliade Rădulescu, figură 
de prim plan a literaturii și 
revoluției de la 1848, închină 
un amplu poem lui Mi
hai Viteazul și-l intitulează Michaida. Un Mihai Vitea
zul de dimensiuni uriașe, by- 
roniene. se ridică din poemul 
lui Heliade Rădulescu, un 
Mihai Viteazul romantic, con
dus de o intuiție genială și 
de un avînt cu nimic deo
sebit de negurosul elan al 
eroilor lui Lamartine sau 
Byron. Din păcate poemul 
n-a fost terminat. Conceput 
la proporții piramidale el n-a 
mai fost niciodată sfîrșit de 
Heliade. Tema o vom mai găsi 
și la alții. Oricine cunoaște, de 
altfel, scrierea în proză a lui 
Nicolae Bălcescu inspirată de 
traiectoria extraordinară a 
domnitorului. Tînărul savant 
ținea să precizeze însă că 
scrie o istorie a românilor sub Mihai Vodă Viteazul și nu o 
istorie a lui Mihai Viteazul. 
Ideea unității era servită aici 
prin atenția pentru viața po
porului de jos de pe întreg 
cuprinsul de azi al Români
ei. Solemnitatea cărții lui 
N. Bălcescu a făcut-o foarte 
cunoscută.

Muzeul arhivelor a organizat o seară muzeală dedicată 
acestei importante aniversări. Gheorghe Ungureanu, care 
a întreprins cercetări in unele arhive de peste hotare, a pre
zentat auditoriului date inedite in legătură cu actul ele la 
24 Ianuarie 1859, iar Virgil Teodorescu, directorul muzeului, 
a vorbit despre participarea bucureștenilor la înfăptuirea 
Unirii. Seara muzeală a cuprins, de asemenea, un program 
de lecturi din creația literară avînd ca temă evenimentul 
aniversat, precum și un concert susținut de formația de ca
meră „Pro Musica“ a Casei de cultură „Mihai Eminescu" 
din București.

Dar o dată cu precipitarea 
evenimentelor tema unirii a 
devenit o necesitate ime
diată a celor două țări. Fră
ția lor de sînge, vitregia îm
prejurărilor istorice care a 
despărțit atîta timp cele do
uă țări surori, necesitatea în
lăturării unui obstacol atlt 
de puțin important ca rîul 
despărțitor al Moldovei de 
Muntenia, Milcovul, au de
venit motive ale acestei po
ezii a Unirii. De la George 
Cretzeanu și Baronzi la A- 
lecsandri poeții vremii au în
chinat fără să obosească ver
suri Unirii, Unirii care tre
buia să se facă și apoi 
Unirii care se făcuse. Scrii
torii vremii care au fost în
totdeauna în acest moment tot 
ceea ce era nevoie să fie 
pentru a da curs ideilor pe 
care le susțineau și pentru 
a le realiza cu adevărat, adi
că de la actori pînă la re
prezentanți diplomatici, au 
știut să folosească alături 
de arma revoluției, ce abia 
trecuse, pana scriitorului pen
tru a vorbi cu cuvinte inspi
rate despre inevitabilitatea 
unirii moldovenilor cu munte
nii într-un singur popor al că
rui destin politic s-a arătat 
de atunci ascendent. Defi
nitivarea unirii avea să se de- 
săvîrșească nu peste mult 
timp. Versurile scrise de V. 
Alersandri la 1857 îndem
nând la Unire își au semnifi
cația lor nealterată de timp : 
..Hai să dăm mină cu mină 
Cei cu inima română.
Să-nvîrtim hora, frăției 
Pe pămîntul României!“

M. UNGHEANU

SIMPOZION 
DEMOGRAFICîn cadrul manifestărilor premergătoare Conferinței mondiale a populației, prestigioasă reuniune ce urmează a fi găzduită în acest an de România, marți au început în Capitală lucrările simpozionului „Aspecte și tendințe ale fenomenelor demografice și factorii care le influențează“.După cum arăta in cuvîn- tul său acad. Theodor Bur- ghele, președintele Comisiei Naționale de Demografie, simpozionul, împreună cu alte acțiuni care vor fi organizate cu acest prilej, reflectă atenția și importanța ce le acordă țara noastră Anului mondial al populației și Conferinței de la București, în numele Organizației Națiunilor Unite, participanții la lucrări au fost salutați de S. A. Chedid. directorul Centrului de informare al O.N.U. la București. în alocuțiunea sa. vorbitorul a relevat faptul că alegerea de către comunitatea internațională, a Bucureștiului ca loc de desfășurare a Conferinței mondiale a populației, constituie o mărturie a profundei considerații de care se bucură România în lumea întreagă.Simpozionul, organizat sub auspiciile Direcției centrale de statistică. Comisiei Naționale de Demografie, Ministerului Sănătății, Academiei de Științe sociale și politice. își desfășoară lucrările timp de două zile.Referindu-se la importanța acestei reuniuni științifice, Ilie Șalapa, directorul general al Direcției centrale de statistică, președintele Comitetului de organizare a manifestării. a arătat. într-o convorbire cu redactorul „Agerpres“, Constantin Pavel, că dezbaterile sînt consacrate rezultatelor și preocupărilor cercetării demografice pe plan național, în probleme de cea mai mare actualitate, cum sînt evoluția numărului și structurii populației, factorii determinanți și implicațiile demografice și social- economice ale mutațiilor pozitive înregistrate în acest domeniu, fundamentarea previziunilor demografice. Participarea la lucrările simpozionului — a relevat interlocutorul — a unor cunoscuți demografi. sociologi, medici, statisticieni, economiști și alți specialiști, cu peste 100 de comunicări atestă dezvoltarea continuă a cercetărilor legate de studiul interdisci- plinar al evoluției populației și fenomenelor demografice din țara noastră. (Agerpres)

VĂ MAI AMINTIȚI,
BRIGADIERI ?

In urmă cu douăzeci și 
cinci de ani, eram coman
dantul brigăzii III Mara
mureș 1948. Acum, după 
atițiq ani, mă gîndesc a- 
desea la frumoasele clipe 
petrecute pe șantierul 
Bumbești-Livezeni, la en
tuziasmul cu care lucram. 
Timpul a trecut, fiecare 
dintre noi și-a urmat dru
mul său. Dar amintirile 
ne cheamă ades în trecut, 
în acel trecut ce-a săpat, 
în inimile noastre bucurii 
și satisfacții de neuitat. 
Pentru că șantierul n-a 
fost numai un loc de 
muncă, așa cum ar putea 
să fie oricare altul. Brigă
zile de muncă voluntar- 
patriotică au fost adevă
rate familii, adevărate 
școli de educație politică, 
fapt dovedit și de numă
rul mare al tinerilor de a- 
tunci care s-au afirmat a- 
poi în viață și societate.

Dar nu despre aceste 
lucruri aș dori să vă scriu. 
Despre brigăzile de mun
că voluntar-patriotică s-a 
scris destul atunci, se mai 
scrie și acum, din cînd în 
cînd. Ceea ce aș vrea eu

NIȘTE BIETE
CAUCIUCURIAm citit în ziarul „Scintela tineretului“ nr. 7663 îndemnul pe care-1 faceți cititorilor de a-și procura biciclete pentru deplasările la și de la serviciu. Inginerul Iosif Gheția, a- utorul îndemnului menționat, are dreptate cînd susține eficiența acestui mijloc de transport. Chiar cu mijloacele de deplasare de care dispune civilizația timpurilor noastre, bicicleta poate fi socotită indispensabilă pen

să vă rog, este ca, prin 
intermediul ziarului nos
tru, al tinerilor de atunci 
și de azi, să transmit 
membrilor brigăzii III 
Maramureș 1948, tuturor 
brigadierilor de la Bum- 
hești-Livezeni, urări de 
sănătate și succes. Să le 
reamintesc că nu i-arn 
uitat și că acum, după ce 
au trecut 25 de ani, ei îmi 
sînt tot atît de aproape 
de inimă și dragi ca și a- 
tunci. Și încă o rugămin
te, dacă nu e cu supărare. 
Prin prezenta, vin a i a 
ruga să interveniți la Te
leviziunea română ca să 
ne transmită cîteva sec
vențe și cântece de pe șan
tierul Bumbești-Livezeni. 
Nu numai pentru brigada 
a Ill-a, ci și pentru toate 
brigăzile de atunci. Cu 
speranța că rugămintea 
mea va fi satisfăcuta, vă 
mulțumește fostul coman
dant al brigăzii III Mara
mureș 1948,

IOAN MEȘTER
Sighet, 

str. Făget, nr. 74

tru marea majoritate a muncitorilor din țara noastră, care fac deplasări la serviciul pe care-1 prestează la distanțe de pînă la 10 km.Dar tovarășul inginer se pare că a scăpat un mic amănunt, foarte important totuși, și eu tocmai despre acest luent aș dori să vorbesc și dacă se poate, să si primesc un răspuns; ce facem cu bicicleta cînd mi mai avem piese de schimb, de exemplu an

velope? Este adevărat că bicicleta nu se vinde la un preț prea mare, așa cum se și explică în articol, dar nici chiar atît de mici nu sînt prețurile bicicletelor, îneît la fiecare uzură de cauciucuri să-ți poți permite să cumperi o bicicletă nouă.Eu am acasă patru biciclete, din care trei sînt pe butuci, din lipsă de anvelope, iar una, cu care fac deplasările la serviciu, este vai de capul ei: anvelopa este peticită cu raanșoane aplicate unul lingă altul. Astfel că în loc să fac o plimbare lină, numai de plăcere, cum foarte bine se spunea în articol, cînd ajung la serviciu îmi trebuie o oră ca să-mi revin după atîtea scuturături și zdruncinături, de parcă am mers numai prin gropi.în cursul anului 1973 nu am fost în stare să găsesc măcar o anvelopă. Am căutat prin toate magazinele sătești și n-am găsit. Gîndindu-mă că poate numai Ia sate a- provizionarea cu anvelope este necorespunzătoare, am încercat și la oraș, dar degeaba. Dar nu am renunțat. M-am adresat apoi șoferilor care fac curse în țară, rugîndu-i să se intereseze de anvelope prin orașele pe care le străbat. Insă rezultatul a fost același; nu se găsesc anvelope pentru bicicletă. Fac acum o ultimă încercare prin rubrica pe care ne-o puneți la dispoziție. Și dacă nici acum nu voi reuși să-mi procur cauciucurile necesare, stau și mă gîndesc:, ce rost are îndemnul din articolul tovarășului inginer, îndemn care m-a convins, și cu care sînt întru totul de acord, dacă, din pricina unor biete cauciucuri, bicicletele stau pe butuci ?
AUREL JURCOANE 

salariat C.F.R. 
comuna Vărădia de Mureș 

județul Arad

SUBINGINERII
Și PROBLEMELE LOR 

NEREZOLVATE
Am absolvit Facultatea 

de construcții din Cluj, 
secția subingineri, cursu
rile serale, în luna iulie 
1973. Atît în timpul stu
diilor, cit și la terminarea 
lor, am crezut că am ur
mat cursurile unui insti
tut de învățămînt superior, 
dar, se pare că m-am în
șelat, pentru că de la în
ființarea acestei forme de 
învățămînt și pînă acum, 
cel puțin trei probleme 
au rămas nerezolvate: 
posibilitatea de a conti
nua studiile și de a obți
ne titlul de inginer, locul 
acestui cadru tehnic în 
producție și salarizarea.

1. Invățămîntul de sub
ingineri este singurul in- 
vățămînt „închis" din țara 
noastră. Absolvenții insti
tutelor pedagogice și cei 
ai institutelor de arhitec
tură de 3 ani au posibili
tatea să-și continue stu
diile. Absolvenții cursuri
lor de subingineri, pentru 
a obține titlul de inginer, 
sînt nevoiți s-o ia de la 
început, ca și cînd cei 3 
sau 4 ani de studii într-un 
institut de învățămînt su
perior . nu au nici o va
loare.

O altă problemă este 
aceea a titlului de subm- 
giner. Termenul de sub- 
inginer nu figurează nici 
în Dicționarul limbii rq- 
mâne moderne și nici în 
Dicționarul enciclopedic, 
iar în toate documentele 
se pomenește de ingineri 
și tehnicieni, niciodată de 
subingineri, așa îneît nici 
nu știm ce sîntem, ingi
neri sau tehnicieni. Deși 
în presă s-a dezbătut de 
multe ori atît. problema 
continuării, studiilor, cit și 
a schimbării denumirii, 
problemele nu au fost 

încă rezolvate. Cred că ar 
fi foarte necesar să se re
glementeze cit mai repe
de atît problema conti
nuării studiilor de către 
subingineri, ca și schim
barea acestei denumiri în 
ingineri sau ingineri teh
nici.

2. Nu este lămurită în
că nici problema posturi
lor pe care le poate o- 
cupa un asemenea cadru 
tehnic și, eventual, care 
din posturile ocupate de 
ingineri pot fi ocupate și 
de subingineri. Este ne
cesar să se elimine barie
rele existente, care condi
ționează aceste încadrări 
de gradul întreprinderii și 
nu de capacitatea cetă
țeanului. Această problemă 
nefiind lămurită, nici o 
întreprindere nu cere și 
nu are nevoie de subin
gineri, în nici un anunț 
publicitar nu se cer subin
gineri, ceea ce înseamnă 
că în schema întreprinde
rilor aceste posturi sînt 
foarte puține, deși numă
rul absolvenților la aceas
tă formă de învățămînt 
este dublu decît cel de 
ingineri.

3, In sfîrșit, trebuie, re
zolvată problema salari
zării, pentru că în H.C.M. 
914/1970 se vorbește nu
mai despre absolvenții ve
chilor școli de subingineri, 
care nu erau școli de în
vățământ superior și ni
mic despre cei care absol
vă noua formă de învăță
mînt de subingineri.

Ridic aceste probleme 
cu speranța că forurile !n 
drept le vor lua în discu
ție și le vor rezolva.

Subinginer 
PAVEL CRISTE 

Cluj

MANIFESTĂRI OMAGIALEîmplinirea a 115 ani de la Unirea Principatelor prilejuiește in școli și instituții de învățămînt superior, in cluburi, caso de cultură ale tineretului și cămine culturale, manifestări variate prin care elevii, studenții, tinerii din unități industriale și agricole cinstesc actul de la 24 ianuarie și pe făuritorii lui. în aceste zile premergătoare jubileului, ei își dau concursul— ca organizatori și interpreți— la montaje literar-muzicale, spectacole de teatru și de film, seri culturale, șezători literare, omagiind personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a celorlalți participanți de seamă la memorabilul eveniment.în mai multe localități situate de o parte și de alta a Milcovu- lui — riu care cu 115 ani in urmă desoărt.ea Muntenia de Moldova— s-au desfășurat manifestări culturale dedicate sărbătoririi actului Unirii Principatelor. La casa memorială din Cimpuri a primului deputat țăran — Moș Ion Roată — a avut loc o seară omagială, in cadrul căreia au fost evocate evenimentul de la 24 ianuarie 1859. figura de luptător a dijmașului născut pe aceste meleaguri.• „115 ani de la Unirea Prin-

ci palelor’ se intitulează expoziția deschisă la Craiova, reunind aproape 200 de documente originale, fotocopii, cărți, care redau sugestiv aspecte ale luptei pentru pregătirea și înfăptuirea actului Unirii Moldovei cu Țara Românească, principalele realizări obținute pe multiple planuri, sub conducerea lui Al. I. Cuza, precum și documente referitoare la desăvîrșirea formării statului național unitar român.• La clubul tineretului din municipiul Alba lulia s-a desfășurat un program cultural-artistic, în cadrul căruia a fost prezentată expunerea „Reforme democratice al domniei lui Alexandru loan Cuza“. urmată de piesa „Moș loan Roată și Unirea“, în interpretarea unor elevi de la Grupul școlar profesional de construcții din localitate.• La teatrul popular din Caracal a avut loc un simpozion pe tema „Unirea țărilor române — act istoric cu o profundă semnificație în viața națiunii noastre“. Aceluiași eveniment i-a fost dedicat și spectacolul „Hai să dăm mînă cu mînă !“, prezentat ne scena Casei de cultură Drăgănești.

Așa cum am anunțat, în numărul de azi conti
nuăm publicarea raidului întreprins pe traseu! 
schimbului III

FILATURA DE LÎNĂ PIEPTĂNATĂ- 
MÎERCUREA CIUC

SÎNTEM ÎN UNIRE, 
CU TOȚII

(Urmare din pag. I) noștri, țara este aici. întreagă, așa cum s-a visat și așa cum s-a împlinit. Unirea este pentru români un simbol cu rezonante de clonot grav, ca acela, măreț, de la Putna. turnat de Ștefan-vodă. în pelerinajul pe la locurile unde se păstrează memoria palpabilă a Unirii, in Muzeul de Istorie al Patriei este un portret mare, foarte mare, de o neobișnuită mărime al Iui Alexandru Ioan Cuza. domnul Principatelor unite. Sau noate numai mi s-a părut neobișnuit de mare tabloul, pentru că statura impunătoare a ultimului voievod român. de o splendidă frumusețe

și de o ținută cu adevărat princiară.. poartă în ea însăși noblețea însemnelor actului istoric al cărui erou a fost. Nici nu se poate închipui spirit mare în trup și chip urît pentru ce se în- tîmpla atunci. în anul acela fericit. Alexandru Ioan Cuza, cu numele lui bogat și sobru, de militar și principe ales ne este nouă astăzi drag cu respect, de parcă încă, astăziul de ac”m s" adună cu cel de atunci și cu cele care. au urmat și care vor m»i fi.Gaudeamus. de.asupra țării mele acoperită de iarnă. în a- cnastă zi s-a înăltat din nou deasupra Carnaților. o pasăre măiastră, cu aripi transparente.

Liceul pedagogic „Gheorghe Lazăr“ din Cluj.

La ora 23 „pontez“ împreună cu tinerele muncitoare din schimbul trei al întreprinderii „Filatura de Iînă pieptănată“ din Miercurea Ciuc.Prima copstatare : o prezență foarte bună — numai trei absenți nemotivați din aproape 500 de muncitori. întîmplarea face ca în această noapte asistența tehnică să fie asigurată de maistrul Aron Csomor, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere. îmi prezintă sarcinile de plan ce stau în fața tînărului colectiv de aici — vîrsta medie a salariați- lor de 19 ani și 4 luni — in anul 1974 : o creștere a valorii producției globale cu 13,7 la sută față de 1973, iar a productivității muncii cu 12,9 la sută. Pe baza utilizării mai judicioase a suprafețelor productive, va avea Ioc, începind din al doilea trimestru al anului o sporire a capacității întreprinderii care va asigura la finele lui 1974 o producție suplimentară de 700 tone de fire.Realizarea acestor obiective se face prin contribuția egală a tuturor schimburilor. Practic, îmi explică interlocutorul meu, mașinile funcționează fără întrerupere de luni dimineața pină duminică dimineața cind încep reviziile premergătoare unui nou ciclu.Parcurgem împreună drumul melanei — de la materia primă la fir. La secția de preparație ne in- tîmpină maistrul de serviri Grigore Bujac. II întreb cite mașini din secția sa. staționează ? „Cu excepția uneia, care s-a defectat in schimbul doi, toate, merg din plin. Și aceasta, imi spune el, s-ar fi putut repara — este vorba doar de schimbarea unei curele de transmisie — dar „rezervele“ sint încuiate în magazie. Vom pierde, deci, o anumită cantitate de producție. . .Necazurile se fac deja simțite la secția vecină — filatura ring — unde lipsesc cantitățile suficiente de materie primă. Și aici găsim mașini care stau, toț din lipsa unor piese de schimb. In secțiile finisaj mecanic și chimic, insă, totul decurge normal.— în cei doi ani și jumătate de cînd lucrez aici, imi spune cu mîndrie controloarea de calitate Etelka Kristaly nu s-a înregistrat nici un rebut. Pină acum șe pare că nici această noapte nu va fi o excepție.— Vedeți, intervine o tînără zveltă în halat alb, pe al cărui ecuson îi disting numele — Tereza Gali __ po preocupăm mult de întărirea disciplinei tehnologice. fapt care» are urmări dintre cele mai bune asupra calității producției. Pe această linie, structurarea organizației U.T.C. pe schimburi a avut o influență pozitivă. Sintem împreună în toate schimburile, putem interveni imediat cînd apar „cazuri'....Este dimineață. Mașinile trec „din mers“ in mîinile muncitorilor din schimbul I. Cei care predau ștafeta pleacă cu regretul că datorită ,unicilor neajunsuri cauzate de lipsa pieselor de schimb, plănui de producție n-a fost îndeplinit decît în proporție de 93 la sută.
PETRE JUNIE

COMBINATUL PENTRU PRELUCRAREA 

LEMNULUI-RM. VÎLCEA

tinși. Văzîndu-mi nedumerirea, maistrul Ilie Stan intervine cu o lămurire necesară.— Băieții sint in schimbul următor. Au venit mai devreme și așteaptă să pornească la treabă. La noi, predarea și preluarea schimbului se face din mers, astfel îneît fluxul producției să nu fie afectat iar cele 480 de minute să fie folosite integral.Și, Intr-adevăr, peste un sfert de oră, observ cum lingă mașinile și utilajele aflate în lucru se află deja cei care le vor prelua. Scurte discuții „din mers“ apoi predarea ștafetei se face firesc, incit la ora 23 munca se desfășoară în plin, de parcă schimbul de noapte ar lucra aici de cind lumea. Maistrul Ion Nițu, supraveghează atent modul cum a demarat schimbul pe care îl conduce. Este satisfăcut. într-a- devăr, totul este în ordine. Utilajele lucrează cu întreaga capacitate. N-a fost înregistrată nici o absență nemotivată, aprovizionarea cu materia primă este satisfăcătoare., Cei meniți să asigure asistența tehnică se află la post. Lună de lună uteciști ca Maria Barbu, muncitoare la unul din uscătoare. Ion Marinescu. conducător de freză, Marieta Bogoslov, lucrător la Îmbinarea manuală. Ion Luțescu, Maria Ion, Constantin Mihalache. Gheorghe Ohîi sau mașinistul de utilaj Ion Armeanu, secretarul organizației U.T.C. pe schimb. își înscriu numele printre fruntași. Modul cum înțeleg tinerii să se achite de sarcinile profesionale este reflectat și de faptul că după numai o decadă și juma-

Cînd noaptea 
este 

zi de lucrului

COMBINATUL PENTRU PRELUCRAREA

LEMNULUI-FOCȘANI

însoțit de tovarășul Aurel Marin, secretar al comitetului municipal U.T.C., străbat halele uriașe ale Complexului pentru industrializarea lemnului din Km. Vîlcea :Ora 22,30. Facem un prim popas în secția placaj- panel lignofol (P.F.L.). activitatea productivă _ cunoaște aici ritmuri înalte. 168 de oameni — între care mulți tineri — se află la locurile lor de muncă in plin efort de parcă s-ar găsi la începutul și nu la sfirșitul celor 8 ore de lucru. Dar surpriză. Alături, pe niște grămezi de panel, cîțiva tineri stau des

tate planul secției pe luna ianuarie la principalele sortimente a fost deja realizat la panel și placaj de uz general, înregistrindu-se și primele depășiri.Ne continuăm drumul prin celelalte secții.Ora 0.45. Ajungem in hala de furnire estetice. Maistrul Costică Nicolae ne întimpină satisfăcut. Și aici treaba merge „ca pe roate“. Aprovizionarea este bună, nici o absență nemotivată. Urmărim la lucru cițiva tineri. Pe Aurelia Burcuș care execută operația de legat și numărat pachete de furnir, pe Gheorghe Ele, ajutor la mașina de decupat furnire și pe alți colegi ai lorOra 1.15. Am ajuns în secția P.F.L.. complet auto- ’ matizată. Banda de formatizare își desfășoară lent cursa obișnuită. Dar pe tabloul de comandă acul care ar trebui să indice viteza ei de deplasare a încremenit la zero. O curea de la un motoraș s-a rupt. Banda poate merge și așa. dar — lucrind cu aproximație — calitatea produselor ar putea fi prejudiciată căci grosimea plăcii trebuie corelată cu viteza de deplasare. Dar o curea de rezervă pentru motorașul respectiv nu există la îndemină. Utecistul Gheorghe Busoi. unul din mașiniștii de la bandă, găsește în cele din urmă o soluție. Adaptează o altă curea și totul reintră in normal. Sigur, este bine că o soluție a fost găsită operativ, dar este oare așa de greu să șe asigure din vreme piesele de schimb necesare în cazul unor asemenea incidente neprevăzute ? Mai ales că o simplă curea de transmisie nu ridică cine știe ce probleme.Inginerul Ilie Șerban, membru al Comitetului U.T.C pe combinat care ne-â însoțit pe parcursul documentării noastre, ne-a asigurat că aceste „amănunte“ vor fi rezolvate neîntîrziat.
DORU MOȚOC

Tinerii Eugen Crăciun. Ilie Micu, Gheorghe Cucu și ceilalți 40 de colegi ai lor au sosit în fabrică cu circa un sfert de oră mai înainte de începerea schimbului, astfel că îi găsim deja la lucru.— In noaptea aceasta, ne spune maistrul Ștefan Simionescu, intră in lucru un lot de 200 garnituri. In schimbul 111 se vor produce 23 ; norma obișnuită.S-au creat toate condițiile. Muncitorii sint aprovizionați cu materie primă, utilajele funcționează bine. Introducerea de la 1 ianuarie a noului sistem de lotizare a producției a mulțumit pe toată lumea, în felul acesta producția poate fi urmărită cu precizie, iar lucrătorii tineri, executînd zi de zi aceleași repere, dau lucrări de mai bună calitate.Ora 1,00. Sectorul pregătire mașini I. îl zărim pe tînărul, maistrul principal Ioan Vasile, dind indicații tinerilor. Dumitru Borcea și Aurel Ifrim.— Pe dumneavoastră v-am mai întîlnit și la ora 23, spuneați că ați fost in schimbul II ; de ce ați mai rămas ?— In noaptea asta intră în fabricație un nou produs. în aceste cazuri rămîn pînă la ziuă, băieții cu care lucrez sînt foarte tineri, trebuie să stabilim împreună cum trebuie executat produsul.— Vă ridică vreo problemă deosebită schimbul III? îl întrebăm pe tinărul muncitor Vasile Șotilcă.— Nu, dacă sintem aprovizionați cu tot ce ne trebuie. Producția schimbului III nu se deosebește cu nimic de cea a primului schimb. Ni s-au dat dimensiunile noului produs acum două săptămini, le-am studiat în liniște, am materiale... Nu e nici o problemăOra 2,15. Pătrundem in incinta Fabricii de P.F.L., unitate tinără ale cărei instalații sensibile au dat și mai dau incă de furcă specialiștilor. Aflăm că schimbul din această noapte este „întărit“ — în afară de inginerul Ion Furtună se mai află in fabrică incă doi ingineri, printre care inginerul șef al fabricii, Puiu Stan.Instalațiile funcționează normal, vegheate de oameni pricepuți. La fiecare zgomot deosebit, insesizabil pentru neavizați, inginerul Furtună dispare pentru citeva clipe pentru a hotărî măsurile de rigoare.„Totul merge bine“ este concluzia pe care o desprindem în fața preselor gigantice, care la fiecare 4 minute eliberează o „presă“ de 700 kg. încărcată cu plăci de P.F.L.
MONICA ZVIRJINSCHISe detașează, in rezumat, din toate relatările reporterilor noștri cîteva cauze esențiale care diminuează activitatea de producție in schimbul III. Pe primul Ioc se situează slaba organizare a asistenței tehnice din care pricină multe utilaje se defectează și își încetează producția pînă in schimbul de dimineață cind se deschid magaziile cu piese de schimb. Golurile de lucru, ca urmare a aceleiași organizări defectuoase, se repetă de asemenea in aproape fiecare relatare, iar indisciplina — intîr- zierile de la program, oprirea mașinilor înainte de sfirșitul schimbului, plimbările prin secții —■ este favorizată de insuficientele controale ale conducerii întreprinderilor, ale comitetelor U.T.C. și sindicatului,Conducerile lehnico-adminîstrative ale întreprinderilor au obligația să acorde mai multă atenție activității din schimbul de noapte, să întreprindă toate măsurile ca utilajele și locurile de muncă să fie încărcate la capacitate corespunzătoare, iar timpul de lucru să fie folosit integral. Sarcinile deosebit de mobilizatoare alee acestui an, nu permit irosirea nici unui minut din program, a nici unei capacități destinate producției. Organizațiile U.T.C. trebuie să folosească mai constant acțiunile sale specifice — raiduri in schimbul de noapte, controale Ia poarta întreprinderii și vestiare pentru a sesiza întârzierile unor tineri șj părăsirea locului de muncă înainte de încheierea programului — să inițieze discutarea operativă in colectiv a cazurilor de abateri disciplinare. In apropiatele adunări generale ale șalariaților, secretarii organizațiilor U.T.C., ceilalți tineri trebuie să-și aducă contribuția lor concretă, prin propuneri bine argumentate.

FIII 
VRANCEI 

(Urmate din pag. I)retul împotriva risipei de energie“ vor antrena sute și șuti de uteciști, ceea ce va duce la folosirea cu maximă eficiență a capacităților de producție. La fel vor proceda și tinerii de la Combinatul de prelucrare a lemnului. Fabrica de confecții, întreprinderea „Chimica“ — Mărășești, precum și „Ceramica“ Odobești.Concursurile din cadrul olimpiadelor pe meserii vor asigura de asemenea un plus de cunoștințe pentru tinerii lucrători din industrie. Cu scopul de â contribui la soluționarea unor greutăți in livrarea de materii prime, se vor organiza întilniri între organizațiile U.T.C. ale furnizorului — „Argeșeana“ Pitești. și beneficiar — întreprinderea de confecții Focșani. A- nul 1974 constituie pentru tineretul din construcții un an bogat. cu multe realizări. Ei vor da în funcțiune noi unități economice. cum ar ft : întreprinderea de mase plastice: Fabrica de vermut și vinuri spumate : întreprinderea de moră- rit și panificație. Comitetul județean U.T.C. a început acțiunea de sprijinire a unităților economice noi care vor intra în funcțiune. în acest scop, in cursul acestei luni au fost recrutați un număr de 130 tineri din județul nostru și trimiși la școlarizare pentru ' noile meserii. La întoarcere, tinerii vor avea spațiu de locuit prin construirea celor trei cămine de nefamiliști cu o capacitate de 600 locuri.în agricultură, peste 12 000 tineri ăi satelor se alătură îndemnului de a obține în anul ’74 producții record in toate domeniile. în lunile ianuarie și februarie, la sate sînt inițiate ample acțiuni de fertilizare a terenului. Cele 9 000 hectare teren vor primi peste 135 000 tone îngrășăminte naturale. în vederea încheierii reparațiilor Ia tractoare și mașini agricole s-au mobilizat toți mecanizatorii din S.M.A., I.A.S. și C.A.P. astfel ca la sfirșitul lui februarie toate utilajele să fie gata de muncă. Fruntașe pină acum sint unitățile din Adjud. Cîmne- neanca și Ciorăști. Organizațiile U.T.C. sprijină unitățile agricole în organizarea cursurilor de calificare pe perioada unui an de zile fără scoaterea din producție a tinerilor.Planul pe acest an la munca patriotică este mult mai mobilizator (cu 8 la sută mai mare ca anul trecut) ceea ce a presupus luarea din vreme a unor măsuri coresounzătoare. Astfel, am căutat să îmbunătățim repartizarea obiectivelor economice pe organizații, subordonate biroului comitetului județean în funcție de posibilitățile existente, insistind ca aceasta să-și realizeze principalele obiective in mod ritmic, trimestrial, evitînd astfel munca in salturi.Vrancea — prin eforturile tuturor viratelor ei — și deci și prin acelea ale tinerilor, iși va înfăptui înflăcărată sa angajare, de a sărbători cu noi suc-I cese anul XXX.
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îndatoririle față de părinți AMINTIRI DIN PRIMA LINIE
— Atît despre grija părintească, cît și despre recunoștința 

filială, despre îndatoririle morale pe care copiii le au față de 
părinți se vorbește în mod curent. Se poate oare vorbi totuși 
despre o durată anume a îndatoririlor pe care le au tinerii, 
copiii față de părinți ? Se poate considera că încetează vreo
dată, în anumite condiții, aceste tradiționale obligații 
morale?

Răspunde profesorul emerit ION BUTCULESCU— Un răspuns univoc este greu de formulat. Dacă ne referim la durata acestei îndatoriri, trebuie să pornim, poate, de la latura sa reciprocă, de care este indisolubil legată. Adică, se poate preciza cît anume, pînă cînd părinții au îndatoriri față de copiii lor ? Răspunsul este desigur nuanțat. Me- ' ițirea părinților, a familiei în general, este de a contribui într-o măsură cît mai substanțială la formarea personalității tinerilor, la a face din aceștia ceea ce, in termeni obișnuiți, se numesc „oameni întregi“, de nădejde, buni cetățeni, cu toate implicațiile care — în societatea noastră socialistă — decurg din acest aspect. Or, în practică, vîrsta la care se ajunge la gradul de maturizare respectiv diferă. Iată deci că, cel puțin din acest punct de vedere, durata unor îndatoriri părintești e- vidente este de timp, dește greu precizat în Viața dove- că, după

atingerea acestui prim obiectiv, grija părintească continuă să se manifeste. într-o formă diferită din punct de vedere calitativ ea nu încetează practic niciodată.Să readucem a- cum în discuție reversul acestei laturi, durata îndatoririlor pe care copiii le au față de părinți. Dincolo de recunoștința, de îndatoririle concrete — care se pot manifesta sub diferite forme —, tinerii poartă față de cei care i-au crescut (deseori cu prețul unor însemnate e- forturi) o recunoștință de ordin afectiv. Care este durata acesteia din urmă 1 Este de dorit și este perfect normal ca aceasta să dăinuie fără limite în timp.Dar îndatoririle concrete, manifestate, după cum am arătat, sub diverse forme, trebuie să aibă și ele o durată anume ? Depinde de la caz la caz, în funcție de situațiile existente în fiecare familie, în principiu, consider că, ajuns fie și la o vîrstă ma-

tură, „copilul“ se cuvine să fie ori- cînd gata să acorde părinților sprijinul său, dacă lucrurile o cer și bineînțeles — date fiind obligațiile sale față de familia pe care și-a întemeiat-o — în măsura posibilităților.Am întîlnit tineri, foști elevi de ai mei, care imediat ce și-au întemeiat o familie proprie, avînd deci obligații firești față de aceasta, consideră că, automat, orice îndatorire față de părinți, față de familia în care au crescut, încetează. Punctul de vedere mi se pare simplist chiar nejust. părinții lor mod efectiv de sprijinulȘi < Dacă au în nevoie . . lor, ei sînt datori, consider, să facă totul pentru ca — fără să lezeze, evident, noile responsabilități — să a- corde acest sprijin. Desigur, nici o lege scrisă nu precizează și, mai ales, nu sancționează ne- acordarea acestui sprijin. Este vorba insă despre o îndatorire morală, care, cinstită cum se cuvine, onorează

indiscutabil personalitatea oricărui tînăr, oricărui fiu.Desigur, există, din păcate, și părinți ale căror exigențe, pretenții în ceea ce privesc răspunderile copiilor față de ei sînt exagerate. Fără să țină seama de anumite greutăți și solicitări, pe care le implică noua „poziție socială“ a copiilor — care însă nu mai au de mult vîrsta copilăriei — și, uneori, fără o motivație reală, pretind tot felul de dovezi de supunere și așa-zisă recunoștință filială. Consider, pe de altă parte, că rezolvarea unor asemenea situații, care, nu rareori pot genera conflicte dintre cele mai penibile, nu poate fi adusă în nici un caz prin adoptarea de către tineri a unor atitudini violente.schimb, nimerit aceștia dească, lor,să facă, în fond, dovada propriei lor maturități.

Este, în un prilej pentru ca să dove- la rîndul înțelepciune,

Un tînăr dorește
să învețe o meserie

Războiul nu se sfîrșise
incă;

o nouă
August 1944. într-o casă conspirativă a partidului comunist, în strada Aurel Vlai- cu, un bărbat asculta încordat radioul. In acele zile, pentru luptătorii din rezistență deviza era : „Lăsați a- paratele deschise“. Comunistul ilegalist NICOLAE PETREA se număra printre oamenii care purtau răspunderea mobilizării urgente, imediat după ora H, a formațiilor patriotice de luptă.— Lucram în condiții de deplină conspirativitate. Asta însemna și o restricție deosebită privind circulația informațiilor. Eu eram în legătură cu comandanții grupelor patriotice din Capitală : de la S.T.B., de la „Gaz și electricitate“, din întreprinderile tipografice etc. Mi s-a spus doar atît : „Trebuie să fiți pregătiți în orice moment, în citeva zile vom trece la acțiune“. Era la începutul lui august 1944...— Cum v-ați descurcat însă cu agenții serviciilor secrete ? După cum se știe, erau deosebit de atenți la cea mai mică mișcare a rezistenței.— Măsurile de securitate e- rau foarte riguroase. Eu, de pildă, trebuia să știu în fiecare clipă unde pot să-i găsesc, în caz de nevoie, pe comandanții grupelor patriotice de luptă. In acest scop mă întilneam zilnic, pe diferite străzi, cu oamenii de legătură. Dacă aveam ceva să le comunic, atunci stăteam de vorbă. Dacă nu existau urgențe, treceam unii pe lingă alții fără

dar începea
epocă istorică

să ne spunem nimic. Nu știam exact cum anume vom acționa. Dar eram pregătiți pentru a face față oricărei misiuni. în seara zilei de 23 august 1944, cu două ore înainte de difuzarea, prin radio, a celor dinții știri despre declanșarea insurecției naționale antifasciste armate, una din grupele noastre, formată din oameni bine instruiți și de cea mai mare încredere, a fost mobilizată la palat pentru o acțiu-

s-a

Convorbire cu tovarășul
NICOLAE PETREA

ne extrem de importantă. Noaptea, această grupă a asigurat transportarea căpeteniilor anto- nesciene, arestate la palat în cursul după-amiezii, într-o casă conspirativă a partidului din cartierul Vatra Luminoasă.— Dumneavoastră ce misiune ați avut de îndeplinit in noaptea de 23 spre 24 august 19441— Ca să înțelegeți semnificația misiunii mele — și a altor tovarăși ai mei — ar trebui să mă refer mai întîi la starea de spirit care s-a declanșat brusc în Capitală odată cu transmiterea comunicatelor radiofonice de la orele 22. Era război. Oamenii îndurau foamete, mizerie, dar mai ales erau terorizați de bombardamentele aviatice. Bucureștii erau noapte de noapte un oraș întunecat, pe străzi nu ar-

dea nici un fel de lumini, iar ferestrele caselor erau toate camuflate. După primul comunicat, în care se menționa că Antonescu a fost arestat, căformat un nou guvern și că România a ieșit din alianța cu Germania fascistă, deodată tot orașul s-au aprins luminile. Oamenii scandau fericiți : „E pace ! Avem pace !“ Iar dintre toți, cei mai bucuroși erau militarii. Ori nu era încă pace și acest adevăr trebuia să fie cunoscut. Pentru ca să avem în- tr-adevăr pace, ni se cerea încă să luptăm. Ni se cereau încă multe sacrificii. împreună cu alți comuniști, am primit ordin să ne deplasăm la Comandamentul Militar al Capitalei — unde urma să luăm legătura cu colonelul Dămăceanu. Parola era : „Inginerul Ceaușu“ (numele conspirativ al tovarășului Emil Bodnaraș). Toate străzile erau înțesate de trupe românești. La comandament era o a- gitație de nedescris. în continuu se primeau telefoane și se dădeau telefoane. Dar numeroși militari, chiar și ofițeri, nu înțelegeau exact situația ; ei repetau cu insistență : „Gata, războiul s-a sfîrșit“... în acele zile fierbinți ale lui august 1944, una dintre misiunile importante ale comuniștilor a fost acțiunea fermă pentru depășirea acestui dificil moment psihologic. Lupta împotriva cotropitorilor fasciști era o datorie patriotică. Și toți cei care își iubeau țara au înțeles că trebuie să răspundă a- cestei datorii.

în

A. VASILESCU

Ce trebuie să cunoască un 
tînăr care dorește să se califice 
într-o meserie ?

Răspunde ADRIAN IvITRZA, 
director al Direcției forța de muncă din 

Ministerul MunciiUn tînăr care dorește să învețe o meserie trebuie să îndeplinească următoarele condiții :1. să fie absolvent al școlii gene- -ale de 8 (7) ani ț2. să fie apt pen- vru muncă din punct de vedere medical.în vederea încadrării in muncă, tinerii urmează să se adreseze oficiilor forței de muncă din ilor me cadrul direcți- pentru proble- de muncă si o-

crotiri sociale care cunosc, La nivelul județului, posibilitățile de calificare din întreprinderi, prin practică la locul de muncă sau prin cursuri de calificare de scurtă durată.Tinerii în vîrs- tă de pînă la 18 ani, absolvenți a 8 (7 clase ; absolvenții clasei a 7-a pentru promoțiile anterioare anului 1961), au posibilitatea să se califice prin frecventarea

învățămîntului profesional și tehnic (școli profesionale — învățămint de zi și seral, ucenicie la locul de muncă, licee de specialitate).Absolvenții liceelor de cultură generală se pot califica prin cursuri de specializare postliceală de scurtă durată sau prin școli de specializare postliceală ; mai pot urma institutele de subingi- neri și conductori arhitecți sau învă- țămîntul superior.în anul 1974, toți absolvenții clasei a VIII-a sînt obligați să urmeze treapta I de liceu (conform Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 privind dezvoltarea și per-

fecționarea învăță- mîntului în România).După absolvirea primei trepte de liceu, tinerii vor putea :a) să se încadreze direct în producție, pe baza promovării examenului la comisia tehnică de încadrare și promovare a muncitorilor din întreprinderi ;b) să urmeze școala profesională sau ucenicia (durata 1—IV, ani) ;c) să urmeze cursurile de califi- "care rată luni)d)treapta a liceu (pe examen).

R. S.

de scurtă du-(pînă la 6să urmezeIl-abază de de
Invenții și inventatori

INAUGURĂRI
ÎN CELE

TREI DECENII

nELECTROAPARATAJ"
I

emblema sentimentală

Există numeroși tineri inven
tatori, autori de inovații și ra
ționalizări. Ce prevede legea 
pentru promovarea și recom
pensarea lor?

Răspunde ION MĂNESCU,
Munciidirector adjunct în Ministerulcunoscut activita- inventii, raționa- spri.iini-

Este faptul că tea de inovații și lizări este _. ..tă și îndrumată de către stat. Autorul unei invenții are dreptul, fie să ceară să i se acorde brevetul de invenție. fie să cedeze Unei întreprinderi drepturile cu privire la invenție- în acest ultim . caz _ — conform 884/1967 ției i brevetul _ . iar autorului certificatul de inventator, cu toate drepturile ce decurg din acesta.

Decretului — inven- se acordă respectiv.

Pentru care este tul unor experiențe sau practici colective. fără ca autorul sau autorii să1 poată ti determinați. brevetul de invenție se acordă întreprinderii în cadrul căreia a fost realizată. Prin acordarea brevetului de asigură sau său în losireainvenției pe teritoriul R.S.R.Pentru invențiile aplicate în tară sau valorificate în străinătate. inventatorii cărora li s-au

invenția rezulta-

inventie se titularului succesorului drepturi fo- exclusivă a

acordat certificate corespunzătoare, au dreptul la recompense materiale. în lei sau valută. Titularii brevetelor de invenții au obligația de a face demersurile necesare pentru aplicarea invențiilor lor. în primul rind. în întreprinderile care teritoriul iar sesizate rirea să operativ pundă primite, derile titulare brevetelor de invenții au obligația, în funcție de utilitatea pe care o prezintă invențiile, să le aplice pe teritoriul R.S.R., să le breveteze și să le valorifice în străinătate.Drepturile exclusive ce decurg din brevetul de invenție încetează la expirarea duratei de protecție a inven-

în lucrează, pe R.S.R.. întreprinderile au îndato- examineze și să răs- cererilor întreprin- ale

re-ției sau prin nunțarea titularului. Titularii brevetelor de invenții sînt scoși din drepturile conferite de brevete. dacă nu achită taxele a- nuale în termenele legale.Brevetul de Invenție se anulează la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, de către Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile. în cazul cînd se constată că : obiectul invenției nu este brevetabil ; nu sînt îndeplinite condițiile legale pentru existenta unei invenții brevetabile. Pentru invențiile și raționalizările aplicate, autorii a- cestora au dreptul Ia recompense materiale conform articolului 38 din Decretul 884/1967.
Redactorii rubricii : G. HUȚA, R. LAL, A. BÂRSAN

— Iarna, iernile Ie petreceam dîrdîind ore în șir, dind zăpada la o parte din secție, dacă o pot numi așa, simțind crivățul mai abitir ca afară, vintul rece și tăios reducînd la neputință cele cîteva umile sobe cu rumeguș.— Cît despre mîini, pe acestea nu le mai simțeam decît în clipa în care degetele se lipeau prea tare de metalul ce părea fierbinte, făcînd corp comun cu el, unindu-se, descleștarea pro- vocindu-ți nu o dată răni, ascunse pentru a nu fi văzute pentru că asta însemna concediere....I-am ascultat mai întîi pe oameni, pe veteranii acestei u- zine — Maria Dumitrescu, Gheorghe Ciovei, Toma Gheorghe — intenționînd ca mai apoi să mergem împreună și să vedem ce a mai rămas din fostul atelier de cuie și lanțuri, denumit pompos după aceea, cînd s-a trecut la executarea celor dinții aparate de joasă tensiune, întreprinderea Electrică Română. Intenție care a rămas doar intenție ; din vechea fabrică nu mai există acum nici o suprafață construită, „ELECTROA1— - RATAJ“ fiind în întregime o unitate industrială clădită în a- nii noștri. Și atunci, atunci am privit plopii înalți ce străjuiesc întreprinderea, copacii sădiți în primăvara anului 1950 și care pentru toți cei ce lucrează aici, după cum aflăm, reprezintă o imagine simbol, a verticalei ne care s-a înălțat din mai nimic o puternică cetate industrială, „capul de familie“ a încă trei unități cu profil similar : Fabrica de aparataj pentru instalații Titu (intrată în funcțiune în 1972), „Electrocontact“ — Botoșani (ce va fi racordată circuitului productiv în acest an) și o nouă fabrică la Buzău (ce urmează să debuteze în următorul cincinal). De-abia după aceea, după ce ne-au lăsat răgaz să medităm în liniște asupra imaginii simbol propuse și care figurează în emblema sentimentală a întreprinderii, interlocutorii noștri ne-au oferit cîteva informații concrete a ceea ce au însemnat ultimii 30 de ani în istoria uzinei. Sint informații care fac inutile orice alte comentarii, căci fiecare an trecut a coincis cu o nouă reușită, cu o altă linie mai sus trasă pe tocul de la ușă, cum se exprima tovarășul Nicolae Florea, secretarul de partid.— Cînd am sărbătorit 20 de ani de la nașterea, de la adevărata naștere a uzinei, în 1969 deci, an de Ia care prefacerile înnoitoare au continuat cu aceeași impetuozitate, suprafața construită crescuse de 12 ori față de 1944, utilajele instalate

de șase ori iar producția globală de 31 de ori.— In 1973, an în care ni s-a decernat titlul de întreprindere fruntașă pe industrie și Ordinul Muncii clasa I, gama sortimentală depășise 550 de produse în peste 250 de variante constructive.— In acest cincinal au intrat sau vor intra in funcțiune incă trei hale — mase plastice, auto- utilare și atelier mecanic, o cantină cu o capacitate de 1 500 de locuri și program de funcționare în trei schimburi, o școală profesională, încă un cămin de ne- familiști. ■Dar oamenii, care a fost evoluția oamenilor ? am întrebat, deși nu era necesar, muncitorii de ieri Maria Dumitrescu, Ghe-

orghe Ciovei, Toma Gheorghe — și alții ca ei — fiind astăzi coordonatori ai proceselor de producție, fiecare treaptă urcată de întreprindere fiind urcată datorită lor și celor care au venit pe parcurs, integrindu-se drumului viguros pe parcursul căruia fiecare și toți laolaltă au străbătut și străbat in condiții de muncă excelente, în acele secții cu ferestre largi, calea a- firmării profesionale, a continuei deveniri. Și poate de aceea, deși cei cu care am stat de vorbă „au în spate“ o jumătate de veac sau chiar mai bine de existență, privirile lor au rămas tinere, la vîrsta reală a întreprinderii unde muncesc.GH. GHIDRIGAN

DESTINE

99 PE NICI
UN ALT
DRUM

N-AM FI
AJUNS
AICI“

cei care

„Am fi putut avea alt drum 
în viață... Un drum pe care 
l-am fi refuzat dar care ne-ar 
fi fost impus“. Cuvintele a- 
parțin unui tînăr de 30 de 
ani, născut deci în anul in
surecției, dar care exprimă de 
fapt gindurile și sentimentele 
unei generații. Cuvinte gra
ve, pornite dintr-o convinge
re adîncă, din înțelegerea lu
cidă că drumul unui om în 
viață nu e determinat numai 
de calitățile individuale,, ci, 
în primul rînd, de condițiile 
social-istorice în care apar și 
se manifestă. „M-am născut 
în comuna Văculești, județul 
Botoșani, continuă Ion Pi- 
taru, mecanic 
auto la Între
prinderea de 
construcții și 
montaje siderur
gice din Galați. 
Tatăl meu mun
cea pe moșia u- 
nui boier. Tră
iam într-o casă 
mică, învăluită 
cu stuf, eu fiind 
cel mai mare 
din cei 5 copii. 
Dacă n-ar fi a- 
vut loc actul de 
la 23 August, 
dacă clasa mun
citoare condusă 
de partidul co
munist n-ar fi 
cucerit puterea 
politică, eu și 
frații mei am fi 
reeditat destinul 
părintelui nostru. 
Adică să mun
cim zi și noap
te, să îndurăm 
foame, mizerie 
și umilinți. Și ca 
mine, aproape toți
au astăzi vîrsta mea“.

Ion Pițaru a dorit să înve
țe o meserie și a învățat. 
Peste un an va absolvi școa
la serală de maiștri. A dorit 
să-și ajute frații mai mici și 
i-a ajutat, avînd și el pro
pria familie, întemeindu-și o 
bună gospodărie, învățînd și 
nutrind gînduri să învețe me
reu. S-a născut în acele părți 
de țară de unde a pornit 
cîndva o mare răscoală și își 
imaginează acum, cutremu- 
rînau-se, ce ar fi devenit el 
dacă s-ar fi păstrat vechea și 
nedreapta orînduire socială.

— Sînt primul om din nea
mul meu care a absolvit 
ceul și apoi o facultate, 
spune tînărul Constantin 
jan, profesor de muzică 
Școala generală nr. 20 din 
Galați. Cînd m-am ridicat pe 
picioare se auzeau ultimile 
bubuituri ale războiului. In 
alte condiții decît cele oferi
te de socialism, de avîntul 
revoluționar din țara noastră 
de după 23 August, nu mă 
îndoiesc că nu aș fi ajuns 
ceea ce sînt. Aș fi rămas a- 
casă în comuna Smulți, tru
dind din greu precum a tru
dit tatăl meu, pentru alții, ne- 
cunoscînd bucuria împlinirii 
tuturor viselor.

Un alt drum în viață, ima
ginat acum, dar care ar fi 
putut fi cel real, refuzat prin 
puterea unei clase care a de
clanșat și susținut un mare 
proces revoluționar. Meditînd, 
interlocutorul meu continuă 
de fapt un monolog pe care

It
imi 
Be

la

adeseori l-a rostit pentru 
sine, un monolog care a stat 
și stă la baza convingerilor 
sale morale și politice : „Din 
perspectiva fiecărui om se 
văd clar cuceririle socialis
mului. Nu mă refer numai la 
dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiei, a culturii și științei, la creșterea nivelului de 
trai, ci și la crearea condi
țiilor necesare fericirii. So
cialismul a schimbat mentali
tăți, i-a învățat pe oameni să 
trăiască, a demonstrat fiecă
ruia că se poate trăi altfel, 
demn, omenește. Înainte erau 
și țărani cu o bucată mai mare 
de pămînt, dar tot in sărăcie 

trăiau, robi ai 
pămîntului, ai 
închistării indi
viduale. Situîn- 
du-ne pe înăl
țimile acestui 
prezent al nos
tru, un lucru ne 
apare deosebit 
de clar: pe nici 
un alt drum, nu 

< ajungeam aici,
pe nici un alt 
drum nu puteam 
merge mai de
parte“.

Continuăm di
alogul cu un alt 
membru al gene
rației tinere, cu 
medicul Radu 
Priboi, de la Spi
talul municipal 
nr. 1 din Galați. 
Cînd s-a născut, 
în 1945, tatăl 
lui era muncitor 
și membru al 
partidului comu
nist. Ascultîn- 
du-l pe Radu 

cum îmi vorbeștePriboi
de străduința din acea cre
me a tatălui său 
văța pentru a-și completa 
studiile (devine cîțiva ani mai 
tîrziu activist de partid), îmi 
amintesc de îndemnul mereu 
repetat al unuia din primii 
mei dascăli: „Invățați, băieți, 
că învățătura este cea mai 
mare și mai sigură bogăție“. 
Știam și noi, copiii, că tatăl 
învățătorului nostru, cel mai 
sărac om din sat, fi-a vîndut 
și singura capră din ogradă 
pentru ca feciorul lui, elev 
excelent, să-și termine școa
la normala. „Socialismul, re
vine în prezent medicul 
Radu Priboi, a deschis porțile 
tuturor copiilor, tuturor tine
rilor spre învățătură, spre a- 
firmarea deplină a personali
tății fiecăruia. Cei mai mulți 
dintre ei nu ar fi putut urca 
în alte condiții pe treptele pe 
care se situează azi. De a- 
ceea, cinci mă gîndesc la cei 
ce s-au sacrificat pentru a 
ne deschide nouă porțile spre 
învățătură nu pot să nu fiu 
copleșit de emoție“.

Ne-am aplecat urechea la 
sufletul și cugetul unor 
neri obișnuiți, care nu au fă
cut (încă) nimic spectaculos, 
dar care și-au urmat cu fi
delitate drumul deschis în fața 
lor de societatea noastră po
trivit puterilor și aptitudini
lor fiecăruia. Ascultîndu-le 
însă mărturisirile, am auzit 
glasul pur al unei generații, 
un glas care se afirmă cu 
putere.

de a în-

ti-

ION CHIRIC

UNIRE Șl UNITATE24 ianuarie 1944. Se împlinesc 85 de ani de la actul unirii principatelor române. înveșmîntată în haină militară, scăldată de singele fiilor uciși și schilodiți de război, ruinată de jaful hitlerist, națiunea rezistă dușmanilor săi. împotriva foametei, a plutoanelor de execuție, a lagărelor de concentrare și a pușcăriilor. Chiar în ziua în care țara vibrează la jubileul celor 85 de ani, de la unire se afișează cu ostentație și criminală nerușinare, în numele „sfîntului război din răsărit“ ultimile „daruri“ ale mareșalului Antonescu și ale ciracilor săi : cartele de 300 grame pîine neagră și 250 grame slănină de cap de om. Ofrandele mult trîmbițatului paradis fascist — pîine neagră și slănină. Numai cît să fie ținută în viață carnea de tun.Frontul troznește din tc«ite încheieturile. Victorii precise, înfrîngeri grele și dureroase. Dezertări și neexecutări de ordine. Armata refuză tot fățiș cauza mareșalului, bunalele militare nu prididesc cu procesele_ militari și civili. La nunțat 170 de sentințe de condamnare la moarte pentru dezertare. Siguranța și jandarmeria vînează miile de cetățeni care se sustrag executării ordinelor de recrutare. în proporție de 40 la sută cetățenii mobilizați refuză să ajungă în linia frontului. La București, grupuri de muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei sînt traduși în fața curții marțiale a Comandamentului militar. Acuzația : uneltiri împotriva siguranței statului, trădare de patrie. Faptele : într-un proces, 55 de oameni au ajutat cu alimente și îmbrăcăminte familiile patrioților căzuți crimei fasciste ; în alt proces, inculpații s-au declarat împotriva continuării războiului pentru ieșirea României din cîrdășia cu Germania. Toți sînt condamnați, cei mai mulți dintre ei la sentința capitală sau muncă silnică pe viață.A 85-a aniversare a unirii găsește sufletul și onoarea poporului român aduse în fața tribunalelor militare, chinuite de trădare și samavolnicii, sfișiate de ruină și război. între trecutul și viitorul său, România se pregătește pentru un nou destin. Un destin a cărui desăvîrșire trece implacabil prin focul armelor, al curajului, al sacrificiului suprem. Și mai presus de orice, ca de atitea ori, rămîne vie speranța în ziua de mîine.

EI FILE DE CRONICĂmaiTri-mai înscenate adversarilor regimului, Timișoara, Curtea marțială a pro-

TRAIAN GINJU

m

24 ianuarie 1974. Se împlinesc 115 ani de Ia istoricul act al unirii principatelor române. Astăzi, țara vibrează din nou la jubileul unui eveniment care a marcat o nouă treaptă în evoluția conștiinței unității naționale a poporului. însă vibrează altfel, sub imboldul bucuriei unui popor care este creatorul și părtașul propriilor sale izbînzi. sub semnul certitudinilor unor noi împliniri viitoare. Cei 30 de ani care au trecut de la eliberare au adus cu ei modificări de esență în istoria patriei, transformări înnoitoare în peisajul ei economic și în nivelul de trai al oamenilor. Unirea este, ca și în urmă cu 30 de ani, ca și in urmă cu 115 ani, același eveniment de însemnătate epocală la care ne raportăm devenirea și existența actuală, însă aniversarea lui are Ioc în alte condiții sociale, in impreju- rări deosebit de fertile celor mai ambițioase aspirații și realizări, în condițiile în care obiectivele și țelurile fundamentale ale socialismului determină o profundă coeziune a maselor largi populare, expresie a atașamentului lor față de cauza comunismului.Astăzi mai mul» ca oricind unitatea este o realitate definitorie, ce se desăvirșește pas cu pas, printr-o participare entuziastă a întregii națiuni. Chemările la întrecere, însuflețite angajamente de a depăși însuși timpul în amplul proces al întrecerii socialiste, semnifică unitatea de voință sub care ne împletim eforturile. Realizările tot mai mari pe care le adăugăm la un bilanț în necontenită îmbogățire traduc în cifre și fapte unitatea de acțiune care ne propulsează înainte. Iar normele de etică și echitate socialistă care ne călăuzesc în plămădirea unei conștiințe multilateral dezvoltate demonstrează o neclintită unitate de gindire, de convingeri. Ne aflăm într-un moment în care unirea este întregită de o deplină unitate moral-politică a întregului popor în jurul partidului său.A 115-a aniversare a unirii găsește țara într-o etapă ce se constituie drept simbol al unitătti sale dinamice, mai încrezătoare decît oricind în viitorul ei. Speranțele de altădată s-au transformat de mult în certitudini.
D. MATALA
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Concursul nostru „PENTRU CEA MAI BUNÂ CLASA1

CU CE SE ACOPERĂ DORINȚA 
DE A FI CEI MAI BUNI

Am primit bilanțuri ale claselor concurente. N-am dat o schemă „cum să fie", incit acestea nu seamănă de fel intre ele.Unele sint simple rapoarte, conținînd, lapidar, date despre „ce s-a făcut“, altelesint relatări mai detaliate cu grijă pentru povestirea vieții colectivului in cele două luni de intrecere ; unele sint insoțite de situația exactă la învățătură a fiecărui elev, altele au alăturat caracterizarea făcută de către organizația de partid, comitetul U.T.C., conducerea școlii, după cum altele — ca cea primită ele îa Liceul pedagogic din Timișoara, anul IV, sint telegrafice : „clasa noastră a terminat trimestrul cu media generală 9,22“.Nu ne formalizăm. Intenția noastră, cerind a- ceste bilanțuri, este să aflăm cu ce zestre au intrat in faza a doua de concurs, dar și cu ce minusuri, echipajele trebuind să fie încurajate și ajutate să aibă combustia necesară călăto

riei școlare prin încă două trimestre. Lectura bilanțurilor primite pină acum spune foarte mult. In primul rind, că s-a ințeles rostul concursului : de a impune pe firmamentul vieții școlare 1974 colective de elevi, organizații U.T.C. care luptă pentru a fi cei mai buni, utilizind la maximum resursele lor tinere, dovedind că se poate trăi și munci in chip comunist incă din anii de școală. Pentru concurenții inșiși, ceea ce au izbutit să facă pină acum, depășindu-se pe ei, cei de altădată, a fost o revelație. Nu va fi posibil să publicăm intr-un timp scurt peste 300 de bilanțuri care ne vor sosi, dar, din toate acestea, vom detașa lucrurile cu care fiecare colectiv se impune în intrecere, realizind o tribună la care se vorbește scurt, la obiect, despre o experiență.Astăzi, însă, facem o excepție : publicăm un „raport" in extenso. E avantajul primului sosit !
Sîntem aproape de „punctul terminus“ al acestei perioade a vieții noastre de adolescenți : absolvirea liceului. Desigur, preocupările privind pregătirea în vederea susținerii e- xamenelor de bacalaureat și admitere, sint majore. Făcind o retrospectivă a activităților U.T.C. desfășurate in primul trimestru, cred că vom da un răspuns și pentru tema dezbaterii „Paginii elevului“, ..N-avem timp pentru activitățile U.T.C. ?“Conform regulamentului impus de concurs, vă vom aduce la cunoștință rezultatele Ia învățătură care sînt pe măsura muncii depuse. Dacă ar trebui să ne acordăm un calificativ, acesta ar fi. fără falsă modestie, cel de „foarte bine“. Dar, „lauda de sine nu aduce a bine" — afirmă o veche înțelepciune populară. E timpul să „dăm cuvintul“ cifrelor. care, sperăm, vor demonstra cele afirmate mai înainte.Media generală a clasei după primul trimestru, este de 7,67. Obiective importante în vederea pregătirii noastre pentru cele două examene extrem de dificile ce le vom avea de susținut în vară (bacalaureatul și admiterea) sînt olimpiadele pe materii cărora le acordăm o importanță deosebită. Ele constituie mijlocul cel mai eficace de a ne verifica stadiul pregătirii noastre. Succese am obținut și în anii trecuți și credem că 1974 nu va fi un an de excepție în această privință. Elevi ca Turcu Constantin, E- lena Cercel, Ana Vaman sau

DN Cil VINT DIN BANCA INTII „Am fost un bun secretar U.T.C. ?“
Alegerea mea ca secretar a însemnat punerea la încercare a demnității mele. Care demnitate 7 Aceea de elev. Ca să nu credeți eă expresia asta e exagerat de dramatică, am să vă dau trei exemple concrete : la un an după ce am fost ales secretar am dat examen de corigentă cot la cot cu chiulangii ; la examenul de bacalaureat, profesorul de biologie mi-a dat zece pe un răspuns care nu justifica nici nota 7, gindindu-se fără îndoială, că inteligența sporadicelor mele intervenții în orele pe care ni le ținea merită o ultimă concesie ; tot la examenul de bacalaureat, profesorul de română mi-a notat o lucrare confuză, cu 8, viind desigur să mă încurajeze pentru examenul de română de la facultate. Mie. care am știut întotdeauna să-mi evaluez just pregătirea și să nu cer mai mult decit. merit, mi s-au administrat „pastile“ bune pentru școala primară, nu pentru un absolvent de liceu.Ați înțeles desigur despre ce e vorba. La Început am sperat că voi putea fi in același timp un bun conducător de organizație și un bun elev. Dar lucrurile nu

s-au petrecut tocmai așa. Munca cu uteciștii m-a subjugat cu totul : problemele erau multe și dificil de rezolvat, eu n-am știut să mă sprijin pe comitet, dezordinea moștenită era mare. Simțeam însă că luptînd cu toate aceste greutăți mă realizam și mă căleam ca om. In momentul cind acordarea prea puținului timp la învățătură mi-a adus prima notă rea — 3 la matematică, din stilpii care-mi susțineau moralul unul s-a prăbușit. Mi-a mai rămas celălalt, solid și trainic. întruchipat în rezultatele muncii de organizație. Atunci și atitudinea mea s-a schimbat. Veneam la școală la 6 și jumătate dimineața ca să pun ordine în treburile organizației dar de lecții îmi aminteam doar în pauze. După cursuri rămîneam foarte adesea la sediul U.T.C.. cu un covrig într-o mină, și cu dosarele de activități în cealaltă. în momentele acelea, dincolo de aceste dosare, de date și de procese verbale, eu vedeam înfiripîndu-se prin munca mea o viață de organizație complexă și animată, la care toți colegii mei participau cu devotament și mari

satisfacții. Nu e imagine idilică ceea ce vă înfățișez, e imaginea vie și concretă pe care o aveam în față și care mă fascina. Pe alocuri, imaginea asta s-a realizat aievea, bineînțeles cu sprijinul entuziast al celorlalți elevi. Și cind idealul meu a prins viață, cînd am fost prins în mreaja rezultatelor muncii mele, atunci am făcut o nouă și ultimă schimbare de atitudine, în- tr-un moment cînd situația îmi impunea să aleg din două una — ori U.T.C.-ul ori pregătirea mea profesională — am rămas ca activist în organizația școlii mele care a ținut de altfel ea însăși să mă păstreze. Am continuat degringolada printre notele proaste și printre compromisurile „generoase“ la care mă obligau proprii mei dascăli. Mi-era jenă să vorbesc cu colegii mei despre note, despre „ce-ai făcut la teză ?“. Demnitatea mea de elev bun era amenințată. De către cine ? Las întrebarea asta deschisă oricărui om care ar încerca să mă înțeleagă.Ce am plătit eu cu prețul demnității de elev bun ? Satisfacția de a mă erija în con

ducător ? Da, dar mai e ceva. Dorința de a avea un cuvînt în plus ? Și asta, dar nu numai atît. Eu aș zice că am plătit o altă demnitate — aceea de tinăr comunist, cadru de organizație, deși, dacă mă gindesc bine n-am fost niciodată un cadru de conducere cu adevărat demn. Pentru că am făcut greșeli, iar greșelile astea mi-au transformat sacrificiul în risipă.Cei care n-au avut grijă ca fiecare atom de renunțare să se transforme într-unul de satisfacție, ca fiecare ruptură din orgoliul meu de elev să însemne o creștere a onoarei de utecist și prin asta să mă tămăduiască. consider — fără a-i acuza — că mi-au afectat demnitatea de elev, impingîndu-mă pină la imposibilitatea de a mi-o reciștiga. Re.nun- țind la mine, eu m-am ocupat de învățătura a sute de elevi, deși nici unul n-a venit să-mi spună „Hai, măi ; să vedem cum stai tu cu matematica".
MIHAI DAN OPREA

Brașov

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 . 16,15 : 18.30 ; 20,45). Ex- 
celsipr (orele 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 ; 
18 15 . 20.30) Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 : 20,45),
Gloria (orele 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15).

INSULA MISTERIOASĂ : Sala 
Palatului (orele 17.15; 20,15). 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 ; 
15.43 : 18.15 . 20 45).

FELIX SI OTILIA : Doina (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 : 13.15 ;
20 30)

MARELE VALS Central (orele
9.15 12.30 • 16 . 19.30), Buzești
(orele 9 : 12.30 : 16 ; 19.15).

Elena Bostan, vor reuși să alunge în curînd această incertitudine.Cercurile pe materii care funcționează in liceul nostru, cunosc o largă afluență de participanți, atît în rîndul nostru cit și al colegilor din celelalte clase. La cercul de chimie s-au evidențiat din colectivul nostru de elevi : Gabriela Di- mitriu, Elena Bostan, Elena Cercel, iar la cel de matematică Ion Sasu, Nicoleta Cozma, Ana Vaman, Turcu Constantin. Constantin Popa se dovedește a fi unul din cei mai prioepuți animatori ai cercului radio.Orele de dirigenție constituie un punct forte al colectivului nostru care dă dovadă de multă combativitate, realism și in general de o înțelegere deplină a problemelor discutate. Din diversitatea mare de subiecte parcurse în cursul trimestrului trecut, se disting, datorită importanței și interesului, două : „Condiția elevului realist“ (2 ore) și „Semnificațiile majoratului“ (5 ore). în cazul primei teme, discuțiile au fost controversate, dat fiind prezența printre noi a unor reprezentanți ai secției umane. Totuși, pină la urmă s-au desprins niște concluzii interesante și care credem că vor fi luate în considerație de către invitații noștri. cîțiva elevi din anul I, care urmează să opteze pentru real sau uman. S-au desprins niște adevăruri generale, valabile nu numai pentru noi, ci pentru toți colegii noștri liceeni care vor urma sau urmează secția reală.Majoratul este vîrsta cind societatea ne cheamă să

PROGRAMUL II
20.00 Pagini de umor. Aventuri 

în epoca de piatră 20.25 Armonii 
intime. 20.55 Telex. 21.00 întrebări 
și răspunsuri. 21.30 Selectiuni din 
emisiunile de divertisment. 32,10 
Documentar TV : Chipul unui 
oraș : Reșița, azi șl miine.

CEATA : 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). Flamura (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBTNSON CRUSOE : Bu
ce gi (orele 15.30 ; 18 : 20.15)

TNTIMPLĂRI CU COSA NOS- 
TRA : Grivita (orele 9 ; 11.15 ; 
13.30: 16: 18,15: 20.30). Volga Co
rei e 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 16 : 18 : 20).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Înfrățirea (orele 15.30 : 
13 : 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 î 

participăm la viața ei civilă și politică. Este o problemă specifică tineretului și tinereții, această treaptă importantă pe scara vieții sociale. A călca cu ușurință și superficialitate pe această treaptă înseamnă a-ți întuneca poate cîțiva din cei mai frumoși ani. Iată de ce noi am pledat în timpul orei de dirigenție avînd ca subiect — „Semnificațiile majoratului“ — pentru entuziasm și curaj dublate de o mare doză de stăpinire de sine și voință.Alături de orele de pregătire organizate în cadrul școlii, noi am inițiat o metodă foarte interesantă de verificare pe care o sugerăm și altor colegi care se află în aceeași situație cu noi. Ne-am împărțit în citeva, grupe, criteriul fiind . cel al o- biectelor necesare la examenul de admitere. Am înființat astfel, trei grupe : medicină, studii economice și politehnică — acestea fiind direcțiile spre care se îndreaptă cei mai mulți dintre noi. La fiecare început de săptămină. se schimbă intre membrii aceluiași grup , „fișe“ ce conțin întrebări sau probleme, rezolvările veri- fieîndu-se în recreații, obligatoriu pină la sfîrșitul săptămî- nii în curs. Acest sistem ne ajută foarte mult în pregătirea individuală și-l recomandăm tuturor celor care vor să se pregătească serios pentru e- xamene.
EMIL VAMVU 

secretar al U.T.C., anul IV A, 
liceul din Buhuși

Dacia (orele 9.30 : 12 ; 15.15 ;
17.45 : 20 15)

FAPT DIVERS IN PRIMA PA
GINĂ : Ciulești (orele 15,30; 18;
20,15),  Flacăra (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 : 16 ; 18.15 ; 20 30).

^VILA“ NOASTRĂ DE VACAN
TA : Cosmos (orele 18 ; 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUEl 
Cosmos (orele 15.30).

DQI PE UN BALANSOAR î Flo- 
reasca (orele 15.30 : 18 : 20,15).

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

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Ferentari (orele 
10 : 14).

NUNTA DE PIATRA : Viitorul 
(ora 20.15).

ANONIMUL VENEȚIAN : Viito
rul (orele 15.30: <8).

BUNĂ seara, doamnă 
CAMPBELI» : Pacea (orele 15,30 ;
17.45 : 20).

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

Anul III H — Școala profesională de pe lîngă U.M.M., Cimpulung Muscel — s-a înscris printre primii la concursul nostru „Cea mai bună clasă a anului școlar“. Cine sint băieții de la III H ?...Reuniunea din decembrie a cenaclului „Junimea“ a început cu o expunere : conceptul de poezie modernă. Referent, Radu Chirca, peste citeva luni strungar.„Și un strungar are nevoie să-și cultive sensibilitatea...“ spune el. Radu și-o cultivă participind la concursurile șțolare, citind asiduu, ca membru activ al cenaclului, în cercul de limbi străine....Ion Radu. secretarul U.T.C. de la anul III H, încearcă să adopte o atitudine oficială cind își prezintă clasa, colegii și ceea ce intenționează ei să obțină în urma concursului. Degeaba, nu reușește. Ușor intimidat de importanța pe care au căpătat-o în școală — reușita sau nereușita la concurs se va răsfringe asupra prestigiului întregului colectiv — nu mai știe să aleagă ce e principal din viața lor de organizație. totul i se pare a fi de ..maximă însemnătate“.Poate că așa și este. In orice caz, el se consumă la fel și pentru reușita adunării generale și pentru notele bune și pentru faptul că doi colegi — doar doi din 32 ! — au luat citeva note proaste......Peste 80 la sută dintre elevii anului III H au contract cu Fabrica de componente electronice pasive din Curtea de Argeș. Și toți sînt din Curtea de Argeș. Chiar și Victor Diaconu. Cum fabrica este încă în construcție, fantezia sa are un cimp nelimitat de acțiune. Cind îl asculți, simți cum „îl mănincă palmele“ — încă citeva luni și la aceste utilaje va lucra și el... Dragostea pentru fabrica care abia se ridică nu este întrecută in inima Iul Victor Diaconu decît de dragostea pentru orașul său natal — Curtea de Argeș. Sau de cea pentru învățătură 7
M. V.

JOCUL. DE-A MOARTEA : Crln- 
gași (orele 16 : 18.15)

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

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Vitan (orele 10 : 15,30 ;
19).

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

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

HOȚUL DIN BAGDAD (ora 
14,30): IZVORUL FECIOAREI (ore
le 16.30: 18,45); DACĂ ȚI-E DRA
GA CASA TA (ora 20.45). rulează 
la Cinemateca ..Union".

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Introducere In 
Informatică : Codificarea datelor ;

9,15 Biologie (anul III) : Activita
tea nervoasă superioară : 9,35 Elec
trotehnică (Pregătire tehnică-pro- 
ductlvă) : Circuite și scheme elec
trice. 10.00 Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă 11.00 Film 
pentru copii : Guliver tn țara 
uriașilor. 11.45 CIntece de voie bună 
și jocuri populare. 12.10 Desene 
animate. 16.00—17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură : 
Creșterea animalelor. 17,30 Telex. 
17.35 Curs de limba franceză. 18.05 
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesională. 
Calculatoare si programatori. 18.25 
Aplauze pentru români. 18,50 Mr- 
daljnn Al I. Cuza. Emisiune de 
Ștefan Tacdb și Constantin Bertea- 
nu. 19.30 Teleiurnal. La cotele 
anului X5?X. 20.00 Reflector. 20.20 
Telecinemateca : Ciclul ..Ecranizări 
după opere literare": „Don
Quijote“. 21.30 Seară de balet
..Pasărea de foc“ de Igor Stravin- 
ski. 22,15 24 de ore.

ÎNTRE PATRU OCHI

NEVOIA 
DE PRIETENIEPublicațiile de astăzi a- cordă importanță și spațiu opiniilor și faptelor menite să ne orienteze pe noi, cei tineri, în prietenie. în dragoste. Dar cum nici prietenia și nici dragostea nu se infiripă după rețele, noi, cei fără de experiență ne trezim cu decepția și nu rareori, cu sancțiunea. Desigur, nu toți cunoaștem decepția unei prietenii, după cum nu toți cunoaștem frumusețea aceleiași prietenii, cu atît mai puțini sint eei care cunosc sancțiunea. Dar dintre noi toți, fiecare poate fi cind într-o categorie, cind în alta, Și, a- tunci, nu este mai bine să nu facem pe aricii, ci să îngăduim discuția despre noi ca prieteni, despre noi ca oameni care iubim 7Aud adesea spunindu-se : clasa X a obținut rezultate bune, ori foarte bune la învățătură, disciplină, muncă patriotică ; clasa y. dimpotrivă. a obținut rezultate slabe, este indisciplinată. Și întrebarea care însoțește aceste calificative este imediată : „a fost meritul profesorilor, al elevilor, ori. dimpotrivă, insuccesul acelorași factori 7" Ce ar fi, însă, să ne gindim în primul rînd, că o clasă fruntașă presupune un colectiv puternic, o comunicare sinceră intre colegi, ajutor reciproc, opinii comune, prietenie.Nu spun că aceste probleme lipsesc din preocupările noastre, că nu stau pe ordinea de zi a orelor de ditî- genție, a adunărilor generale U.T.C., că nu Ie discutăm, că eei maturi nu ne sfătuiesc. Dar nu-i de-ajuns, spun eu. Nu este de-ajuns, gindin- du-mă că neglijăm întrebă

Cum îmi văd colegul

A STI SĂ-TI DESCOPERI» 1

0 PASIUNEAm cunoscut, de-a lungul anilor petrecuți în sălile de clasă, colegi pasionați de cele mai diverse probleme: matematică, electrotehnică, sport, literatură. Există însă printre noi, elevii Liceului „B.P. Haș- deu“, un grup de tineri cu o preocupare intr-un fel inedită la această virstă : păstrarea tezaurului spiritualității umane, prin cercetarea și îngrijirea cărții.Nu peste mult timp biblioteca liceului buzoian va fi centenară. Acum, cind ne apropiem de această dată, vreau să amintesc cu deosebită plăcere de munca, nu atit de spectaculoasă. dar plină de pasiune și elan tineresc. a elevilor Șerban Gavrilă, Tătăranu Cristian, Turcuman Doina, îndrumați de către tovarășa Dobrin E- milia. profesoară de limba română și conducătoarea bibliotecii. Prin grija lor au fost în

drumați și sprijiniți elevii în pregătirea pentru orele de curs și în special pentru concursurile școlare pe obiecte, obținîn- du-se astfel rezultate din cele mai bune.Prin aportul u- nor elevi ca : Manele Mariana. Ța- rălungă Mirela, Nicolescu El., Șer- bănescu Gabriela 
a fost sprijinit cenaclul literar și s-au organizat simpozioane și expoziții ca : „Ediții princeps in colecția bibliotecii“, „Carte rară românească“. s-au tipărit și difuzat revistele liceului. Pasiunea acestor tineri cercetători a dat roade.în cadrul cercetărilor efectuate împreună cu tovarășa profesoară E- milia Dobrin au fost date la iveală anumite lucrări deosebit de valoroase : „Opere“ de Lamartine cu autograful și dedicația autorului: „Hronicul vechimii ro- mâno-moldo-vlahi

PROGRAMUL III
9.00 știri 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : ..Ctntăm libertatea" 
de D. G. Kiriac 10,00 Meridian- 
club. 11.00 Profil pe portativ : 
violoncelistul Gaspar Cassado.
11.30 Din fonoteca Institutului de 
etnografie ' și folclor. 12.00 Știri. 
12.10 Invitație In fonotecă. 12.55 
Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17.00 Ști
rile după-amtezii. 17.05 Alo. Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18.10 
Dublu recital : Doina Badea șl 
Udo Jiirgens 18,55 Melodia zilei. 
19.00 Tn direct... de la Automati
ca. 19.30 Șliri. 19.35 Casa de 
discuri ..Turnabout". 20.00 Figuri 
de seamă din istoria culturii uni

rile fundamentale : ce căutăm in prietenie 7 Ce dăruim 7 Ce cerem 7 De ce ? Ce este e- sențial în prietenie 7 De ce sintem prieteni cu x și nu cu y 7 Cu cită ușurință rupem uneori o prietenie fără să ne gindim dacă nu lovim, dacă nu ne va lipsi prietenia celui abandonat.Mi-ar place să știu că întrebările acestea nu sînt neavenite pentru colegii mei. Aț dori să ne întoarcem spre noi și să recunoaștem că nu este normal să-i lăsăm pe cel mari să ne spună : „să fii prieten cu cutare, să nu fii prieten cu cutare", dar nici să ajungem in extrema cealaltă și să nu acceptăm că părinții și profesorii noștri ne pot da un sfat, spune un gînd — gindul acela izvo- rit din experiența trăită. Pentru că, dacă este adevărat că adolescența este vîrsta marilor elanuri și înfăptuiri, ea este și vîrsta marilor greșeli, de care nu ne putem feri singuri.Poate că, cele subliniate mai sus ne vor ajuta să găsim mai ușor și subiectele pentru Ora de consultație a paginii noastre, care n-ar trebui să ocolească acest domeniu, ai relațiilor dintre noi, cei tineri, dintre noi și părinți, dintre noi și profesori. Să nu uităm că ne pregătim pentru viață nu ca luptători pentru arenă. Ne pregătim să dăm o luptă, adevărat, dar cel de alături nu ne este adversar, ci coleg, prieten.
MIRCEA BERTEA

elev
Liceul pedagogic 

din Oradea

lor“ de D. Can- temir (1717), ediții princeps al o- perelor lui I. He- liade Rădulescu, Grigore Alexan- drescu, Ion Ghica.Munca și pasiunea comună a a- cestor tineri ute- ciști i-a unit, i-a făcut să prețuiască mai mult operele înaintașilor și, prin intermediul lor, mulți alți elevi au fost atrași de farmecul muncii cu cartea.Peste ani și ani, cînd se vor reîntîl- ni și. poate că unii vor fi cercetători în domeniul literaturii sau păstrători ai valorilor spirituale, iși vor aduce aminte cu plăcere dar și cu nostalgie de ceasurile petrecute între rafturile bibliotecii. cind au descoperit frumusețea și tainele cărților.
GERARD ELIAS 

elev anul II C 
Liceul 

,.B. P. Hașdeu"
Suhredacția „Paginii 

elevului“ Buzău

Pe adresa paginii sosesc multe scrisori. Ne bucură lucrul acesta, intrucit înțelegem prin asta că elevii își citesc pagina, îi interesează, au opinii despre ceea ce publicăm. Și, mai ales, ne bucură consistența corespondențelor primite. Multe din ele — nu atit cile am fi dorit, cîte ar fi meritat — și-au găsit locul într-o rubrică a paginii, la dezbaterile acesteia. Multe altele vor fi publicate. Din unele am reținut idei noi pentru pagină, pentru articole care să-i refleete pe elevi. Ii rugăm deci pe corespondenții noștri care ne-au scris și incă nu și-au văzut scrisoarea publicată, ori incă n-au primit răspuns, să rețină că absolut toate scrisorile au fost citite cu grijă și vor fi valorificate.
Redactorul rubricii : 
LUCREȚIA LUSTIG

versale Ernest Hemingway. 21.00 
Radio super-top — muzică ușoară 
de peste hotare. 22,00 Radioiurnal.
Buletin meteorologic. Sport. 22 30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete, ale mu
zicii ușoare. 23.15 Poetica Tineri 
poeți. 23.20 Lucrări de cameră mal 
puțin cunoscute. 23.55—24,00 Ulti
mele știri.

Opera Română : LA PIAȚA ; 
PRICULICIUL ; NUNTA ÎN CAR- 
PAȚI — ora 19 ; Teatrul de Ope
retă : VOIEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19.30 ; Teatrul Național 
„I.L. Caraglale" (Sala Mare) : 
COANA CHIRIȚA - ora 19 30 ; 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TERI
BILI - ora 20 ; Teatrul , Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : CASA DE MODE __
ora 20 : (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TlNĂRULUI 
,.W“ _ ora 20: Teatrul ,.C. I. No- 
ttara“ (Sala Magheru) : BUNĂ
SEARA DOMNULE WILDE — ora
19.30 : Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
SIMBĂTĂ LA VERITAS — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora
19.30 ;

CLUBUL 
VIITOAREI 

FAMILII
...în București își are se

diul în Calea Rahovei, la nu
mărul 151 — și este inițiat 
de către Casa de cultură a 
sectarului 6, în deplină cola
borare cu comitetul de femei. 
Ideea unei astfel de „institu
ții“ n-a pornit de la recon
siderarea cu orice preț a no
țiunii de nuntă și nici din 
dorința unui adaos de catifea 
festivă evenimentului. De
sigur, a vorbi despre debutul în căsnicie, despre această 
sublimă „corabie cu doi pa
sageri“, înseamnă a investiga 
un ocean de gtnduri și sen
timente, un univers fascinant 
și inedit, căruia ochiul din a- 
fară, oricît de cercetător ar 
roti în jur, nu-i va putea bă
nui niciodată, pe măsură, 
profunzimea deciziei ce poar
tă, ca o veritabilă ancoră plu
titoare, nava spre țeluri co
mune, unice, ca și fragilita
tea provei eșuînd uneori în 
naufragiu la cea dintîi atinge
re cu stînca ori numai umbra 
acestei stînci. Fenomenul, 
însă, nu exclude dialogul, 
sfatul, experiența. Dimpotrivă. 
In această rezidă, de fapt, 
scopul acțiunii a cărei premie
ră a avut loc recent, la amin
tita. casă de cultură. Vastle 
Felea, directorul așezămîMu- 
lui, ținea să-mi precizeze: 
„Nu facem o activitate de 
dragul de-a avea ce încopcia, 
într-un dosar, nu ne transpu
nem nici în ipostază de dă
dacă. Clubul este un prilej 
de conversație sinceră, des
chisă, pe marginea acestui 
important act în viața fiecă
ruia, o afirmare de principii 
și opinii personale, teritoriul 
confesiunii fiind totdeauna controlat — ca să zic așa — 
de criteriul științific, in de
plină concordanță cu legile 
eticii și moralei noastre so
cialiste. Or, momentul unet 
atare dezbateri capătă o va
loare în plus, o semnificativă 
stare de emoție, cînd este în
soțit de însăși ceremonia că
sătoriei. Așa cum f-a intim- 
plat astăzi..."Astăzi j-a întimplat așa : 
în după amiaza zilei, în foa
ierul casei de cultură au a- 
părut mai multe buchete de 
flori. Zeci de tineri de la In
dustria Optică Română și Fa
brica de produse zaharoase au 
țintit să fie alături de colegii 
lor de muncă în clipa cînd vot 
spune „Da". Nu lipseau, de
sigur, părinții și... ofițerul 
stării civile Metodista Maria 
Berghea, amfitrion și erainic- 
teporter, face prezentările de 
rigoare. Pe fotoliile de onoa
re iau loc mirii; două pe
rechi : Minerea Țuicu, opti- 
cian la l.O.R. și Stelian An- 
gelescu, electrician; Ioana 
Enciu, funcționară la Fabri
ca de produse zaharoase și 
Ion Banciu, tehnician silvic. 
Microfonul este oferit, apoi, 
scriitorului Augustin Z. N. 
Pop care, cu pilduitoare 
exemple literare, face o suc
cintă, dar plăcută „lecție 
universitară“ despre dragoste, 
sentimente, iubire, Prof. univ. 
dr. Paul Popescu-Neveantr * 
vorbit, in continuare, des 
rolul familiei în viața șt 
munca națiunii. Mulți alți in
terlocutori, juriști, psihologi, 
tineri, și-au împărtășit păreri
le în legătură cu rosturile 
vieții în doi. A impresionat 
în mod deosebit maturitatea 
de gîndire și concepție, fran
chețea opiniilor, totul într-o 
atmosferă intimă, camarade
rească. La un interviu-fulgei 
au răspuns și mirii, a căror 
opțiune a fost legiferată, a- 
poi, in foța ofițerului stării 
civile. Veselia cupei de șam
panie a fost preluată de or
chestră, de „felicitările mu
zicale" oferite de către inter
preta Luigi Ionescu. Nicu 
Constantin și Alexfindru Lu- 
lescu, Fărîmiță Lambru, Tu- 
dor Heica.

Ce s-ar mai putea spune ?- 
Că cele două perechi tinere 
devin membre fondatoare ale 
clubului, că luna viitoare, la 
următoarea acțiune, se vor 
reîntilnt aici să le povesteas
că celor ce le vor călca pe 
urme despre drumul căsniciei 
lor, că nu vo< uita acest mo
ment petrecut in mijlocul co
legilor de muncă.

S-a» cuveni să pun aici 
punct relatării acestei iniția
tive pe cit de interesante, a- 
tractive. pe atit de valoroase, 
cu pregnante consecințe edu
cative. O nedumerire, însă, 
însoțită de regret, mă îndeam
nă să ridic o întrebare de 
ce lipsește de la această ti
nerească acțiune, fie și drept 
coautor, tocmai comitetul 
U.T.C. de sector ? (Din cîte 
știu, în această parte a Bucu- 
reștiului nu există nici casă 
de cultură a tineretului). Să 
fi îmbătrînit, oare, înainte de 
vreme, tovarășii activiști, din 
sectorul 6 ?

I. ANDREIȚA



„SdNTElA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 23 IANUARIE 1974TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general *1 Partidului Comunist Român, a primit din partea președintelui F.N.L.A., IIOLDEN ROBERIO. următoarea telegramă :Tn momentul în care părăsim Republica Socialistă România, delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei și eu personal, .ținem să exprimăm tovarășului președinte Nicolae Cfeausescu și soției sale, tovarășa Elena Ceaușescu, tuturor tovarășilor' cu care am avut prilejul, să discutăm despre relațiile angolezo-române, precum și Întregului popor român, cea mai profundă recunoștință din partea mea și a membrilor delegației mele pentru primirea foarte călduroasă și ospitalieră ce ni s-a rezervat și, în mod deosebit, pentru spiritul de mare înțelegere și pentru hotărîrea Republicii Socialiste România de a ajuta poporul angolez în lupta sa de eliberare și de a întări relațiile de prietenie și cooperare între Partidul Comunist Român și Frontul Național pentru Eliberarea Angolei.Delegația mea și eu însumi părăsim acest pămînt prietenesc al României cu ferma convingere că prietenia și cooperarea intre P.C.R. și F.N.LA. se vor dezvolta zi de zi tot mai mult, spre binele celor două popoare ale noastre, în general, și al poporului angolez, in special.

la Vass, Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Matei și Nicolae Ionescu, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., Radu Enache. secretar al C.C. al U.T.C.. Stanciu Stoian, secretar general al prietenie și Africa, Ligii române de cu popoarele din Asia de activiști de partid.dimineața, tovarășul supleant

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui BIRENDRA, regele Nepalului, următoarea telegramă :Vă adresăm cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia zilei noastre de naștere. Sintem convinși că relațiile prietenești existente între cele două țări ale noastre se vor întări tot mai mult in anii viitori.

MarțiMihai Gere. membrual Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a plecat la Khartum. unde va asista la lucrările primului Congres Național al Uniunii Socialiste Sudaneze.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni. au fost prezenți tovarășul ~ drei, secretar al C.C. activiști de partid. auȘtefan An-' al P.C.R.,
sosit în Sovietului

• Simbătă la orele 11. în ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor", Filarmonica „George Enescu“ prezintă, la Liceul „Matei Basarab" cel de-al doilea concert la acest liceu. De data aceasta, Mircea Cristescu se va afla în dublă calitate : de dirijor și conferențiar.• Duminică, cvartetul „Pro- Camera“ din Cluj, format din tineri prezintă la Studioul „Ateneul“, în ciclul „După amiezile muzicale ale tineretului“ un concert din care nu vor lipsi Mozart și Beethoven.

A început ediția tradiționalele olimpiade școlare de matematică, fizică, chimie, economie politică, limbile română, maghiară, germană. Organizate de Ministerul Educației și învăță- mintului, în colaborare cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, și societățile științifice ale cadrelor didactice, in scopul cunoașterii și aprecierii noțiunilor dobindite de elevi în domeniul unor discipline științifice și umanistice, al cultivării unor înclinații deosebite, întrecerile au reunit la prima selecție — pe școală — circa 200 000 de ■ participanți. în anul precedent la olimpiade au concurat peste jumătate milion de tineri de virstă școlară. Concomitent, la olimpiadele internaționale de matematică și chimie, ce s-au desfășurat în vară, la Moscova și Sofia, elevilor români le-au fost conferite premii și alte distincții. Anul acesta, olimpiada de chimie va fi găzduită de capitala patriei noastre.

• Miercuri, la Casa de cultură a sectorului I, în cadrul cursului „Momente din istoria culturilor europene“ are loc o intilnire cu prof. univ. Mircea Brucăr. Discuția este intitulată ,.Fost-a Evul Mediu un veac al întunericului 1“ A doua zi, joi. în cadrul lectoratului 30 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armată din august ’44 se va prezenta tema „Cum și in ce constă în esență miracolul românesc".

• Amatorilor de . turism, care vor să ia cu asalt Paringul le-a fost dat în folosință un tele- scaun. Circulind cu o viteză de 1.5 m pe secundă, telescaunul poate transporta 100 de persoane într-o oră. (V. Moroșan)• Din inițiativa orășenesc înființat C.O.E.F.S. pentru primit zilele și ecusoanele. (Vlad Ioan).

• Tn ziua de 26 ianuarie, tn municipiul Piatra Neamț, la orele 10. se va dezvălui statuia iul Ștefan cel Mare. Festivitatea. este organizată de Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Neamț. Ceremonia Iul va avea loc în piața „Ștefan cel Mare“. Prima parte a programului din actul soare“ de vrancea, Zaharia avem“ cinteCe Partea sala cuprinde Rapsodia a II-a de George Enescu, cintecul Ștefan, Ștefan Domn cel Mare. Uvertura „Moldova", ș.a. își dau concursul actori ai Teatrului Tineretului, cocurile sindicatelor. tineretului, pionierilor, fanfara militară, solistul Operei de Stat din Iași, Ion Humiță, corul și orchestra, simfonică a Filarmonicii de Stat „Moldova Iași.

Comitetului Brad al U.T.C., s-a în colaborare cu un curs de arbitri elevi. 113 cursanți au acestea brevetelecuprinde monologul IV al piesei „Apus de B. Ștefănescu Delii- poeziile „Țara“ de Stăncu și „Da, mâi de Adrian Păunescu, > interpretate de coruri, a II-‘fi va avea loc in Teatrului Tineretului și Rapsodia a II-a
Marți dimineața, a Capitală o delegație a Suprem al U.R.S.S., condusă de Ivan Samoilovici Grușețki. vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainiene, cate face o vizită in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.

Claude Mandaba. am' pla- în-1973 pla-

CONSILIULUI

ECHILIBRUL

FLORIN GHEORGHIU

AEROMODELISMUL

electrică a

mare tenis Phila-Desigur, pentru ulterioară a mr- important. va fi

si Ș‘

Domnești și din Pitești.

JanVan Charles

faza județeană a Con- de teatru și poezie pa- .,Partid inima țării“ a din licee și școli profe- Primele locuri au fost

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
DE MINISTRIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Jean
basadorul Republicii Africa Centrală la București.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.

dimineață a părăsit delegația Frontului pentru Eliberarea An- Holden Ro- F.N.L.A., Comitetului
MarțiCapitala Național . golei, condusă de berto, președintele care, la invitația . .Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul O-

topeni, delegația a fost salutată de tovarășii Manea Mănes- cu, membru al Comitetului E- xecutiv. al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Magda- lena Filipaș, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se- cretar al C.C. al P.C.R., gene- ral-colonel Ion Coman. Ghize-

în Capitală a avut loc plenara Consiliului Național al inginerilor și tehnicienilor, care a analizat contribuția intelectualității tehnice la realizarea nului și angajamentelor în trecerea socialistă pe anul și sarcinile ce îi revin dinnul național unic de dezvoltare eeonomico-socială a țării pe anul 1974.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, în încheierea plenarei participant au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

• S-au deschis în Capitală ..Zilele tehnice Budavox“ manifestare tehnico-științifică ce va prilejui timp de citeva zile un util'schimb de experiență intre specialiștii români și maghiari. Expunerile și discuțiile ce vor avea loc la Athénée Palace vor scoate în evidență realizările de ultimă oră în domeniul telecomunicațiilor, căile de lărgire a colaborării specialiștilor români și maghiari în acest domeniu.
I. VOICU

ȘAH: După primele trei runde 
în meciurile candidaților

SPASSKI A RUPT

După cum se știe, săptămîna trecută au început în patru orașe diferite ale lumii meciurile candidaților pentru desemnarea șemifinaliștilor acestui ciclu al campionatului mondial de șah. La San Juan. in prima partidă a meciului Spasski-Byrne, lupta a fost foarte interesantă, într-un moment din finalul partidei. B.vrne nu a ales cea mai puternică continuare, ceea ce a dus aproape forțat la remiză. Partida a doua a fost cea mai lungă. întrerupîndu-se cu avantaj destul de clar pentru șahis- tul sovietic. La reluare însă. Byrne s-a apărat excelent și a ciștigat partida. Cea de-a treia partidă a fost foarte agitată, Spasski cu negrele a preluat inițiativa într-o apărare spaniolă, sacrificind. după cum arată agențiile de presă U.P.I. și Reuter, dama și obținînd atac puternic ! După citeva mutări, marele maestru sovietic și-a reciștigat materialul sacrificat, dar atacul a continuat. întreruptă la mutarea 41 cu avantaj clar de partea lui Spasski. partida a durat pînă la mutarea 56 cînd Byrne s-a recunoscut învins. Spasski conduce astfel cu 2—1 și are acum bune șanse de a acest patra albe. _________In toate aceste meciuri de candidați, învingători sint acei jucători care obțin primii trei victorii, iar numărul maxim al partidelor fiecărui meci este de 16. La Moscova dună două partide din meciul Karpov-Polu- ga vski, scorul este egal 1—I. L fcalma de Mallorca. meciul se desfășoară deocamdată conform previziunilor specialiștilor, care au arătat că Petrosian va căuta să-și impună stilul de joc. care nu exclude numeroase remize... în sfîrșit la Augusta (S.U.A.). in cel mai disputat meci de pină acum al sferturilor candidaților, Korcinoi și Mecking se află și ei Ia egalitate, remizind partidele 1. 2 și 4. Cea de-a treia partidă, în care Kbrcinoi a jucat cu albele, s-a întrerupt cu un ușor avantaj pentru șahistul sovietic. S-ar putea ca rezultatul primei partide, în care Mecking a avut.

după întrerupere, un plus și poziție clar avantajoasă, nereușind totuși să ciștige, să constituie primul mare moment psihologic al acestui meci... (Un moment foarte important, dacă avem in vedere declarația lui Mecking. anterioară meciului. în care afirma că e convins că la sfirșitul tuturor meciurilor can- didaților el va fi desemnat adversarul lui Fischer !) în partidele 2 și 4. jucind cu albele, Mecking a avut în ambele inițiative. dar Korcinoi s-a apărat foarte precis, obținînd remize.

De menționat faptul că. in a- ceste două partide. Korcinoi a ales o variantă mai puțin uzitată în ultimele mari turnee (spaniola deschisă), cu scopul evident de a-și_surprinde tînă- rul adversar, desfășurarea ciului. toarte rezultatul întreruptei în partida a treia. Indiferent insă de acesta, e de prevăzut în continuare un meci indirjit, de mare luptă.

încheia destul de repede meci. întrucît în cea de-a partidă joacă cu piesele ' Reamintim cititorilor că

(Urmare din pag. I)tional pentru Educat’0 Firică Sport localurile, mobilierul terenurile de instrucție necesare desfășurării activității de mode- lism, aviație, navomodelism, radioamatorism și tir și vor asigura, fără plată, iluminatul. încălzitul. întreținerea, curățenia și paza acestora, precum și telefoanele“.— Așadar, o primă cauză este aceea a lipsei de spațiu.— Și trebuie să recunoașteți că este esențială.— Recunosc. Mai sint și altele ?— O a doua cauză, in ordinea importanței, o constituie lipsa sculelor și a materialelor de construcție. La insistentele noastre pe lingă Ministerul Comerțului Interior. în 1969 a luat ființă. in București, primul magazin cu materiale pentru construcții modelistice. atit de producție internă cit și din import, fiind vorba de materiale de specialitate. Spre regretul al modeliștilor, astăzi în magazin aproape nu mai găsești nimic. Dar ar mai fi un fapt și anume acela că este destul de incomod și costisitor ca să vii, de pildă, de la Suceava pină la București pentru a-ți procura citeva baghete. Iată de ce cred că ar trebui găsite soluții optime — și cit mai repede posibil — pentru ca piața, comerțul nostru, să ofere constructorilor întreaga gamă de materiale, ,.e la

spetezele de zmeu la stațiile de telecomandă. Și aceasta in toate orașele, convinși fiind că investițiile de azi vor fi pe deplin răsplătite de cunoștințele și deprinderile tehnice pe care și le vor forma tinerii iubitori a: a- cestor sporturi, cunoștințe și deprinderi pe care le vor aplica cu maximă eficiență la locurile lor de muncă.— V-aș ruga să vă referiți și Ia cei mai mici aeromodcliști.— O fac bucuros pentru că, dacă aeromodelismul trăiește undeva cu adevărat, acest lucru se întimplă la casele pionierilor unde se desfășoară o activitate bogată, susținută și cu rezultate dintre cele mai frumoase. Dar și aici se ridică unele probleme. Ar fi de dorit ca în cercurilor extrașcolare să bucure de atenția cuvenită cercurile de aeromodelism. doua problemă ar fi aceea

• TENIS. Primulturneu internațional de al anului a început lâ delphia fără participarea principalilor tavoriți : românul Iile Nâstase și australianul John Ncwcoinbe. Accidentat in partida cu Cliff Richey, susținută săptănuna trecută in cadrul concursului de la Lakeway, campionul român suferă de o întindere musculară și. la recomandarea medicilor, a anunțat pe organizatori că nu poate lua parte la întreceri. La rin- dul său, John Newcombe și-a anunțat indisponibilitatea, fiind accidentat, la călcîi. Din diferite motive, la turneul de la Philadelphia mai absentează alți șase jucători spaniolii Manuel Orantes, Juan Gisbert. cehoslovacii Jiri Hrebec, Kukal, americanul Erik Dillen și portoricanul Pasare! I.în cele mai interesante partide ale primului tur, americanul Arthur Asbe l-a învins în trei seturi : 6—1. 6—7, 6—2 pe francezul Jean Baptiste Chan- freau. Georges Goven (Franța) l-a învins cu 6—4. 6—4 pe campionul iugoslav Nikola Pitici, îar australianul Ross Case a dispus cu 6—4, 4—6. 6—4 de a- mericanul Tom Gorman.

• La Spitalul din orașul miner Motru s-a dat în folosință o secție de recuperare medicală și balneofizioterapie dotată eu cele mai moderne instalații (C. Vasile).• în municipiul Pitești a a-vut loc ' ' ' ' ” ~cursului triotică elevilor sionale. ____  ____ __ciștigate de organizațiile U.T.C. ale liceului din ~ „Zinca Golescu“ (M. I.)• La oțelăria C.S.H. s-a realizat prima șarjă din acest an obținută prin retopirea deșeurilor aliate inoxidabile. obținindu-se economii de peste 30 000 lei. (C. Ioan).• Din inițiativa Comitetului județean Botoșani al U.T.C. in comunele Cristești. Dorobanți, Negreni s-au înființat primele cercuri „Prietenii științei". Pentru inceput. s-au dezbătut temele: „Necesitatea cunoașterii", „Știință și religie". „Cometa Kohoutek“. Temele sint stabilite la propunerea tinerilor. (C. Radu)• în portul Constanța a acostat. venind din probele de mare, cargoul „Codlea“, primul din seria navelor de 4 500 tdw construite de brăileni. în același port, a sosit și rîava de pasageri „Transilvania" care, la bord cu peste 350 de turiști străini, a străbătut itinerarul Istanbul — Alexandria, Beirut — I-Iaifa Limassol — Rodos — Pireu — Heraclion — Salonic — Istanbul. (P. Pavel).• în comuna 11 ia. jud. Hunedoara a avut loc „Festivalul dubașilor“. O paletă largă de manifestări cu parăzi. întreceri de cîntec și joc (V. Moroșan).• Artiștii amatori de la Clubul tineretului din Alba Iulia au prezentat în sala „Unirea“ festivalul de poezie „Eroii neamului" (C. Alexe).

nostru, acest

cadrul se si A a lipsei de continuitate in activitatea pionierilor 4 aeromodelișt.i. a întreruperii bruște a acesteia odată cu ieșirea din organizația de pionieri.— Argumentele aduse de dv. sint intr-adevăr foarte serioase și Ia lichidarea deficiențelor e- xistente sint chemați să concurc toți factorii cărora le revin sarcini in acest contribui lismului ceea la așteptăm acești factori.

• FOTBAL. — Echipa cehoslovacă de fotbal Bohemians Praga și-a început, turneul în Columbia jucind la' Medellin cu formația locală ..Deoortivo In- dependiente“. Victoria a. revenit oaspeților cu scorul de 4—0 (1—0). prin golurile înscrise de Palenka (min. 8). Mastnik (min. 59 și 74) și Jilek • (min. 71).

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM
HOTELURI Șl RESTAURANTE

BUCUREȘTI
anunță

sens și care pot la avîntul aeromode- în țara noastră. De a- toate aceste probleme răspuns tocmai de la

• HANDBAL. — în ziua a doua a turneului internațional masculin de handbal de la Cracovia. echipa Gwardia Opole a învins cu scorul de 20—17 (10— 8) formația locală Vavelj. în- tr-un alt meci, echipa poloneză Korona Keljce a întrecut cu 12—11 (8—5) formația Pzi Sofia.

ca în curînd se va redeschide în parcul HERĂS 
TRÀU restaurantul

complet renovat, cu încălzire centrală, pentru 
sezonul rece

• De curînd, in Editura Academiei, au văzut lumina tiparului două importante lucrări din domeniul științelor sociale și politice, și anume „Organizațiile obștești in sistemul organizării politice din Republica Socialistă România“ și ..Dreptul, ca instrument de informare, dezvoltare și ocrotire a personalității“.• în timp ce localul Muzeului de artă populară al Republicii Socialiste România șe află încă în renovare, colectivul său științific continuă să întreprindă cercetări în diverse zone etnografice ale țării. Anul trecut, a- ceste cercetări s-ău finalizat, ca întotdeauna. ■ într-o seamă achiziții care au rească nu numai lecțiile muzeului, rea lor artistică.în cadrul instituției, a fost înființată, pe linsă cele existente, o colecție specială cuprinzînd realizări actuale ale creatorilor populari.

de făcut să spo- cantitativ rodar și valoa- De asemenea,

IARNA SE DOVEDEȘTE 
MAI BUNĂIn cursul zilei de azi. 23 ianuarie, vremea se menține relativ caldă și în general frumoasă. O veste bună pe care ne-a dat-o metereologul de serviciu Constantin Țicu. Deci, cerul va fi variabil, vintul va sufla în general slab, temperatura maximă va oscila Local iar in ciură.Pentru bucurețteni, frumoasă, eu cu cerul senin.

între 0 și + 1(1 grade, se va produce zona de munte ccajă și chi-vreme iarnă darnică, variabil, mai mult
Rubrică realizată de :
LIDIA POPESCU

§ ANUNȚ
] ȘCOALA DE ȘOFERI
] PROFESIONIȘTI
] DIN BUCUREȘTI

pregătește șoferi profesioniști, — cat. B, C, E 
in perioada de 6 luni cu începere de la data de 

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 Bucu» 

. rești, județele Ilfov, Dîmbovița, Prahova. Vîrsta 
17Vj-21 ani.

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

□ □□□aaciciQQaaaaQC

CQNOMII
REDUCERI DE PRETURI

unele articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte de iarnă

La magazinele cooperativelor de consum s-au 
pus în vînzare, la prețuri reduse, o gamă variată 
de confecții pentru sezonul rece, cizme și ghete, 
mănuși din piele căptușite cu tricot, stofe groase 
și multe altele.
Toate mărfurile sint moderne și de bună calitate! 
VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE 

CONSUM !

ÎNTREPRINDEREA FRIGOTEHNICA
București,

str. Ion Maiorescu nr, 43, sectorul 3, telefon 
35 00 90/7 ; 35 43 55, angajează în condițiile 
legii 12/1972: muncitori necalificați în virstă 
de 16—18 ani sau 20—21 ani, absolvenți ai 
Școli Generale de 8 (7) ani sau 10 clase, care 
vor lucra la activitatea de montaj pentru a fi 
calificați în meseria de sudori, instalatori fri- 

goriști.
Se primesc candidați din toate județele ță

rii. întreprinderea plătește indemnizație pentru 
masă și cazare, în conformitate cu HCM 
2105/1969.

De asemenea angajăm muncitori calificați 
în meseriile de : strungari și vopsitori. Pentru 
activitatea de investiții angajăm : tehnician 
principal prin concurs.

Informații zilnice între orele 7,30 și 16,00 
la Biroul Organizare — Personal, învățămînt. I



În Turcia a apărut

Un volum de articole
și cuvîntări ale tovarășului»

NICOLAE CEAUȘESCU ORIENTUL
APROPIATIn Editura „Habora“ din Istanbul a apărut un prinzind pagini reprezentative din articolele și președintelui Consiliului de Stat al Republicii România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In introducerea volumului se prezintă cititorului cipalele momente ale vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate edificării unei lumi mai bune și mai drepte, cauzei păcii și colaborării internaționale.Articolele și cuvîntările președintelui Nicolae Ceaușescu — se arată în introducere — au căpătat o mare importanță atit in ce privește politica României, cît și politica internațională, în general. Se relevă faptul că România, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, promovează o politică de neamestec în treburile interne ale altor țări, sprijină lupta de eliberare națională a popoarelor, desfășoară o politică antiimperialistă, precum și faptul că șeful statului român militează pentru creșterea rolului țărilor mici și mijlocii în rezolvarea problemelor internaționale, pentru participarea tu-

volum cu- cuvintările Socialisteturc prin-
CAIRO 22 (Agerpres). — Marți după-amiază, au continuat, la km 101 de pe șoseaua Cairo-Su- ez, convorbirile dintre reprezentanți militari ai Egiptului și Israelului, consacrate examinării modalităților tehnice de aplicare a acordului de dezangajare și separare a trupelor celor două state la Canalul de Suez — relatează agenția France Presse.

,,Sîntem impresionați de dezvoltarea Româ
niei". Acestea au fost printre primele cuvinte pe 
care a dorit să ni le adreseze KNUT RINGSTAD, 
secretar al Comitetului Central al Tineretului li
beral din Norvegia, care a condus o delegație a 
acestei organizații ce ne-a vizitat țara la invitația 
C.C. al U.T.C.

blema securității și cooperării europene.•mai 
ect, 
remarcați — întrunește 
interesul larg al tine
retului norvegian.— Aș dori să spun cîteva cuvinte, care deși par generale, își au importanța lor. Referin-

Abordați vă rog 
pe larg acest subi- 
care — așa cum

cu acest prilej concepeau securitatea ca un întreg proces, cu acțiune permanentă, care să ducă în final la țelul pe care cu toții ni-1 propunem. Pe linie de tineret am organizat mai multe seminarii, simpozioane, în care am popularizat ide- ea necesității largi pături ale populației, sprijinirea conferinței ] securitate. Am participatmobilizării unor la pentru , activoaspe- 
citeva 
vizită,

• La început, 
tele ne-a relatat 
impresii despre 
despre tineretul român. interviul nostruTEL AVIV 22 (Agerpres). — Premierul Israelului, Golda Metr, a prezentat, marți, în cadrul primei ședințe de dezbateri a Knessetului (parlament), un raport asupra situației din Orientul Apropiat, oprindu-se îndeosebi asupra acordului de dezangajare și separare a forțelor încheiat recent cu Egiptul. Golda Meir a spus că Israelul a semnat acest acord pentru a preveni escaladarea spre un nou război și în scopul înaintării spre un acord de pace permanentă. Șeful guvernului a subliniat că Israelul dorește să găsească cu Egiptul puncte de interes comun și să pună „bazele unor relații întemeiate pe încredere“.Pe de altă parte Golda Meir a declarat că, în raporturile cu Siria, nu a fost realizat nici un progres.Ministrul apărării, Moshe Da- yan, răspunzînd interpelărilor opoziției privind acordul de dezangajare a spus, printre altele, că statu-qoul pe frontul is- raelo-egiptean era intolerabil și nu putea duce decît la un nou război. De aceea, in cadrul acordului de dezangajare reciprocă, Israelul a acceptat să se retragă „la circa 20 kilometri de Canalul de Suez, pe malul estic“.In încheierea dezbaterilor, Knesset-ul a aprobat prin vot acordul asupra dezangajării forțelor încheiat de Israel și Egipt.

— Sintem dezvoltarea României, neri, ceea ce mod deosebit permanentă U.T.C. de a in totalitatea nouă a societății pe construiți. în ceea ce relațiile noastre cu Tineretului Comunist, menționez că deși acestea datează de puțin timp, ele sint fructuoase și credem într-o intensificare a lor. Abordarea realistă a problemelor, spiritul de lucru deschis, sincer în care au decurs convorbirile de pină acum ne dau încrederea unei evoluții pozitive a raporturilor dintre organizațiile noastre.
• V-aș ruga să 

referiți la rolul pe ca- 
re-l poate juca tinere
tul în statornicirea unui 
climat de securitate și 
cooperare pe continen
tul nostru.— în această privință retul din Norvegia unit. De mai mult timp am creat organe politice comune la

de ti- inimpresionați Ca ne-a bucurat a fost activitatea a integra sa, in organizației tineretul structura care o privește Uniunea doresc să

vă

tine- acționează timp

„Sîntem impresionați
de dezvoltarea României“

ne declară Knut Ringstad, secretar al Comitetului 
Central al Tineretului liberal din Norvegiacare, pe baza unei platforme largi, au aderat socialiști, so- cial-democrați, comuniști și liberali. Avem deja o experiență în acest domeniu în ceea ce privește acțiunile de solidaritate cu poporul vietnamez, chilian, împotriva prezenței vegiei în N.A.T.O., politicii rasiste a Sud-Africane, a unor manifestații contra aderării Norvegiei la Piața comună. Noi am ajuns la o serie de preocupări comune și în pro-

Nor- impotriva Republicii organizării

du-mă la ideea securității și colaborării din Europa, îmi place să vorbesc despre construirea unei „structuri de pace“. în o- pinia mea aceasta presupune că toate națiunile au aceleași drepturi și obligații, pot să-și conserve tradițiile culturale, să le fie asigurate independența și suveranitatea națională, in afara blocurilor și alianțelor militare. La noi, la televiziune au fost organizate ample dezba- teri nrivind Conferința pentru securitate. Opiniile exprimate

la diferite ționale de ritate în Europa, între care cea de la Helsinki. Aș dori să a- daug recentul seminar internațional „Studenții și securitatea europeană“, organizat de denții universității din dvs.. Ia care chiar un al delegației noastre parte. EI m-a informat nunt asupra desfășurării seminarului. Noi apreciem foarte mult această inițiativă, modul său de organizare. Seminarul

manifestări interna- tineret pentru secu-
stu- capitala membru a luat in amâ-

de la București, pe care eu îl așez printre cele mai semnificative acțiuni, denotă atit preocuparea continuă a studenților pentru destinele păcii și securității pe continent, cit și necesitatea continuării unor asemenea manifestări. Pentru a spori contribuția noastră la edificarea securității, proces la care tineretul, așa cum a dovedit-o, poate avea un rol important, noi in Norvegia sintem în curs de organizare a unui larg comitet care să grupeze toate organizațiile de tineret progresiste. Cred că in acest mod vom fi mai eficienți în preocuparea noastră comună, vom face și mai cunoscută dorința și hotă- rîrea tineretului de a trăi intr-o lume a păcii și înțelegerii, în cursul vizitei, al convorbirilor purtate cu reprezentanți ai C.C. al U.T.C. din România, am putut constata cu plăcere că in ceea ce privește obiectivele securității, ale intensificării cooperării multilaterale in Europa, avem preocupări comune.
• In încheiere Knut 

Ringstad ne-a declarat:— Am fost foarte mulțumiți de discuțiile care le-am purtat cu reprezentanți ai tineretului român. N-o spun din politețe. Am găsit numeroase puncte comune in probleme politice care frămîntă tinăra generație contemporană. Este foarte interesant să descoperi acest lucru, în pofida deosebirilor concepțiile noastre, foarte mult felul in discutat, realismul și tea interlocutorilor Subliniez foarte satisfăcut! de această zită. Convorbire consemnată IOAN TIMOFTE

dintre Apreciem care am sinceritàromàni, încă o dată, sfntem vi-de
J

CONSFĂTUIREA REPREZENTANȚILOR

turor statelor Ia reglementarea problemelor majore care preocupă omenirea. în acest context se evocă ampla activitate internațională desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirile nemijlocite purtate cu conducători ai statelor socialiste, ai statelor in curs de dezvoltare, ai țărilor capitaliste dezvoltate. Referindu-se la problemele arzătoare ale vieții internaționale contemporane, autorul subliniază, intre altele că „președintele Ceaușescu a emis idei noi și in legătură cu problema dezarmării și în special a dezarmării nucleare. în viziunea președintelui român, scopul esențial al dezarmării îl constituie interzicerea folosirii armelor nucleare, sistarea producției lor și distrugerea stocurilor existente. în acest domeniu, un pas pozitiv l-ar constitui crearea unor zone denuclearizate in diferite regiuni ale lumii, printre care și Balcanii. Președintele Ceaușescu a expus părerile sale in legătură cu crearea unei zone denuclearizate în Balcani conducătorilor țărilor socialiste din această regiune, precum și ai Turciei și Greciei“. „Președintele Ceaușescu se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și de bunăvecinâtate cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială — se arată în volum. El desfășoară in acest sens o politică suplă de înlăturare a barierelor din calea dezvoltării unor asemenea relații“.„In cuvîntările și articolele președintelui Nicolae Ceaușescu este oglindită Întreaga politică internă și externă a statului român. De aceea — conchide autorul — acestea prezintă o mare importanță pentru orice om animat de idealurile păcii, dezarmării, ale asigurării unei vieți mai bune în întreaga lume“.Introducerea este însoțită de lista principalelor ediții ale lucrărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu apărute în diferite țări ale lumii.Volumul reunește o selecție de texte din cuvîntările și articolele tovarășului Nicolae Ceaușescu grupate pe următoarele teme mari : „Politica externă a României Socialiste și poziția sa față de principalele probleme și fenomene ale vieții internaționale contemporane“ ; „Dezvoltarea economică a României“ ; „Dezvoltarea științei, artei și culturii în România“, „Rolul tineretului“.Pe ultima copertă este reprodus mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu președintelui Fahri Koruturk cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a proclamării Republicii Turcia.Apariția acestui volum se înscrie ca o nouă mărturie a interesului viu manifestat de opinia publică din numeroase țări față de personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de realizările României în dezvoltarea economică, socială, tehnico-științifică și culturală, față de politica ei externă, activă, consacrată promovării idealurilor păcii, colaborării și progresului.

ABU DHABI 22 (Agerpres). — într-o declarație făcută cu prilejul vizitei sale în Emiratele Arabe Unite, președintele Anwar Sadat a reafirmat — potrivit agenției M.E.N. — că există „o perfectă coordonare“ între Egipt, Siria și rezistența palestiniană cu privire Ia stadiul actual al situației din O- rientul Apropiat. în acest sens, el a menționat că liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a a- sistat, la Assuan, la 18 ianuarie, la finalizarea acordului privind dezangajarea și separarea forțelor egiptene și israeliene la Canalul Suez.Referindu-se la pe frontul sirian, egiptean a arătat jat să asigure forțelor în zona înălțimilor Golan. „Secretarul de stat american — a spus el — s-a angajat, de asemenea, să acționeze pentru dezangajarea forțelor pe frontul sirian“, adăugind problema a fost discutată, cursul convorbirilor dintre Henry Kissinger și președintele Siriei, Hafez Assad.

PARTIDELOR COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI DIN UNELE 

ȚĂRI SOCIALISTE
iA/1

situația de șeful statului că s-a anga- dezangajarea
că în

după înapoiereaLuînd cuvîntul la o conferință de presă organizată, marți, la Washington, secretarul de stat american, Henry Kissinger, a subliniat că Statele Unite au întreprins ceea ce promiseseră să facă pentru reglementarea conflictului din Orientul A- propiat, atrăgînd însă, atenția, că guvernul american nu are, „în termeni juridici, nici o obligație“ privind aplicarea acordului de dezangajare a forțelor egiptene și israeliene lâ Canalul Suez. El a arătat că speră ca țările arabe să ridice embargoul asupra exporturilor lor de petrol înainte de terminarea o- perațiunii de dezangajare.Abordînd, în continuare, problema negocierilor viitoare în Orientul Apropiat, Henry Kissinger a arătat, că sînt gata să joace în țiile dintre Siria și pentru a se ajunge acord de dezangajare a trupelor pe frontul sirian, același rol pe care l-au jucat și între R.A.
S.U.A. rela- Israel, la un
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Pekin : Ordin 
de suspendare 

a bombardamentelor 
pe frontul FukienUn purtător de cuvînt al Cartierului general al unităților Armatei Populare Chineze de Eliberare de pe frontul Fukien a anunțat că, pentru a se oferi compatrio- ților chinezi, ofițerilor și sol- daților din forțele Gominda- nuiui de pe insulele Quemoy, Tatan și Erhtan, precum și de pe alte insule să se bucure de Festivalul de primăvară din anul 1974 împreună cu populația intregii țări, Armata Populară Chineză de Eliberare a primit ordinul să suspende, în zilele de 23—25 ianuarie, bombardamentele de artilerie, ca o expresie de solicitudine, relatează agenția CHINA NOUA.

Fahmy, ministrul afacerilor externe al Egiptului. Agenția TASS menționează că a fost continuat schimbul de păreri referitor la relațiile sovieto-egip- tene și la situația din Orientul Apropiat.
Sesiunea Comisiei mixte 

româno-ecuadoriene• LA QUITO SE DESFĂȘOARĂ lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-ecuadoriene de cooperare în domeniul petrolului. Comisia analizează posibilitățile concrete de cooperare in baza acordului de

• La Moscova a avut loc, marți, o nouă convorbire între Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Ismail

colaborare și cooperare în domeniul petrolului, semnat, la 14 septembrie 1973, la Quito, intre Ministerul român al minelor, petrolului și geologiei și Ministerul resurselor naturale și energetice din Ecuador.• ȘEFUL JUNTEI MILITARE CHILIENE, generalul Augusto Pinochet, a declarat — în cadrul unui discurs radiotelevizat — că măsurile de securitate, incluzind „starea de război intern“ și restricțiile de circulație in timpul nopții, vor ră- mine incă în vigoare, in țară inregistrindu-se ciocniri între reprezentanții autorităților și forțele de opoziție.
Cărți românești oferite în dar „Institutului de relații 

internaționale" din MoscovaLa 21 ianuarie, au fost oferite în dar „Institutului de relații internaționale“ din Moscova un lot de cărți românești cuprinzînd volumele de lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate“, precum și cărți din literatura istorică, social-politică și economică, apărute în țara noastră.Cărțile au fost înmînate de Gheorghe Badrus, ambasadorul României în U.R.S.S. Rectorul institutului, A. Soldatov, a mulțumit pentru darul oferit, ce va îmbogăți tezaurul bibliotecii institutului cu noi lucrări despre România.
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MOSCOVA 22 — Corespondență de la L. Duță și N. Cre- țu. — La 22 ianuarie, la Moscova a început o consfătuire a secretarilor comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. Consfătuirea este consacrată schimbului de experiență privind probleme actuale ale construcției de partid și soluționarea practică a acestora de către partidele respective.La consfătuire participă : din partea Partidului Comunist Bulgar — B. Velcev, - membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — F. Ondrich, secretar al C.C. al P.C.C. ; din partea Partidului Comunist din Cuba — I. Malmierca, membru al Se-
la WashingtonEgipt și Israel. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru inițierea de negocieri între Iordania și Israel, exprimîndu-și speranța că, pe măsură ce aceste tratative vor progresa, rolul mediator al Statelor Unite reduce, pentru ca părțile poată negocia mai direct ele, în cadrul Conferinței Geneva.

de va să între de la
se

cretariatului C.C. al P.C.C. ț din partea Partidului Socialist Unit din Germania — H. Doh- lus, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — S. Ja- lan-Aajav, membru al Biroului Politic, secretar alP.P.R.M. ; din partea Partidului Muncitoresc Unit— E. Babiuch, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ; Z. Zandarowski și R. Frelek, membri ai Secretariatului C.C. al P.M.U.P. ; din partea Partidului Comunist Român membru tiv, alsecretar al C.C. al P.C.R. ; din partea Partidului Socialist Ungar - secretar al C.C. al din partea Partidului al Uniunii Sovietice Suslov, membru al Politic, secretar al P.C.U.S., I. V. Kapitonov K. F. Katușev, secretari ai C.C. al P.C.U.S.La consfătuire participă, de a- semenea, șefi și adjuncți de șefi ai secțiilor organizatorice, internaționale și ai altor secții ale comitetelor centrale, alți activiști cu munci de răspundere ai partidelor frățești reprezentate.

C.C. alPolonez
— Gheorghe Pană, al Comitetului Execu- Prezidiului Permanent,Muncitoresc • A. Pullai, P.M.S.U. ; Comunist - M. A. Biroului C.C. al si

+Delegațiile partidelor frățești participante Ia consfătuire depus o coroană de flori Mausoleul V. I. Lenin. au la
Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa
Intervenția șefului delegației româneIn cursul zilei de marți, la Geneva, s-a întrunit Comitetul de Coordonare al celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate șl cooperare în Europa, care a avut ca punct unic pe agenda acestei ședințe, examinarea urmărilor conferinței.Discuțiile — la care au luat parte un mare număr de vorbitori — au relevat, ca element esențial, importanța pe care o are continuarea, după încheierea conferinței, a eforturilor în scop-T realizării obiectivului de edificare a securității și de dezvoltare a,cooperării pe continent. Singura problemă care a rămas să fie clarificată și care și-a găsit o soluționare la această ședință a fost aceea a momentului în care să se treacă la examinarea de fond, in lumina prevederilor recomandărilor de la Helsinki, a măsurilor ce vor fi necesare pentru a se transpune în viață urmările conferinței și pentru a se continua procesul de întărire a securității și dezvoltare a cooperării în Europa.Participanții Ia dezbateri au remarcat că, în condițiile trecerii la redactarea, în toate organele de lucru, a documentelor finale, este firesc să se între-

TINERETUL* LUMII

La sfîrșitul săptămînii trecute, a avut loc, în apropierea localității Windhoek din Africa de sud-vest o conferință a ligii de tineret a Organizației Poporului din A- frica de sud-vest (SWAPO), transmite agenția REUTER. Agenția adaugă că, la 13 ianuarie a.c., autoritățile rasiste sud-africane au arestat 155 dintre persoanele care se adunaseră pentru a participa la o conferință similară. Dintre acestea 122 de persoane continuă să se afle sub stare de arest.

prindă măsurile necesare pentru concretizarea mandatului ce revine în acest sens Comitetului de Coordonare.în intervenția sa, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipati, a prezentat poziția țării noastre privind necesitatea mecanismului instituțional și metoda de examinare a punctului patru al ordinii de zi. în legătură cu necesitatea organismului consultativ, vorbitorul a arătat că, în concepția țării noastre, conferința nu poate fi considerată ca un scop in sine, ca un episod unic in istoria Europei. Conferința pentru securitate și cooperare în Europa — a spus el — este un mijloc, un instrument foarte important care marchează începutul unui lung proces de edificare a securității și de dezvoltare a cooperării în Europa. In consecință, edificarea securității și dezvoltarea cooperării reclamă, ca o condiție imperioasă, continuitatea eforturilor într-un cadru necesar, acela al mecanismului instituțional.în încheiere, român a arătat dere progresele conferință și în recomandările română
reprezentantul că, avind în ve- înregistrate la conformitate cu finale, delegațiase pronunță pentru examinarea cît mai grabnică a punctului patru al ordinii de zi. Astfel, după analiza aprofundată a acestui punct în cadrul Comitetului de Coordonare, ar urma să se creeze un grup de lucru, care să examineze propunerile concrete și să asiste Comitetul in lucrările sale.Reprezentanții Cehoslovaciei, Finlandei, Iugoslaviei, Spaniei, Ungariei, Poloniei și ai altor țări au sprijinit ideea ca, în activitatea sa. Comitetul de Coordonare să fie ajutat de un grup de lucru.

La Bruxelles criza de 
guvern n-a aparținut ca
tegoriei evenimentelor 
care șochează prin ne
prevăzut. Eroziunea ca
binetului tripartit deve
nise evidentă de mai 
mult timp. Destrămarea 
coaliției apărea multor 
comentatori drept inevi
tabilă, Afacerea rafină
riei de petrol de la Liège 
a reprezentat doar „pică
tura de apă care a făcut 
să se reverse paharul" - 
după părerea agenției 
„France Presse".ctuala echipă ar fi împlinit la 25 ianuarie un an de existență. Compusă din socialiști, so- cial-creștini și liberali, formația condusă de Ed- mond Leburton s-a văzut confruntată cu o multitudine de probleme asupra cărora viziunile celor trei partide nu concordau. FRANCE PRESSE observa că „de-a lungul lunilor, dezacordurile dintre valoni și flamanzi, creștini și laici, socialiști și liberali, au devenit atit de virulente, pe subiecte diverse ca regionalizarea și problemele lingvistice, avortul și chestiunea școlară, incit guvernul Leburton, creat în principiu pentru a realiza regionalizarea, a apărut repede lovit de paralizie in toate domeniile...“.

Dificultățile economiei 
nipone se află în centrul 
preocupărilor cercurilor 
economice și politice de 
la Tokio. ezbaterile Dietei, care și-a reluat luni lucrările după vacanța parlamentară de iarnă, sint dominate de ceea ce presa din Tokio denumește „pierderea de viteză a economiei japoneze“, cu toate implicațiile acestei situații. Aceeași preocupare a dominat, de altfel, și lucrările partidului guvernă- sfirșitulConvenției anuale a liberal-democrat de mint, desfășurate la săptăminii trecute.Ritmul de creștere _ r_____sului național nipon care a înregistrat un recul sensibil încă de la mijlocul anului 1973 a cunoscut o și mai accentuată scădere ca urmare a crizei de e- nergie, a penuriei de petrol. Prognoza guvernamentală pentru anul în curs prevede cel mai redus ritm de dezvoltare economică a Japoniei din ultimii 20 de ani (2,5 la sută). Și pentru prima oară în ultimii ani, rapoartele oficiale ale departamentelor economice exprimă îngrijorarea guvernului japonez față de perspectivele înrăutățirii accentuate a balanței de plăți a țării. Surplusului masiv al balanței de plăți nipone i-a luat locul un deficit aproape cronicizat, rezervele valutare ale țării scăzind pe parcursul a nouă luni cu 7 miliarde dolari.Totodată dacă în ultimii 20 de ani indicele prețurilor cu ridi-

a produ-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Plata „Sclntell". Te! : 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele «e fac ta otlciile poștale șl dltuzorii din întreprinderi șl instituții — Tiparul : Combinatul Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA“ — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P O B — 2001.

Motivul imediat al reprezentat eșecul de a construi o rafinărie cu o capacitate de 6 000 000 tone petrol brut în regiunea valonă Liège. Rafinăria urma să fie realizată în comun cu „Național Iranian Oil Company“. Ideea era susținută de socialiști, care mizau pe o întreprindere petrolieră publică belgiano-iraniană capabilă să intre în competiție cu marile companii internaționale. După părerea socialiștilor, partenerii lor din coaliție au tergiversat, însă. luarea unei hotărîri. Social-creștinii flamanzi nu erau prea entuziasmați de implantarea acestei mari întreprinderi în provincia francofonă Liège. în ceea ce-i privește pe liberali, ei manifestau reticență față de intervenția statului în economie. Prelungirea deliberărilor în interiorul guvernului, absența unei poziții comune, acordul final dat cu rezerve de către partenerii socialiștilor (ceea ce presupunea redeschiderea negocierii cu Teheranul) au dus la eșecul proiectului „Ibramco“ (Iranian- Belgium Rafining and Marketing. Company). Schimbările produse pe piața mondială a petrolului — cred observatorii — au redus interesul iranian față de un proiect oarecum modest, proiect în legătură cu care autoritățile belgiene — divizate — întirziau să-și exprime acordul de ratificare a convenției, încheiată, încă din 1972.Socialiștii au acuzat pe social- creștini și pe liberali de a purta vina pentru evoluția negativă a afacerii „Ibramco“. guvern s-a produs aceste împrejurări, respins

crizei l-a proiectului

Criza de imediat in Leburton a categoric ideea, avansată de unele ziare, că soarta guvernului ar fi fost decisă peste hotare. Destrămarea coaliției trebuie plasată într-un context de politică internă. Climatul

politic s-a deteriorat rapid pe fundalul unor dificultăți social-« economice.Socialiștii — afirmă unii comentatori din capitala belgiană — doresc să profite de acest moment pentru a părăsi echipa guvernamentală șî a determina organizarea unor alegeri anticipate. In mod cert, aceste alegeri ar duce la întărirea pozițiilor socialiste în provincia valonă. Liberalii ar prefera ca scrutinul să se desfășoare la termenul normal — primăvara anului viitor. De aceea, ei insistă pentru refacerea coaliției tripartite. O formulă bipartită pare mai dificilă deoarece liberalii și social-creștinii nu au decît 101 mandate în parlament Iar majoritatea necesară este de 107.Ipotezele soluționării crizei de guvern ar fi, potrivit agenției FRANCE PRESSE, următoarele:1. Refacerea coaliției tripartite, formulă care pare exclusă dat fiind dorința socialiștilor de a se face apel Ia urne ;2. Un guvern minoritar de tranziție compus din social- creștini și liberali care să supraviețuiască pină la sfîrșitul actualei legislaturi (mai 1975) ;3. Recurgerea la un nou scrutin pe care îl resping social- creștinii și liberalii. în privința alegerilor, ramine de văzut dacă viitoarele camere ar urma să fie sau nu constituante in eventualitatea unei noi revizuiri a constituției.Cele trei formule sint generatoare de disensiuni. Fiecare dintre ele își are partizanii M adversarii ei. Complexitate problemelor îngreunează seric- ■ găsirea căilor spre o soluție. „O alegere dificilă“ — pretinde FRANCE PRESSE și s-ar părea că această părere este larg răs- pindită la Bruxelles.
EUGENIU OBREA

„pierderii de viteză*cata a crescut în medie, anual, cu 2 la sută și al prețurilor Ia bunurile de consum cu 6 la sută, în 1973 creșterea a fost de peste 20 la sută, Japonia fiind citată în studiile Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică ca țara cu cel mai înalt ritm de creștere a prețurilor. Potrivit relatărilor ziarului Yomiuri. în ultimele cinci luni, prețurile cu amănuntul la unele produse de larg consum, cum ar fi orezul, făina, petrolul lampant și altele au înregistrat creșteri variind între 30 și 200 la sută. Raportul pe luna ianuarie al Agenției de planificare economică (organ guvernamental) subliniază că a- tît prețurile de import cît și cele de export cresc într-un ritm a- Iarmant și avertizează că sporirea, în luna decembrie 1973, cu 29 la sută a prețurilor cu ridicata va începe să fie curind resimțită de consumatorii care se vor găsi în fața unor „prețuri record Ia o largă gamă de bunuri de consum“.Apare firesc accentul pus în actualele dezbateri ale Dietei, ca și în dezbaterile recentei convenții anuale a partidului de guvernămînt, pe fenomenele de inflație care afectează cele mai largi pături ale populației arhipelagului nipon. Premierul Ta- naka sublinia în cuvîntarea rostită în fața Convenției P.L.D. că guvernul trebuie să soluțio-

neze problema creșterii prețurilor și recunoștea necesitatea a- doptării de către Dietă a unei legislații suplimentare de urgență care să completeze legile adoptate recent privind stabilizarea nivelului de viață și reglementarea producției, stocării și distribuirii produselor petroliere. în cadrul Dietei, partidele de opoziție reproșează guvernului că nu depune suficiente e- forturi pentru apărarea nivelului de trai al populației afectate de creșterea masivă continuă a prețurilor.In aceste împrejurări se prevede o intensificare a mișcării revendicative a celor cesc. trale căzut de ... _______în comun în cadrul tradiționalei „campanii de primăvară“. Este primul acord de acest gen din istoria mișcării sindicale nipone, fapt considerat a fi de natură să dea o amploare și o vigoare deosebită luptei pentru apărarea intereselor vitale ale muncitorimii. La această „ofensivă sindicală de primăvară“, cu participarea a 30 de milioane de oameni, acțiunile urmează a fi concentrate în sprijinul cererilor de realizare a unui e- chilibru între salarii și costul vieții aflat într-o creștere rapidă.

ce mun- Principalele patru cen- sindicale japoneze au acord să acționeze
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P. NICOARÄ
—Ipoligrafic „Casa Scinteli".


