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tovarășul Nicolae 
va face, împreună 

Elena Ceaușescu, o 
în Republica

Ceaușescu, 
cu tovarășa 
vizita oficiala 
Liberia

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. va face, împreună cu ria. între 3 și 5 martie 1974. la 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vi- invitația președintelui Republi- 
zită oficială în Republica Libe- zii Liberia, dr. William Tolbert.

Pentru toate domeniile agriculturii, 1974 trebuie să însemne

ANUL PRODUCȚIILOR RECORD

La posturile de radio

Un eveniment
cu profunde semnificații
pentru satul românesc

SPORESC IN AMPLOARE
și televiziune

SI ACȚIUNILE TINEREȘTI
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PE OGOARE
Am primit. în ultima vreme, noi vești de pe meleagurile țării 

consemnind faptele de muncă ale tinerilor de la sate pe „fron
turile“ campaniei agricole. Azi despre cele sosite din Vrancea, 
Ilfov și Ialomița, județul din care a pornit inițiativa utecistă : 
„1971 — an al producțiilor record în toate domeniile“. Fiecare 
se constituie în noi argumente în sprijinul afirmației că orga
nizațiile U.T.C. de la sate și-au racordat, în marea lor majo
ritate, preocupările actuale la imperativele zilei din agricultură.imperativele zilei din agricultură.

VRANCEA : SE ORGANIZEA
ZĂ DOUA ȘANTIERE DE IRI

GAȚII
Calificativele pe care le-au 

primit reparațiile efectuate de 
cele 11 echipe de tineri meca
nizatori care au acționat pe toa
tă perioada de iarnă sint din
tre cele mai bune. O garanție 
deci pentru buna funcționare a 
mașinilor în campaniile agrico
le. Primele probe practice o 
demonstrează. Cele aproape 5.000 
hectare însămînțate pînă acum 
s-au realizat la un înalt nivel 
calitativ și cu o viteză sporită. 
Acum se lucrează intens la pre
gătirea patului germinativ pe 
cele 22.686 hectare planificate a 
fi insămințate în prima epocă. 
Februarie, declarată lună a fer
tilizării solului, a însemnat 
acțiuni tinerești in toate coope
rativele agricole finalizate prin 
transportarea și împrăștierea 
a peste 16.000 tone de îngrășă
minte chimice și naturale.

Ziua de 24 februarie a fost de
clarată zi a muncii patriotice. 
Cei peste 8.000 de participanți 
au curățat 184 hectare pășune, 
au executat 6.000 gropi pentru 
plantarea pomilor fructiferi.

O acțiune deosebită este or
ganizarea șantierelor de irigație 
de la Bilieșli și Slobozia Cio- 
răști, unde urmează să se irige 
o suprafață de 12.500 hectare. 
Organizația județeană U.T.C. 
s-a angajat să execute lucrări 
în valoare de circa două mi
lioane lei.

Se ridică insă o problemă : pro
curarea puieților decurge foarte 
greu. După cum ne relata tova
rășul Emil Apostoloiu, activist 
al Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C., există pericolul, în cazul 
în care consiliile populare nu 
vor putea intra în posesia tu
turor puieților planificați, ca 
gropile să rămînă... gropi. Așa 
cum s-a întimplat cu multe din 
ele astă toamnă, care acum tre
buie să fie refăcute. Așadar un 
S.O.S. pentru pepiniere și pen-

OCTAVIAN MILEA
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ILFOV : 500 000 DE
FRUCTIFERI PLANTAȚI 

TINERI

POMI 
DE

Din multitudinea ’de acțiuni 
tinerești organizate și desfășu
rate în această perioadă în lo
calitățile ilfovene ne-a reținut 
atenția acțiunea de mare am
ploare, la care sînt antrenați 
toți gospodarii satelor: plantarea 
a 500 000 pomi fructiferi. Deo
camdată, cei aproape 20 000 de 
tineri antrenați în această trea
bă execută gropile în care ur
mează să fie aduși . puieții. Cei 
mai harnici s-au dovedit cei de 
la Vidra. 30 Decembrie. Budești, 
Ciocănești, Ulmeni și Ghimpați.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
S-AU ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL

PEDRO ANTONIO SAAD

Astăzi, în jurul orei 
10,00, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite di
rect ședința de des
chidere a lucrărilor 
Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere 
din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste.

Aproape opt mii de lucrători ai ogoarelor participă. începînd 
de astăzi, la lucrările primei Conferințe pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, eveni
ment cu profunde semnificații pentru dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, pentru perspectiva iot mai luminoasă a satului 
românesc.

Convocată din inițiativa secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, această importantă reuniune de 
lucru care se desfășoară în preajma aniversării a 25 de ani de 
la istorica plenară a Comitetului Central al Partidului din 3—5 
martie 1949, va consemna, desigur, bilanțul rodnic al drumului 
parcurs de agricultura țării de ia constituirea primelor unități 
agricole socialiste pină astăzi, implicațiile profunde pe care 
transformarea socialistă a agriculturii le-a avut asupra ridică
rii satului pe noi trepte ale civilizației. Conferința va dezbate, 
în spiritul exigenței promovată cu forță și claritate de con
ducerea partidului nostru, modul în care se traduc în viață 
obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului privind producția agricolă sub toate la
turile ei, ridicarea conștiinței socialiste, creșterea nivelului de 
trai al locuitorilor satului. Sintetizind experiența pozitivă, dez
baterile vor releva noi idei creatoare menite să îmbunătățeas
că continuu formele de organizare și retribuire a muncii, să 
ridice pe trepte superioare eficiența activității în acest impor
tant sector al economiei naționale care cuprinde o însemnată 
parte din populația țării. Pentru că această întrunire constitu
ie, înainte de toate, un forum al răspunderii și competenței, ca
racterul dezbaterilor fiind unul concret, de lucru, menit să am
plifice, să adauge la rezultatele obținute în primii trei ani ai 
actualului cincinal noi succese. Și, multe vor fi realizările ce 
se vor evidenția cu acest prilej. în 1972, de pildă, s-au obținut 
cele mai mari producții din istoria țării, iar în 1973, cu toate 
dificultățile create de o primăvară excesiv de umedă și rece 
și de o vară secetoasă, producția globală agricolă a întrecut cu 
25 la sută media anuală a perioadei 1966—19'0. Confirmind in 
mod strălucit justețea politicii partidului, a orientărilor științi
fice, de înaltă competență de care a beneficiat și agricultura 
— ca toate celelalte sectoare — îndeosebi în ultimul deceniu, 
acest bilanț are ca pilon principal efortul țărănimii, energia sa 
descătușată prin instaurarea definitivă a relațiilor noi de pro
ducție in lumea satului, precum și un al doilea pilon insemnind 
sprijinul larg pe care statul socialist îl acordă țărănimii, agri
culturii în general în vederea sporirii continue a producțiilor 
obținute. în agricultură se investesc în acest cincinal aproape 
o sută de miliarde lei : suprafețele amenajate pentru irigații 
depășesc un milion de hectare, iar forța mecanică ce servește 
agricultura, precum și cantitățile de îngrășăminte întrec preve
derile pentru etapă, ale actualului cincinal.

Analizind căile de superioară utilizare a acestor importante 
mijloace umane și materiale, experiența fruntașilor ca și nea
junsurile. rămînerile in urmă existente, participanții vor contri
bui la fundamentarea măsurilor de perfecționare in continuare 
a muncii, vor gindi in comun Ia găsirea soluțiilor care să mă
rească aportul agriculturii la dezvoltarea economiei naționale, 
în concluziile fertile ale acestei conferințe, în jaloanele ce vor 
fi stabilite pentru dezvoltarea pe mai departe a agriculturii, ti
neretul de Ia sate, asemenea tuturor lucrătorilor ogoarelor va 
găsi, fără îndoială, un program amplu de acțiune pentru a face 
din anul 1974 — potrivit chemării secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — un an al producțiilor 
record in toate domeniile, pentru a-și spori tot mai mult con
tribuția la înfăptuirea programului trasat de partid pentru dez
voltarea mai rapidă a agriculturii noastre și înflorirea satului 
românesc.

încredințați că lucrările ei vor însemna nn moment de deo
sebită importanță în evoluția agriculturii țării, urăm primei 
Conferințe pe țară a cadrelor de conducere din agricultură de
plin succes !

Marți, 26 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-au întilnit cu tovarășul Pedro 
Antonio Saad, secretar general 
al Partidului Comuniat din E- 
cuador, și tovarășa Graciela 
Saad, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., fac o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii. a avut loc 
o informare reciprocă in legă
tură cu activitatea desfășurată 
de P.C.R. și P.C. din Ecuador, 
cu preocupările lor actuale și de 
perspectivă. Totodată, s-a efec
tuat un schimb de păreri pri
vind unele probleme ale situa
ției internaționale, precum și 
unele aspecte ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Secretarul general al P.C. din 
Ecuador a adresat poporului ro
mân. conducerii P.C.R. calde fe
licitări pentru realizările de 
seamă dobîndite în opera de 
construire a noii societăți socia

liste, împreună cu urări de noi 
succese in dezvoltarea economi
că. socială și culturală a țării.

Tovarășul Pedro Antonio Sa
ad a dat o înaltă apreciere vi
zitei efectuate de președintele 
Consiliului de Stat al României 
în Ecuador, la invitația preșe
dintelui Republicii, Guillermo 
Rodriguez Lara, considerind-o 
un moment remarcabil pe calea 
dezvoltării relațiilor de priete
nie și conlucrare dintre cele 
două țări. Și cu acest prilej, a 
fost reafirmată hotărîrea co
mună de a acționa pentru tra
ducerea în viață a documente
lor și acordurilor încheiate, care 
corespund intereselor întăririi 
prieteniei și conlucrării dintre 
popoarele român și ecuadorian, 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

A fost subliniată solidaritatea 
celor două partide cu lupta po
poarelor din țările Americii La
tine pentru a dispune în mod 
liber de bogățiile lor naturale, 
în interesul dezvoltării econo
mice și sociale, a ridicării ni
velului de trai al populației, cu 
popoarele care luptă împotriva

imperialismului. neocolonialis- 
mului și colonialismului, pentru 
libertate și independență națio
nală, pentru triumful in întrea
ga lume a idealurilor democra
ției, păcii și progresului social.

In cursul întrevederii, s-a e- 
vidențiat satisfacția deplină față 
de evoluția favorabilă a rapor
turilor de strînsă prietenie, so
lidaritate și conlucrare dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ecuador. 
Ambele părți au exprimat hotă- 
rirea de a acționa în continua
re pentru extinderea și diversi
ficarea acestor legături inter
naționaliste dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Ecuador, caracteri
zate prin înțelegere, stimă și 
respect reciproc, în interesul în
tăririi prieteniei și lărgirii co
operării multilaterale dintre po
poarele român și ecuadorian, al 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor democratice, 
patriotice, antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
Satisfacție si mîndrie» »

patriotică pentru
un strălucit mesaj

de solidaritate,
prietenie și pace

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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u linfa

CHEMAREA
adresată tuturor

pionierilor și școlarilor
țării de către

Organizația pionierilor
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A TRĂI ÎN PAS CU TIMPUL
Omul epocii — omul aspirației precizate și urmărite cu 

obstinația ce caracterizează o adevărată pasiune. Supunățor al 
timpului, detaliindu-i util unitățile componente, rentabilizin- 
du-i conștient și neastîmpărat sensul. Omul epocii — apar
ținător de familia universală a făuritorilor de nou întru be
neficiul real al comorilor acestuia.

Vă propunem două ipostaze, 
care își justifică racordul 
aspirațiile lor.

„NEÎNDUPLECATUL MINUT"

, alese dintre individualitățile 
la timp prin faptele, gindurile și

delegația Partidului Mapam din Israel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, la 
26 februarie, pe Naphtali Fe- 
der, secretar politic al Partidu
lui Unit Muncitoresc din Israel 
— Mapam, și pe Jacob Majus, 
membru al Comisiei politice a 
Mapam, care, după ce au luat 
parte la Sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii de la Sofia, 
fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte to

varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate unele aspecte ale vie
ții politice internaționale ac
tuale, îndeosebi cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat, 
în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, expunînd 
pe larg poziția promovată de

Partidul Comunist Român și 
Republica Socialistă România, a 
subliniat necesitatea de a se in
tensifica eforturile pentru solu
ționarea pe cale politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, 
pentru realizarea unei păci 
drepte și durabile în această 
zonă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

OMUL-INIMÄ

Dacă ar fi să recurgem la a- 
ritmetică prima izbîndă a ingi
nerului Gheorghe Ștefan, mate
rializată, încă de la începutul 
profesiei, sub numele de „Gar
nituri pentru montarea corpu
rilor pe radiator“ a smuls mi
nutului cam 4 lei. Cele trei săp- 
tămîni cit a durat munca de 
concepție au pregătit pentru u- 
zina ploieșteană „Feroemail“
conomii în valoare de 120 mii 
lei. „Pînă atunci garniturile a- 
cestea le executa o cooperativă, 
întîrzieri, livrări insuficiente, 
astea creau goluri de produc
ție. Ia să încerc, m-am gindit...

e-

Fabrica era veche, dotarea in
suficientă. asistență tehnică sla
bă... Primele zile după ce am 
pus în funcțiune mașina, se în- 
timpla cam așa : una-două suna 
telefonul și eram anunțat să 
merg jos s-o reglez... Unii rî- 
deau. Ziceau: „Asta-i mașină cu 
doctor“. Tare m-au necăjit vor
bele astea. Pe urmă nu Ie-a mai 
spus însă nimeni, cînd s-a văzut 
ce treabă bună face mașina „cu 
doctori“.

Au urmat, pe rînd, dispoziti
vul pentru curățarea tuburilor 
centrifugale („douăzeci de oa
meni se chinuiau să curețe tu
burile pe interior, de ce atita 
risipă, mi-am zis și am făcut o

perie mecanică, așa s-au elibe
rat 19 oameni pentru altă mun
că...“) apoi încă cinci-șase alte 
inovații („nu le mai scrieți, nu-s 
așa mare lucru...“) și în sfirșit 
mașina pentru confecționarea 
suporților de radiator care a îm
bogățit uzina cu beneficii 
valoare de 4 milioane lei.

— De asta cred — reia ingi
nerul Ștefan — că o condiție in
dispensabilă pentru a fi în pas 
cu vremea înseamnă să-ți preci
zezi la timp aspirația. Mie nu 
mi-au plăcut niciodată lucrurile 
statice, încă de mic iubeam 
mișcarea și visam s-o conver
tesc în formele ei cele mai 
utile.

Sint oameni care se ratează 
singuri, tocmai pentru că-și ne
socotesc aspirația. Iată, chiar 
fratele meu: era talentat la de
sen, picta, îi reușeau lucruri deo
sebite și s-a înscris — nimeni nu 
știe de ce — la 
făcut un an, pe 
rupt, pe urmă, 
scurt, s-a lăsat

in

electronică. A 
urmă a între- 
iar un an, pe 
și de pictură ;

dar nici electronist nu s-a fă
cut... Poate fiindcă i-a fost mai 
ușor să se joace... Eu a trebuit 
să întrerup liceul in clasa a 
IX-a, din motive familiare și 
să-mi iau serviciu. Am fost labo
rant, ziua munceam, seara îmi 
terminam liceul. Apoi m-am ho- 
tărit să fac facultatea, dar și 
aici era o problemă că dacă nu 
reușeam cu bursă, adio studii ! 
N-avea cine să mă întrețină, 
deci... mă rog, am reușit așa 
cum doream... Apoi am terminat 
studiile și am venit în uzină.

In uzină, unde nimeni nu s-ar 
fi supărat dacă inginerul Gheor
ghe Ștefan și-ar fi văzut de 
treabă satisfăcînd în mod con
știincios obligațiile de serviciu. 
„Se putea și așa — admite — 
dar, iată eu nu pot. Avem ne
voie de mașini cit mai moderne, 
valoarea timpului de lucru me
rită și trebuie exploatată la sin-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Aud câ a murit, la vîrsta bătrîneții albe- 
albe, unul dintre cei mai cunoscuți artiști 
populari. Un om pe care-l știu din copilărie, 
căruia-i trecea numele din sat în sat, învă
țător de profesie, dar dintre aceia nescli- 
visiți în relațiile lor cu oamenii simpli, de 
la care a cules cîntecele și jocurile și cărora 
le aducea, la rîndu-i, prin inițiativa lui vie, 
neodihnită, posibilitatea să cînte și să joace 
pe scena de seîndură spălată cu leșie a că
minului cultural. întotdeauna vestea dispa
riției unui asemenea om mă întristează pro
fund fiindcă oamenii de inimă, 
nu se știe de ce, nu se aleg 
chiar așa repede, mai ales a- 
funci cînd părelnice filosofii 
„de viață" fac dintr-unii robi 
meschini ai unor interese de 
stirpe slăbănoagă la capitolul idealuri. 
Pe omul acela despre care vorbesc 
îl știu mereu în mijlocul oamenilor, om- 
inimă, om-spirit, om-acțiune, om-bucurie, 
om-cîntec... N-am vorbit niciodată cu el, 
dar se numără printre cei care, în anii 
foarte fragezi, îți indică, dintr-un simplu 
exemplu, o cale: să muncești, să te dăru
iești, să nu cedezi greutăților, să te zbați și 
să te bați, să nu îngenunchez! decîf odată, 
la sfîrșit. Sînt sigur, datorită și lui, acelui 
om care aduna și ducea cîntece, încă din 
copilărie mi-a fost silă de spiritele puhave, 
de inimile sterpe, de creierele lîncezite, de 
puturoșenie și egoism, sub orice mască s-ar 
ascunde ele. Sînt sigur, datorită și lui am 
învățat acel lucru care rămîne în esență 
după ce studiezi biografiile laureaților Pre
miului Nobel: omul deștept, dacă e și om

EUGEN FLORESCU

de inimă, indiferent unde trăiește, într-un 
mare oraș sau într-un mic cătun, face să 
răsară grădini în jurul lui.

Artistul pe care-l pomenesc aici mi-a fă
cut însă, personal, și un al doilea mare bine. 
Atunci cînd eram elev el locuia într-un sat 
cu vestite formații, ajunse, sub bagheta lui, 
cîștigătoare cu regularitate ale unor con
cursuri pe țară. Tntîmplarea a făcut ca - 
din cine știe ce motive de viață — să se 
mute și să trăiască în ultimele decenii și în 
alte localități. Auzind asta mă întrebasem 

ce se va întîmpla cu el, va dis
pare pierzîndu-și terenul ? Cu
noșteam noile sate și știam că 
erau, folcloric, aproape oarbe. 
Oarbe ? De fiecare dată, la 
cel mult doi ani de la sosirea 

lui, întunecatele sate sub aspectul forma
țiilor folclorice ajungeau în competiția ce
lor mai bune, tot la nivel național !

Exemplul m-a uluit, demonstrația fiind 
limpede: nu seva de talente lipsea în res
pectivele sate, ci vioara aceea care putea 
face să se aprindă ferestrele localităților, 
inima aceea care să treacă de la lumină 
la lumină, de la inimă la inimă, cum visa 
autorul „Micului Prinț", și să facă legătura 
între ele.

...O, dar mai ales de atunci, de la aceas
tă a doua lecție a artistului popular, ce 
repulsie simt pentru sleiții care-și dormitea
ză viața, nefăcînd nimic, neambiționînd ni
mic, sau se pling, cel mult, că nu pot, că 
n-au cu cine, că „e greu, tovarășe... !"
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SATISFACȚIE Șl MÎNDRIE PATRIOTICĂ 
PENTRU UN STRĂLUCIT MESAJ

DE SOLIDARITATE, PRIETENIE
Opinia publică din țara 

noastră salută cu deosebită sa
tisfacție rezultatele vizitei în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Libia, Liban, Si
ria și Irak, vizită care consti
tuie un moment de importan
ță istorică deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor României 
cu aceste țări. în telegramele 
pe care continuă să le adre
seze Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
secretarului general al parti
dului, oamenii muncii de la 
orașe și sate își exprimă în 
unanimitate sentimentele de 
bucurie, de satisfacție și mîn- 
drie patriotică, pentru strălu
citul mesaj de solidaritate, 
prietenie și pace, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
purtat și de această dată în 
lume, ca o expresie strălucită 
a politicii consecvente pe care 
partidul și statul nostru o pro
movează în relațiile dintre 
state, pe linia destinderii și a 
consolidării păcii, a soluționă
rii tuturor problemelor majore 
cu care se confruntă omeni
rea.

Exprimînd totala adeziune

față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, profunda admirație 
față de neobosita și prodigioa
sa activitate pe care secretarul 
general al partidului o desfă
șoară pentru binele țării și al 
poporului, pentru afirmarea 
tot mai puternică a României 
în lume, oamenii muncii din

terul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, Minis
terul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Aprovizionării Tehni- 
co-materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Ministerul Finanțelor și Mi
nisterul Sănătății, Direcția 
Centrală de Statistică și Ban-

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

întreprinderi, de pe ogoare și 
din instituții, întregul nostru 
popor se angajează să-și con
sacre energia și capacitatea de 
muncă înfăptuirii cu succes a 
hotărârilor adoptate de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, de a 
contribui tot mai activ la edi
ficarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pâ- 
mîntul patriei noastre.

Au trimis telegrame : Minis

ca Română de Comerț Exte
rior. Alte telegrame au fost 
adresate de Comitetul muni
cipal Buzău al P.C.R., Comi
tetul municipal P.C.R. și Con
siliul popular al municipiului 
Botoșani, Comitetul municipal 
de partid Constanța, Comitetul 
municipal Suceava al P.C.R., 
Comitetul orășenesc Curtea 
de Argeș al P.C.R., Comitetul 
orășenesc Medgidia al P.C.R., 
Comitetul orășenesc Moinești

SI PACE
5

al P.C.R., Comitetul de partid 
al sectorului II din municipiul 
București, Comitetul orășenesc 
Rm. Sărat al P.C.R., Consiliul 
Național al Femeilor, Comi
tetul județean Suceava al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Emoționante telegrame au fost 
primite din partea Uniunii 
Artiștilor Plastici, Uniunii ar- 
hitecților, Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, Asociației 
juriștilor, Patriarhiei Bisericii 
Ortodoxe Române, Asociației 
cineaștilor, precum și din par
tea colectivelor Centralei in
dustriale de celuloză și hîrtie 
Brăila, Combinatului petro
chimic Borzești, Combinatului 
Chimic Tîrnăveni, întreprin
derii de osii și boghiuri — 
Balș, Șantierului naval Con
stanța, întreprinderii de pos
tav — Buhuși, întreprinderii 
de prelucrare a lemnului din 
Reghin, personalului Coman
damentului serviciilor armatei, 
al Școlii militare de ofițeri 
activi de transmisiuni -din Si
biu și lucrătorilor din cadrul 
Administrației de stat Loto- 
Pronosport.

Aspect din Fabrica de mașini casnice emailate „23 August“ din 
Satu-Mare

Foto : ȘTEFAN WEISS

A TRĂI
ÎN PAS

CU TIMPUL
O scrisoare pentru

CHEMAREA 
adresată tuturor pionierilor 
și școlarilor țării de către

Organizația pionierilor 
din județul Brăila

(Urmare din pag. I)

ge și atunci, cum să-ți Iași min
tea să se odihnească ? în fie
care zi, pe plan mondial apar 
lucruri noi. înseamnă că sînt 
niște oameni care se gindesc la 
ele, deci nu e nimic neobișnuit 
să mă alătur lor. M-am înscris 
și la Universitatea populară, sint 
în anul III limba engleză, asta 
nu e ceva separat de munca 
mea, ci. dimpotrivă, mă ajută 
să mă țin la curent cu tot ceea 
ce o îmbogățește intr-un punct 
sau altul al globului“.

OGLINDA VREDNICIEI TALE

O siluetă pe fundalul familiar 
al înțelepciunii rinduite intre 
coperți de carte trece, cel mai 
adesea neobservată pentru soli
citantul grăbit la lectură. Mina 
bibliotecarului rămine instru
mentul aducător sau primitor de 
volume, deseori uităm chiar să-1 
gratulăm pe posesorul ei cu un 
simplu „mulțumesc“. La prima 
vedere bibliotecarul pare numai 
intermediarul între cunoașterea 
tipărită și beneficiarul ei. Așa 
stau lucrurile, Leontina Dumi- 
trescu ?

— La prima vedere, da. De 
fapt însă, e ceva mai complicat. 
Titlurile nu toate, asta e impo
sibil, dar cele mai multe trebuie 
înghițite In prealabil de memo
ria bibliotecarului, care se 
transformă astfel intr-un reper
toar, nu complet, dar foarte bo
gat de evidență a cărții. Apoi, 
lucru mai puțin cunoscut, mun
ca bibliotecarului nu se rezumă 
doar la eliberarea volumelor, ci 
constituie o etapă, ultima, din 
drumul de la litera scrisă la cea 
tipărită, apoi de la centrul de 
difuzare pînă la destinatarul ei 
de drept. Zilnic, în depozitul u- 
nei instituții ca a noastră intră

nu-i deajuns ce cunoșteam. Și 
am început, deși între timp mă 
căsătorisem, aveam un copil, 
următorul avea să apară în timp 
ce eram studentă, facultatea de 
filologie. Adică, vreau să spun 
că nimeni nu are dreptul să se 
mulțumească definitiv cu ceea 
ce posedă la un moment dat. 
Chiar în cazul în care comple
tarea instrucției organizate (alt
fel, pină și lectura reprezintă 
un mijloc de îmbogățire a cu
noașterii) e mai dificilă decît 
pare la prima vedere.

Intre forfota impusă de distri
buirea cărții de seminar și cea 
care însoțește îndeobște exame
nele sesiunii de fără frecvență, 
Leontina Dumitrescu Învăța. 
Fără să-i fi cerut nimeni, fără 
ca postul pe care îl ocupa s-o 
silească la posesia incă a unei 
diplome. Așa a găsit ea că c 
firesc, să impingi cunoașterea 
mal departe, fiind aceasta o so
luție de a ține pasul cu vremea.

Nimic spectaculos, spuneam. 
Selecția zilnică ordonată după 
pretențiile momentului, rapidi
tatea furnizării volumului, po
sibilitatea recomandării lui, cu 
discernămlnt competent, ce 
poate fi mai obișnuit decît asta? 
E de ajuns atît pentru acordarea 
brevetului inestimabil de om 
al timpului ? Zicem da, gîndind 
și la sutele, miile de certificate 
ale calității care se dobindesc la 
capătul unui drum în care con
tactul cu cartea e esențial. în 
care, e neapărată nevoie de oa
meni asemeni Leontinei Dumi
trescu.

„vinâtorul
Sînt cadru didactic — 

lector la catedra de științe 
sociale, la Institutul Poli
tehnic din Cluj. Am 47 de 
ani și citesc „Scînteia tine
retului" număr de număr. 
Apreciez foarte mult rubri
ca „Să discutăm despre ti
nerețe, educație, răspun
deri“.

Nu mă mir de ce a fost 
în stare să facă un Hoban 
Avram — vinătorul de zes
tre. Deși, parcă mi-e jenă, 
să scriu toate acestea to
tuși o fac : i-am fost și eu 
dascăl un an de zile — 
conducînd dezbaterile se- 
minariale la socialism ști
ințific la grupa din care 
și el făcea parte în anul 
universitar 1969—1970. In 
luările lui de cuvînt, și 
acelea foarte rare, excela 
doar în frazeologie goală. 
Cele trei discipline de ști
ințe sociale — filozofie, 
economie politică și socia
lism științific — pe nici 
una n-a promovat-o la pri
ma prezentare, ci numai 
toamna și atunci cu mare 
greutate. încă de cînd era 
student mi-am dat seama 
că are o fire impulsivă 
— a bătut pe un coleg 
de-al său, activist de 
A.S.C.

Mă mir, în schimb de 
faptul că băimărenii, făta 
să-l fi verificat prin mun
că, i-au acordat imediat o 
asemenea încredere nu- 
mindu-1 la Oficiul jude
țean pentru construirea de 
locuințe proprietate per
sonală.

Cînd am citit rîndurile 
semnate de tovarășul E-

de zestre"
manuel Isopescu am rămas 
adine indignat de fapta 
lui Hoban Avram, care 
crede că diploma de in
giner îi atestă dreptul de 
a călca în picioare omenia. 
Nu, să n-o creadă.

I-am adresat, prin inter
mediul dumneavoastră, al 
ziarului, o scrisoare în 
care îmi exprim totala 
dezaprobare față de cele 
ce a făcut. Scriu aceste 
rînduri ca toate fetele să 
știe să se ferească de un 
Carazit cu serviciu ca Ho- 

an Avram. O fi avînd 
pădurea uscătură, dar o- 
mul o „arde“ fiindcă în
curcă.

Vinătorule de zestre,
Știi, dacă la seminarli, 

sau cind te intilneam pe 
coridoarele Institutului — 
timp de cinci ani, mă a- 
dresam cu „...tovarășe 
Hoban Avram...“, de acum 
mi-e greu să-ți mai ros
tesc măcar și numele. In 
1972, cind ai împlinit fru
moșii ani ai studenției in 
construcții inginerești, cu 
toți dascălii ți-am urat și 
ție să ai noroc in viață. 
Dar ne-ai înșelat pe toți. 
Ai gindit să-ți faci „no
rocul" cu japca. Te-aș în
treba, oare nici acum la 
29 de ani ai tăi nu-ți dai 
scama că „norocul“ vine 
numai prin muncă cins
tită ? Nu cred că nu ți-a 
spus-o nimeni pină acum. 
Ai încercat să înjosești o 
ființă omenească ce credea 
orbește la un moment dat 
în tine. Insă te-ai coborit 
singur în mocirlă. Ai ară
tat acum, pe față, ce bru
tă ești. Ai înjosit și pe 
mama care te-a născut și 
crescut. Nu m-ar mira

dacă într-o bună zl 
vesti că ai ridicat mina și 
asupra ei, că e tot femeie, 
nu ? Tu ești „bărbat“ 
doar... și mi-amintesc că 
și pe la căminul de la 
Observator ai mai bătut.

De aceea aș ruga pe 
băimăreni să te „așeze“ 
un pic Ia treabă, căci Ia 
virsta ta nu se cade să 
primești sfaturi despre 
cinste, corectitudine. I-aș 
mai ruga să-și retragă tot

creditul ce ți l-au acordat 
fiindcă ești nedemn de el. 
Cu astfel de fapte nu 
prezinți societății garan
ție, ci, dimpotrivă.

Nu meriți să-ți mai 
scriu mai departe și în
chei sperind că nu 
îndrăzni — în 1982 — să 
vii Ia „intilnirea de zece 
ani“ să-ți vezi profesorii... 
Lector univ.

vei

VASILE CHIRIBAU

Poate îl intilniți

Mă numesc Grigore Ni
colae, sînt din comuna 
Rtmnicelu, județul Brăila. 
Vreau în cîteva rînduri să 
că relatez situația în care 
mă aflu. Sînt tată a doi 
copii, l-am crescut și i-am 
educat după posibilități. 
Cel mare, Ionel, în vîrstă 
de 19 ani și cel mic, Pe- 
trică, de 10 ani. Cel mare, 
Ionel, pentru că situația lut 
m-a făcut să vă scriu, a 
terminat 8 clase în sat la 
noi. Cit a fost la școala 
generală nu am întîmpinat 
nici o greutate din partea 
lui. Nu a fost nici printre 
elevii buni, dar nici un 
elev slab la învățătură. 
L-am dat la Școala profe
sională „Progresul“ din 
Brăila. De cînd a plecat de 
acasă n-a mai fost suprave
gheat îndeaproape. L-am 
lăsat și noi în grija pro
fesorilor, a conducerii 
școlii. Dar am avut prea 
multă încredere, ori în 
el, ori în conducerea șco
lii. E plecat de la servi
ciu de 10 luni de zile și 
nu știu unde-l pot găsi. 
Nu a dat nici un semn 
de viață. Eu, ca părinte, 
aș pleca în căutarea lui, 
dar nu știu unde. Vă rog

undeva •••
foarte mult să-mi publi
cați această scrisoare, 
poate îl va cunoaște ci
neva și ne va scrie unde 
se află. Dacă va citi și el 
această 
că mama lui e grav 
navă și de aceea 
roagă să vină acasă 
o vadă că altceva nu 
ce să-i mai facă. Ne 
trebăm și noi de ce a fă
cut el asta ? Nu avea cu 
ce trăi, nu cîștiga 1 
suficienți în meseria 
care o făcea ? Oare 
trăit rău, a fost bătut, 
gonit ?

In această situație 
găsesc vinovată și condu
cerea Școlii profesionale 
„Progresul" din Brăila, 
pentru că nu l-a urmărit 
unde a plecat, mai ales 
că școala a cheltuit cu el 
de l-a calificat într-o me
serie anume.

Amănunte despre el: 
un băiat înalt, cam de 
1,70 m., brunet, cu pă
rul natural, născut în 1955 
și îl cheamă Grigore Io
nel.

scrisoare să știe 
bol

ii 
să 

are 
în-

bani 
pe 

a 
iz-

eu

NICOLAE GRIGORE 
comuna Rîmnicelu, 

județul Brăila

NOTA RED. Am primit 
și continuăm să primim 
la redacție și alte scri
sori cu probleme asemă
nătoare. De obicei ape
lăm la sprijinul servicii
lor de specialitate din 
Inspectoratul general al 
miliției. La fel vom pro
ceda și în acest caz. Ii 
facem totuși locul cuve
nit în cadrul acestei ru
brici atît din dorința de 
a urgenta reîntoarcerea 
Iui G.I. la casa părin
tească cit și pentru fap
tul că dorim să facem 
unele precizări. Grigore 
Ionel s-a înscris în anul 
1970 la cursurile de uce
nicie pentru meseria de 
strungar. în primul an 
a avut rezultate foarte 
slabe — cinci pe toată 
linia și numeroase ab
sențe nemotivate. In anul 
II (1971—1972) rămine 
repetent, dar i se dă 
dreptul de reînscriere 
pentru cursul anului 
școlar 1972—1973. Ne- 
prezentindu-se la școală, 
consiliul profesoral hotă
răște, la 16 mai 1973, ex
matricularea. Așadar, de 
la sfirșitul anului școlar 
1972, tînărul n-a mai dat 
pe la școală. Așa stînd 
lucrurile este locul, cre
dem, să adresăm o între
bare în primul rînd pă
rinților lui Grigore Ionel: 
nu vi se pare că înainte 
de a arunca întreaga 
răspundere pe conduce
rea școlii, așa cum faceți 
și în scrisoarea de față, 
ar fi fost cazul să vă in
teresați dv. despre com
portarea fiului în‘școală? 
Trebuia să vină ziarul 
să vă anunțe că fiul 
dv. este repetent încă de 
anul trecut și că de 
atunci n-a mai dat pe la 
școală ? Credeți că, oda
tă cu înscrierea la cursu
rile unei școli, misiunea 
dv. de părinte și educa
tor s-a încheiat ?

Dragi pionieri și școlari !
Anul 1974, cînd alături de în

tregul popor sărbătorim trei de
cenii de la eliberarea țării de 
sub jugul fascist, anul in care 
va avea loc Congresul al Xl-lea 
al partidului, are o deosebită 
semnificație și pentru noi. ti
neri cetățeni ai Republicii So
cialiste România. însuflețiți de 
dorința de a răspunde prin fap
te îndemnului celui mai iubit și 
apropiat prieten și îndrumător 
al tinerei generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci 
și învăța cu sirguință, adresăm 
tuturor pionierilor și școlarilor, 
din țara noastră o fierbinte che
mare la întrecere, pentru rea
lizarea unor importante acțiuni 
de muncă patriotică.

Pionieri și școlari !
Sintem hotăriți să ne alătu

răm efortului entuziast al oa
menilor muncii și — pe măsu
ra puterilor noastre — să ne 
sporim contribuția la înfăptui
rea sarcinilor pe care Partidul 
Comunist Român le-a pus in 
fața întregului popor. In acest 
fel, acționind în strînsă colabo
rare cu frații noștri mai mari, 
uteciștii, cu sprijinul larg al în
vățătorilor și profesorilor noș
tri dragi, vom răspunde grijii 
părintești cu care sintem in 
permanență înconjurați, vom 
marca prin fapte demne de Or
ganizația revoluționară a copi
ilor din patria noastră, împlini
rea a 25 de ani de la înființarea 
primelor detașamente de pio
nieri.

Cu inima vibrînd de dragoste 
fierbinte față de partid, patrie 
și popor, însuflețiți de Chema
rea și Programul celui de al 
II-lea Forum Național, noi, pio
nierii din județul Brăila, ne an
gajăm să realizăm următoa
rele :

Amenajarea și întreținerea 
spațiilor verzi :

— Plantarea unui număr de 
65 de mii arbori și arbuști, din 
care 25 de mii în „Dumbrava 
pionierilor" din municipiul Bră
ila, acțiune in valoare de 
520.000 lei.

—. Pionierii aflați în taberele 
Viișoara și Lacu-Sărat, precum 
și cei din comunele Berteșți, 
Dudești. însurăței, Suțești, Gră
diștea, Tufești, Stăncuța, Tichî- 
lcștî și municipiul Brăila, vor 
contribui ia întreținerea a 800 
ha. plantații silvice tinere, rea- 
lizind pe această jale economii 
în valoare de 348.000 Iei.

— Fiecare pionier va planta 
cile 2 pomi fructiferi în curți, 
livezi și in plantații de alinia
ment.

— Vom participa la amenaja
rea unei grădini botanice in 
parcul „Monument" și a unui 
parc zoologic in pădurea „Steja
rul".

— Vom ajuta la întreținerea 
parcurilor și peluzelor, fiecărui 
pionier revenindu-i cite 10 m.p,

— Comandamentele pionierești 
din mediul rural, vor antrena 
pionierii la amenajarea de ră
sadnițe pentru producerea flori
lor necesare plantării în peluze, 
în municipiul Brăila pionierii 
vor sprijini consiliile de femei 
pentru amenajarea a 200 de ase
menea răsadnițe.

— în Brăila și în orașul Fău- 
rei, pionierii constituiri în mi- 
croasociații vor ajuta asociațiile 
de locatari Ia întreținerea zone
lor verzi și amenajarea spațiilor 
de joacă.

Construcția de școli, grădinițe, 
amenajări de terenuri sportive 
și de joacă :

— Pionierii și școlarii, consti
tuiri >n brigăzi și echipe de 
muncă patriotică, vor participa 
Ia executarea unor lucrări neca
lificate pe șantierele de con
strucție ale următoarelor obiec
tive : 69 săli de clasă ; 10 grădi
nițe sau cămine pentru copii ; 
2 internate șl cantine școlare.

— în colaborare cu organiza
țiile U.T.C. din școli, pionierii 
vor amenaja 93 baze sportive și 
terenuri aplicative și vor între
ține pe cele existente.

— Pionierii și școlarii din 
municipiul Brăila vor contribui 
la amenajarea, in parcul „Mo
nument", a unui complex spor
tiv și a unui cartodrom, iar pe 
faleza Dunării a unui ștrand 
pentru copii.

— Vom participa la acțiuni de 
gospodărire, întreținere și înfru
musețare a sălilor de clasă, ate
lierelor școlare și a laboratoare
lor.

— în cadrul unor echipe de 
control obștesc pionierești, con
stituite in unități, ne vom aduce 
contribuția Ia economisirea 
combustibililor și energiei elec
trice.

— Comandamentele municipa
le și comunale ale pionierilor 
vor continua acțiunea de între
ținere a monumentelor istorice, 
caselor memoriale și muzeelor 
sătești.

Efectuarea de lucrări în sec
torul agricol :

— în zonele comunelor Tudor 
Vladimirescu, Cazasu, Traianu, 
Tichilești, Gropeni, Viziru și U- 
nirea, pionierii și școlarii vor 
participa, sub îndrumarea spe
cialiștilor, Ia îngrijirea și Între
ținerea canalelor de irigații.

— în perioada vacanței âe 
vară se vor constitui in 9 I.A.S. 
tabere de muncă unde pionierii 
vor participa la executarea u- 
nor lucrări impuse de cerințele 
acestor unități agricole.

— Pentru asigurarea șl men
ținerea umidității solului, pio
nierii și școlarii vor participa la 
toate acțiunile de prevenire șî 
combatere a secetei, prin udarea 
florilor, pomilor, legumelor etc. 
De asemenea, vor inireține li
vezile de pomi din incinta șco
lilor, din unele unități agricole 
de stat și cooperatiste, spriji
nind lucrările de stropire, tăiere 
și combatere a dăunătorilor.

— Toți pionierii și școlarii 
vor participa, in mod organizat, 
Ia sprijinirea campaniilor agri
cole. contribuind la întreținerea 
și stringerea recoltei, Ia stringe- 
rea spicelor, la îngrijirea și con
servarea pășunilor și izlazurilor.

— Comandamentele pionierești 
vor mobiliza pionierii și școla
rii Ia toate lucrările agricole 
din cadrul microcooperativelor 
agricole de producție și micro- 
fermelor școlare.

— în scopul sporirii produc
ției legumicole, pionierii și șco
larii vor participa ia acțiunea 
„Fiecare pionier, un grădinar 
priceput", contribuind astfel la 
asigurarea nevoilor de legume 
și zarzavat din grădina proprie.

— Comandamentele comunale 
pionierești vor acționa în așa fel 
îneît fiecare pionier și școlar să 
devină un membru activ al A- 
sociației generale a crescători
lor de păsări și animale mici, 
precum și în vederea construirii 
și amplasării de căsuțe — adă
posturi in parcuri și păduri, 
pentru ocrotirea păsărilor.

— Comandamentele pionierești 
vor mobiliza pionierii și școla
rii pentru stringerea de plante 
medicinale, fiecărui pionier și 
școlar revenindu-i să siringă 
cantitatea de 1,5 kg. plante us
cate.

Colectarea de deșeuri:
Pionierii din școlile județului 

vor colecta următoarele : 30 to
ne deșeuri hîrtie ; 25 tone de
șeuri textile ; 1 tonă deșeuri 
mase plastice ; 130.000 bucăți 
sticle și borcane ; 6 tone de
șeuri feroase colectate din gos
podăria proprie (cutii de conser
ve, obiecte casnice, tablă etc.) ; 
3 tone deșeuri neferoase (ara
mă. bronz, cupru, fontă, alumi
niu) ; 75.000 de becuri uzate ; 
80.000 de baterii uzate.

Pionieri și școlari din Întrea
ga țară !

Răspundeți prin acțiuni de 
muncă patriotică la chemarea 
ce v-o adresăm, astfel incit și 
pe această cale să ne exprimăm 
mulțumirea și recunoștința pen
tru dragostea și grija cu care 
sintem înconjurați de Partidul 
Comunist Român, de întregul 
nostru popor.

sute de volume. Aici intervine
— multora poate să li se pară 
curios că folosesc acest termen
— spiritul de inițiativă al omu
lui de bibliotecă.

— Credeți că un bibliotecar 
se poate numi „om al epocii“ ?

— Orice om se poate numi al 
epocii, iar în meseria noastră o 
probă concludentă o constituie 
chiar acest spirit de inițiativă. 
La sutele de volume care ne vin 
zilnic este indispensabilă o ie
rarhizare în funcție de impor
tanța pe care o prezintă unele 
pentru momentul respectiv. Să 
vă dau un exemplu: nu cu mult 
timp în urmă a avut loc Confe
rința organizată de UNESCO în 
legătură cu dezvoltarea și mo
dernizarea învățâmîntului. Chiar 
în dimineața în care și-a des
chis lucrările, ne-au sosit apro
ximativ 80 de titluri. Sigur că 
am ales, fișind pentru o ime
diată apariție la raft, volumele 
legate prin tematică de această 
problemă. N-am greșit: a doua, 
a treia și următoarele zile am 
avut solicitările pe care le pre
văzusem.

Pe urmă mai e ceva : aparent, 
bibliotecarul trebuie să știe de 
toate (la suprafață) și nimic (în 
fond). Este o viziune pe care 
s-au grăbit s-o adopte chiar 
mulți dintre colegii mei. Sigur, 
toți avem școala tehnică de bi
blioteconomie. Dar, acolo înveți 
doar să fișezi corect, să înre
gistrezi, să întocmești cataloa
ge... După ce am terminat aceste 
cursuri am fost repartizată la 
Facultatea de limba și litera
tură română. Mi s-a părut că

ANUL PRODUCȚIILOR RECORD
Pentru mecanizatori campania 

agricolă nu se încheie niciodată
Ne aflăm la S.M.A. Comișani, 

județul Dîmbovița. Campania de 
reparații a fost practic încheia
tă. Prin mîinile celor 34 meca
nici din atelier au trecut 26 
motoare pentru tractoarele U651 
care au necesitat reparații capi
tale. Fiecare din ele se află a- 
cum montate pe tractoare, gata 
pentru declanșarea campaniei 
de primăvară. Tot în acest ate
lier au fost, reparate și peste 
50 pompe hidraulice și alte zeci 
de dinamuri electromotoare, 
pompe de injecție, injectoare. 
Se află, de asemenea, pregătită 
la start întreaga gamă de ma
șini agricole; au fost confecțio
nate astfel marcatoare pentru 
semănătorile SPC-6, suporți și 
secții pentru cultivatoare, atela
je pentru grapa stelată, roți de 
plug cu butuci, foi cormană, 
bride etc. Campania de repara
ții s-a soldat și cu economii în
semnate — peste o sută mii 
lei — majoritatea lucrărilor 
fiind executate pe bază de re- 
condiționări.

„Intr-un fel însă, campania 
de reparații nu s-a încheiat — 
ne relata Victor Șencu — șeful 
centrului de reparații. Atelierul 
nostru va repara în continuare 
combinele C12 pentru activită

țile din vară. Sintem speciali
zați în repararea acestui tip de 
combine pentru toate unitățile 
din județ. Pină la această oră, 
din 14 combine prevăzute a in
tra în reparații, două se află 
deja în perfectă stare de func
ționare. Puteam da mai multe 
dar s-a încetinit ritmul din lip
sa unor piese de schimb. Acum 
situația s-a mai remediat. A- 
vem siguranța că totul va fi 
pregătit la timp“.

în cele cîteva ore petrecute 
aici, am înțeles că în atelierul 
stațiunii de mecanizare de la 
Comișani se lucrează, fără în
trerupere, iar mașinile și trac
toarele trecute prin mina aces
tor mecanici primesc întotdea
una certificatul „bun pentru lu
cru“. Intre cei ce semnează a- 
ceste „certificate“ — deși tot co
lectivul face dovada aceleiași 
hărnicii — am reținut numele 
cîtorva tineri : Ion Georgescu, 
Valentin Vedeanu, Petre Po- 
pescu, Dorin Lungu ca și cole
gii lor Constantin Mocanu, 
Gheorghe Răuță, Constantin Al- 
dea, Marin Moiceanu.

Dar aceștia sînt numai mem
brii colectivului specializat in 
reparații, care lucrează în ate
lierul de la centru. Alături de

ei, o bună contribuție și-au a- 
dus-o și cei 120 mecanizatori din 
cadrul secțiilor — și care acum 
au început deja campania de 
primăvară. întiiul rod al muncii 
lor : desfundarea — deocamdată, 
atît a permis timpul — a 50 hec
tare teren in vederea plantării 
cu vie. Tot ei au trecut și la 
executarea a 170 000 gropi pen
tru viitoarea plantație. La coo
perativele agricole din Bălenii 
Sirbi, Tirgoviște, Bălenii Ro
mâni și Comișani cu ponderea 
cea mai mare în cultivarea le
gumelor, au fost administrate 
îngrășămintele naturale, iar 
suprafața de 3 600 ha cu grîu a 
primit îngrășămintele chimice 
necesare.

Sînt acestea argumente care 
conving că actuala campanie a 
debutat bine. Tovarășul director 
al S.M.A.-ului, Radu Nicola, ți
nea să ne asigure că și lucră
rile ce urmează vor fi exe
cutate cu aceeași promptitudine 
și responsabilitate de mecani
zatori. Reținem cuvintele direc
torului ca pe un angajament 
repetat de toți cei peste 150 lu
crători ai stațiunii de mecani
zarea agriculturii din Comișani.

O. MARIAN

Sporesc în amploare 
acțiunile tinerești

(Urmare din pag. I) 
tru consiliile populare comu
nale.
IALOMIȚA : INIȚIATORII AC

ȚIONEAZĂ ENERGIC

După cum se știe, tinerii din 
Bărăganul ialomițean și-au pro
pus o inițiativă foarte valoroa
să în a face din actualul an, an 
al producțiilor agricole record. 
Desigur, planul de măsuri în
tocmit cu acea ocazie, era la 
fel de ambițios. In ce măsură 
a fost el transpus în practică ? 
Un prim răspuns îl dau cei 
peste 1.700 de mecanizatori ti
neri care participă în aceste 
zile la executarea arăturilor pe 
ultimele suprafețe restante. 
„Un obiectiv major al progra
mului de acțiuni al comitetului 
județean U.T.C. l-a constituit 
participarea la lucrările de fer
tilizare a solului — ne spunea 
tovarășul Remus Țolea, prim- 
secretar al comitetului județean

U.T.C. Putem raporta acum că 
prin realizarea celor 52.000 tone 
de îngrășăminte naturale trans
portate și împrăștiate pe cimp, 
am depășit cu mult prevederile 
inițiale. Tinerii uteciști au par
ticipat și participă la fertili
zarea semănăturilor cu îngră
șăminte chimice, la grăpatul o- 
goarelor, la desecări. La fer
mele legumicole din Modelu, 
Unirea, Ciocănești, Cuza Vodă 
tinerii au efectuat majoritatea 
lucrărilor necesitate de amena
jarea și însămînțarea răsadnițe
lor. O altă lucrare la care sînt 
antrenați tinerii este decolma- 
tarea canalelor de irigații. Se 
are în vedere și pregătirea uti
lajelor pentru irigații. Mecani
zatorii care efectuează In aceste 
zile lucrările de însămînțări se 
străduiesc să obținută numai 
calificative foarte bune. Odată 
cu intensificarea ritmului lucră
rilor de campanie și eforturile 
noastre vor cunoaște impulsu
rile necesare“.
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Astăzi, trei răspunsuri la întrebarea

CE LUĂM CU NOI 
ÎN VIITOR?

Acad. prof. EMIL CONDURACHI

CUCERIRILE GENERAȚIEI ANTERIOARE CARE NE 
FAC SĂ FIM CE SÎNTEM, SUCCESELE GENERAȚIEI DE 
AZI CARE NE VOR CONDUCE SPRE PROGRES

— Care este. după părerea dv„ problema 
fundamentală a adaptării la nou, a integră
rii in viitor ?

— Găsirea echilibrului : între mecansim și 
om ; între progresul tehnic și mentalitatea in
dividuală și colectivă. Prima relație ne pune 
în față problema ritmului dezvoltării și eli
minarea formelor de ignoranță științifică ; 
fizicianul trebuie să ajungă să înțeleagă ce 
se întimplă in științele umaniste ; un uma
nist să nu rămînă în afara unor criterii de 
fizică ; un muncitor foarte bun care supra
veghează panourile automate să știe mai mult 
ce este și ce se intîmplă în spatele butoane
lor. Apare un element de incertitudine pen
tru cei a căror profesiune nu e legată de a- 
păsarea butoanelor! Pilotul și inginerul sînt 
siguri pentru că se adaptează mai ușor. Fără 
îndoială, nu putem și nici nu ar fi bine ca 
toți să fim piloți sau ingineri. Cea de a doua 
relație definește poziția omului față de o 
mentalitate care se manifestă — fie printr-o 
ruptură individualizată care atrage amără
ciunea izolării totale in mijlocul milioanelor 
de oameni, fie printr-o frămintare produsă 
de relații arhaice, patriarhale. In găsirea e- 
chilibrului, tinerii sînt mai apți — biologic 
și științific — față de virstnici, care uneori 
trăiesc intr-o rutină primejdioasă, aparținînd 
mai mult primei jumătăți decît celei de a 
doua jumătăți a secolului nostru. Acest de
calaj este răspunzător de neînțelegerile ce 
apar uneori între generații. Totuși trebuie să

adăugăm la acest aspect că în țara noastră 
singura soluție valabilă este opțiunea pen
tru asigurarea progresului fără a sacrifica 
omul, dezvoltarea multilaterală prin asigura
rea capacității țării, a condițiilor necesare tu
turor generațiilor.

— Va putea oare „tehnicianul" să-și apro
pie destul pe umanist ?

— Tinărul trebuie să știe să se decidă, să 
știe ce preferă, la ce renunță, pentru a nu 
fi un om vechi în fața noului. Predilecția 
firească pentru tehnică a majorității nu tre
buie să-1 îndepărteze de științele umaniste. 
Nu-i va folosi cunoașterea, de exemplu, a 
jocurilor politice și diplomatice din trecut, 
dar un mare serviciu îi va face cunoașterea 
evoluției societății umane, a civilizației sale. 
Singura primejdie în științele umaniste este 
a nu sacrifica prea mult. Trbbuie luat mie
zul cel bun care îmbogățește nu numai sufle
tul ci și mintea, o face mai suplă, mai aptă 
pentru situațiile noi și raporturile sociale u- 
mane evoluate.

Deci, cred că personalitatea în creștere azi, 
în plină acțiune și afirmare în viitor, trebuie 
să realizeze o dezvoltare armonioasă prin eli
minarea balastului anacronic și introducerea 
în formația sa a ceea ce este nou pe toate 
planurile.

Nu un tehnician multilateral urmărește să 
educe societatea noastră, ci un om multila
teral.

Inaugurări in cele trei decenii

SIMFONIA LUMINII

„Trebuia
să împiedicăm cu orice preț 

distrugerea instalațiilor"
Prof. dr. ANA ASLAN

FORȚA DE A CREA, PUTEREA DE A LĂSA ÎN URMA 
NEPLĂCERILE

— Resursele personale ale creativității nu 
se erodează prin asimilarea prea multor 
date ?

— Nu, dacă ne-am însușit capacitatea de a 
reține numai ceea ce ne este folositor. Îmi 
place acea maximă care ne încredințează că 
știința noastră, pregătirea ce o avem repre
zintă ceea ce ne rămine după ce am uitat tot. 
Deci, creierul trebuie să asimileze fără a fi 
sclavul celor învățate anterior. Și dacă se în- 
tîmplă așa înseamnă că individul are o edu
cație de bază solidă, care reține necesarul 
fără a stînjeni originalitatea. Acest necesar 
include obligatoriu mecanismele care prelu
crează cunoștințele acumulate din care re
zultă creația personală.

— Ce credeți că poate împovăra omul la 
intilnirea cu viitorul ?

— Poate conștiința erorii nerecuperate. 
Sau poate un suflet prea încărcat de amără
ciuni. Chiar dacă perioada de nerealizări, de

tristețe și suferință a fost mai mare, trebuie 
să facem totul pentru a netezi urmele și pen
tru a nu reține decît concluzia experienței 
trăite. Pentru ca asemenea experiență neplă
cută să fie evitată în viitor. Nu te poți avinta 
în alt sentiment sau idee, cu povara vechiu
lui pe umeri și în suflet. O viață e făcută 
din mai multe vieți, și cu cît sînt mai multe, 
cu atît ai trăit mai intens și mai folositor.

— Necazurile nu le vom lua cu noi. Dar 
bucuriile le luăm toate ?

— Aici lucrurile stau altfel. Bucuriile tre
buie să intre în patrimoniul nostru personal, 
pentru că sînt momente cind, fiindu-ne greu, 
avem nevoie ca ele să ne mobilizeze. Ne 
vom dispensa doar de acelea care ne pot a- 
dormi gîndul, ne pot frîna acțiunea, ne pot 
legăna cu iluzii și ne țin prea strîns legați 
de trecut, împiedicindu-ne la noi realizări, 
la noi bucurii.

Acad. prof. AUREL MOGA

DEPRINDEREA DE A MUNCI, PENTRU CĂ MUNCA 
RĂMINE CEA MAI DE PREȚ VALOARE A SOCIETĂȚII 
NOASTRE DE MÎINE.

— Ce recomandați tinerilor să includă 
printre cele absolut necesare în „bagajul“ 
pentru viitor ?

— La încheierea cursului de medicină in
ternă le spuneam studenților mei din Cluj: 
„Nu vă putem da merinde pentru toată 
viața“. Pregătirea cu care se pornește la drum 
reclamă o permanentă reactualizare și infor
mare. Deci, ce este pregătirea de bază 1 Ceea 
ce au știut să selecționeze profesorii din dis
ciplinele lor de specialitate pentru a da ele
vilor o bună pregătire în raport cu cerințele 
reale ale profesiunii. Dar aceste cunoștințe 
nu se învechesc ? Da, în parte, Tn acest caz, 
tot profesorii trebuie să-i învețe pe tineri ști
ința de a selecta critic ei înșiși. Intr-un Dic
ționar, apărut la Oxford am intilnit o formulă 
care definea, profesional, ca om instruit pe 
cel cu un mare bagaj de cunoștințe și educat 
— pe cel care a invățat să gindească și să 
acționeze in așa fel încît să rezolve și pro
blemele asupra cărora nu i s-a atras atenția 
in timpul studiilor. Aceasta înseamnă că și 
tinerii au îndatoriri : să învețe nu atit pen
tru examene cît pentru viață ; să selecteze 
nu numai cunoștințe ci și din experiența pro
fesională și umană a celor virstnici. reținînd 
cit mai mult din modul cum practică ei pro
fesiunea.

— Practica în expresia ei „tehnică" se va 
schimba desigur. Va păstra ea oare și unele 
constante ?

— Sint de fapt cele care vor relaționa în
totdeauna pe specialist cu societatea. Bolna
vul nu poate fi tratat dacă nu se ține seama 
atît de condiția lui biologică cît și de condi
ția lui profesională și socială. Aceste perma
nențe ale meseriei noastre presupun deci o 
viziune largă asupra domeniului în care acti
văm ; perimetrul muncii noastre nu se îngus
tează în jurul spitalului. laboratorului, ci 
cuprinde cunoașterea și înțelegerea contex
tului social, politic, ideologic al timpului pe 
care-1 trăim. Tot ce acumulează omul pentru 
el însuși o face pentru dezvoltarea lui spi

rituală și creșterea utilității și eficienței sale 
sociale. în măsura în care ei oferă ceva so
cietății, societatea ii încorporează in grijile 
și atențiile ei. într-o zonă arieșeană cu o na
tură aspră, cu niște căi de acces grele, am 
cunoscut un medic, care de 20 de ani clă
dește și iar clădește. A pus suflet nu numai 
pentru ridicarea așezămintului spitalicesc, 
dar :s-a interesat de școală, de viața oameni
lor de acolo, de toate. Și oamenii l-au spri
jinit. înseamnă oare că la început și apoi ca 
om și ca medic i-a fost ușor ? Nu, știu că 
i-a fost greu, dar treptat, fără să se sperie, 
fără să-i fie rușine de muncă a pus nu nu
mai mintea și sufletul, dar și mina și alături 
de ceilalți a contribuit Ia ridicarea nivelului 
vieții in comuna sa.

— Deci, de vom lua cu noi buna deprin
dere a muncii nu înseamnă că sîntem la a- 
dăpost de greutăți.

— Intrarea în viață, în profesiune nu este 
un lucru ușor. Fiecare dintre nbi a trecut 
prin dificultăți și, sigur, există momente cind 
ele îl pot descuraja pe om. Nici unui tînăr 
nu-i este îngăduit, să abandoneze, pentru că 
trebuie să lupți cu greutățile pentru a-ți 
crea condiții cit mai bune și pentru exerci
tarea profesiei și pentru viața personală.

Un medic, la sfirșitul carierei sale, se în
treba : „ce calități trebuie să aibă un om 
pentru a învinge orice vicisitudine ? Toți 
sîntem de acord că trebuie să fie bine pre
gătit în profesie, că prin activitatea sa să se 
dăruiască oamenilor. Dar, adăuga el, îi mai 
trebuie o calitate : să aibă umor“. Aceasta 
înseamnă, după părerea mea, că pentru ca 
înaintarea noastră să nu fie stînjenită tre
buie uneori să trecem zimbind pe lingă ne
plăceri, frustrări sau jigniri. Este și această 
atitudine de calm și cumpătare o dovadă 
a formării spirituale a omului. O societate 
rațională și echilibrată are nevoie de oameni 
activi, cu o bogată viață interioară, dar cu 
o expresie exterioară frumoasă a acestei 
vieți.

De astă dată interlocutorul 
nostru este tovarășul DAMIAN 
IONESCU, membru de partid 
din 1930, vechi militant al miș
cării muncitorești din țara 
noastră. Memoria sa reține fapte 
deosebite și figuri ale unor oa
meni de o mare dăruire sufle
tească care au dus, în rîndul 
petroliștilor, in anii cruntei te
rori faseiste, cuvîntul partidului 
comunist.

— Vorbiți-ne despre Valea 
Prahovei și despre oamenii de 
aici în preajma insurecției na
ționale antifasciste armate.

— Prin petrol, Valea Prahovei 
devenise un obiectiv de maximă 
importanță al jafului hitlerist. 
Astfel că în 1943 aproape 80 la 
sută din exportul de produse 
petroliere urma drumul Germa
niei naziste. întreprinderi pe
trolifere ca „Astra-Română" și 
„Romăno-Americană“ lucrau din 
plin pentru hitleriști și scopu
rile lor expansioniste. Vreau să 
arăt că în acea vreme condițiile 
de muncă și de trai ale petroliști
lor erau deosebit de grele. 
Costul vieții era în continuă 
creștere. Decalajele dintre sala
rii și prețuri creșteau, ducind la 
o permanentă scădere a nivelu
lui de viață al maselor munci
torești din întreaga țară. Pro
dusele noastre agroalimentare 
aveau și ele ca destinație 
Germania hitleristă, iar poporul 
nostru se hrănea in limitele u- 
nor rații de mizerie. Să dau un 
singur exemplu : in 1942 consu
mul de făină și de zahăr era de 
două ori mai mic decit fusese in 
1938. Petroliștii erau nevoiți să 
lucreze în condiții cu adevărat 
primitive : lipsiți total de orice 
securitate a muncii ; de orice 
măsură de asistență sanitară. La 
fel de grele erau și condițiile de 
locuit. îmi amintesc că aveam 
tovarăși de muncă cărora le lip-

seau și saltelele în paturile co
piilor lor. In aceste condiții 
conflictele de muncă și grevele, 
reprimate sîngeros, erau nu
meroase.

— Ca membru al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R. și 
ca secretar de partid al zonei 
petrolifere a județului, ați 
participat la acțiuni de sabotare 
a mașinii de război hitleriste. Ce 
fapte păstrați în memorie, reve
latoare pentru lupta comuniști
lor, în acea perioadă de febrile 
incleștări ?

— Din 1943 lucram ca electri
cian la Rafinăria I Ploiești. Cu- 
vîntul de ordine al partidului 
era : sabotarea producției de 
război. Personal am scurt-circui- 
tat bateria de acumulatori a. sta
ției de telefoane a rafinăriei, am 
produs un scurt-circuit care a 
oprit curentul electric. Ca ur
mare, am fost arestat. Mi s-a dat 
drumul pentru că nu aveau su
ficiente probe ale vinovăției 
mele și fiindcă șeful secției în 
care lucram a garantat pentru 
mine. După acest gest am ope
rat și alte acte de sabotaj. De 
pildă am produs un scurt-circuit 
la motorul pompei Dvps. Explo
zia s-a produs într-o duminică, 
la ora prinzului. iar în aceeași 
zi, pe la orele 17.30. Radio-Lon- 
dra comenta acest act de sabo
taj petrecut la Rafinăria I Plo
iești. Au urmat alte acte de sa
botaj și alte arestări...

— Vorbiți-ne despre Ploieștiul 
din vara anului 1944.

— Trupele sovietice ajunsese
ră la Iași, iar avioanele ame
ricane supuneau zona Prahovei 
unor dese raiduri de bombarda
ment. Nemții aveau un țel pre
cis: demolarea tuturor construcți
ilor și deteriorarea instalațiilor de 
extracție și de rafinărie. Curtea 
marțială s-a mutat din Ploiești, 
arhiva era în mare parte dis-

trusă. Partidul se ocupa îndea
proape de apărarea orașului. Am 
fost atenționați că nemții lucrau 
la un sistem de minare a rafi
năriei pe care nu doreau s-o 
lase în spatele frontului. Traves
tiți în prizonieri sovietici și 
prefăcindu-se că lucrează la ac
țiunile: de demolare, ei îngropau 
de fapt cabluri ale unui sistem 
de minare pe care l-ar fi folo
sit în cazul retragerii. Munca 
noastră, a comuniștilor, deveni
se foarte dificilă. Trebuia să îm
piedicăm cu orice preț distru
gerea instalațiilor. Și nu era 
deloc ușor, căci nemții acțio
nau în deplin secret, iar orice 
acțiune a noastră, odată desco
perită, ar fi fost reprimată cu 
furie. Cu toate acestea comu
niștii și-au făcut datoria desco
perind metru cu metru cablul 
atit de primejdios.

— Vă rog acum să vă referiți 
și la momentul declarării insu
recției.

— Insurecția națională antifas
cistă armată s-a extins din 
București și în alte zone din 
țară, îndeosebi în Valea Praho
vei. Aici trupele hitleriste dis
puneau de un mare efectiv mi
litar. Organizațiile de partid au 
alcătuit la Ploiești formațiuni 
patriotice' prin care muncitorii 
au participat la apărarea orașu
lui. Petroliștii Văii Prahovei au 
constituit trupele cele mai acti
ve în luptele din această zonă. 
Ajutorul muncitorilor în timpul 
luptelor a fost de maximă im
portanță, căci numărul trupelor 
hitleriste întrecea de trei ori pe 
cel al trupelor românești.

Alături de trupele românești, 
petroliștii au contribuit la eșecul 
trupelor hitleriste de a ocupa 
Ploieștiul.

D. TURCU

încercînd o succintă re
trospectivă asupra dezvoltării 
energeticii românești — in
dustrie pe bună dreptate nu
mită inima și pulsul econo
miei naționale — reporterul 
se simte dator să se opreas
că pentru început Ia anul 
1950. Și aceasta întrucît este 
anul de la care, odată cu 
adoptarea de către partid a 
primului plan de electrifi
care a țării, X-a dat startul 
într-o competiție de anver
gură, desfășurată într-un ritm 
aproape incredibil de rapid, 
competiție a consolidării și 
amplificării bazelor unei ra
muri de sine stătătoare, a 
cărei producție are un rol 
primordial în stimularea evo
luției tuturor celorlalte sec
toare economice, constituind 
deci și un important factor 
de civilizație. Urmărind li
niile de forță ale industriei 
energetice în cei 30 de ani 
vom retine, ca un prim ele
ment. definitoriu pentru o 
posibilă biografie a acestei 
industrii, că în această pe
rioadă a fost creat un sis
tem energetic național unic 
— față de cele cîteva siste
me locale existente — în con
stelația căruia și-au făcut 
rînd pe rînd apariția aștrii 
de la Doicești și Bicaz. Pa- 
roșenî și Borzești. Argeș si 
Craiova, Porțile de Fier și 
Mintia, Lotru si Rogoîelu, 
puterea instalată în centrale 
crescînd de Ia 740 Mw la 
9 450 Mw. iar producția sno- 
rind de la 2,1 miliarde k’Vh 
Ia peste 43 miliarde kWh. 
Sînt cifre car" dacă men
ționăm că 1 kWh este sufi
cient pentru realizarea unei 
cantități de 1,2 kg otel elec
tric sau 25 kg fontă brută, a 
7 kg îngrășăminte complexe 
sau 11 kg ciment, atestă vi
gurosul pas înainte făcut în 
acest domeniu, ele Bustrînd 
convingător o dinamică im
petuoasă. în deplină concor
danță cu ritmurile înregis
trate pe ansamblul economiei 
naționale. Acestor cifre li se 
pot adăuga altele la fel de

semnificative. Căci dacă pe 
plan mondial consumurile de 
energic electrică, bunăoară, 
se dublează la fiecare 20 de 
ani odată, la noi ele s-au du
blat la fiecare 4—5 ani, fapt 
ce a determinat majorarea 
de 17 ori a consumului de 
energie electrică pe cap de 
locuitor în 1973 față de 1950 
și de 30 de ori față de 1938 
(an de vîrf al energeticii an
tebelice. dar a cărei produc
ție este realizată de termo
centrala de la Rogojelu in 
numai trei luni). Și acestea 
sint doar cîteva din multele 
comparații care se pot face, 
fiecare dintre ele oferind 
date la fel de precise, la fel 
de sugestive despre progre
sul înregistrat de către ener
getica românească datorită 
unei politici economice reali
ste. axată fără excepție pe 
optima valorificare a resurse
lor materiale și umane in
terne. politică promovată 
consecvent de partidul nos
tru și căreia îi datorăm pla
sarea României pe o orbită 
unică, punctată ferm de rea
lizări care ar face mîndria 
oricărui popor.

Se cuvine, de asemenea, să 
subliniem faptul că această 
ramură va cunoaște și in 
anii care vor urma o dez
voltare susținută. în 1975 se 
prevede producerea unei 
cantități de 30 0OO Gwh iar 
în 1990 circa 2 milioane Gwh. 
Ceea ce trebuie relevat însă 
este că in paralel se va 
pune în mai mare măsură 
accentul ne indicatorii de e- 
ficiență de folosire al fie
cărui kilorat. asfel tocit, in 
lumina hotăririi C.C. al 
P.C.R„ din 13 noiembrie 1973, 
corelația între venitul națio
nal și energia electrică să 
fie continuu îmbunătățită, 
anul 1974 reprezentînd, un an 
al introducerii și cultivării 
unui spirit nou de înaltă res
ponsabilitate la întregul per
sonal care produce, trans
portă și distribuie „aurul“ 
termo și hidrocentralelor.

DESTINE Un om căruia

Anchetă realizată de GEORGETA RUȚĂ

MERITE SI
uletinul oficial: se dau publicității listele cu ul
timele decorații acordate la început de an.

Efigiile unei epoci. Istoria bătută în diamante, 
suflată în aur și argint. Decorații arborate în 
trosnet de călciie și clinchet de stilete. Un ritual 
trufaș de cruci și săbii, cu lei și vulturi țesuți 
in fir de aur și vipuști. Noi cavaleri de cauze

pierdute, îmblazonați cu fală .și virtuți Se fring saluturi, se 
rotunjesc ovații. Vivat ! Mareșalul și războiul. Nici România, 
nici poporul. Cruci pentru sfințirea trădării. Săbii de aven
turieri scăpați din friiele tradițiilor strămoșești. Și vulturii — 
emfatica heraldică a unor orgolii sortite jalnicei pieiri 
Merite ? Multe, numai dacă 
Ie putem numi merite. O- 
chii sticloși ai celor săvîrșiți 
într-altă lume, degerații am
putați în ambulanțe, obrajii 
scofilciți de foame, pruncii 
plămădiți în zodii de bleste
me. Și Mircea, Ștefan, Vlad.
atîția voievozi răsuciți în cripte seculare de călcătura țanțoșă 
a cizmei teutone.

Decorații. Pentru cei ce ne-au hărăzit durerii, destrămării 
și devălmășiei, ambiției încîrligate. Ordine și medalii celor cu 
inimi chinuite de idealuri tălmăcite strimb. Răsplată pentru 
neamul prăbușit în doliu, singerat de gloanțe și obuze.

O vreme răsfrîntă în barete și sclipiri de pietre prețioase. 
Mărturiile de neșters și de veșnică aducere aminte ă jertfei 
dăltuite din curaj și speranță. însemnele unei încercări în 
veacul vecilor apuse și ale unui nou început încredințat 
ochilor deschiși spre lume, demnității, omeniei, fidelității în 
moșii și strămoșii noștri. Este răscrucea care separă moartea 
de viață, pierzania de regăsire, înfringerea de victorie. Vivat ! 
Acuma, doar, România și poporul. Nici mareșalul, nici 
războiul.

TRAIAN GINJU
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as vrea să-i>

Pe Gheorghe Șerpău nu-1 
cunosc personal. Știu insă 
că nu-i prea plac vorbele multe 
și de prisos, preferind faptele 
palpabile. Aceste lucruri le știu 
bine, chiar dacă drumurile încă 
nu ni s-au încrucișat. Pe toate 
le-am aflat, de la oameni care 
cunosc și apreciază pe autorul 
unei inițiative. îmbrățișată apoi 
de către „montorii de case“ nu 
numai din întreprinderea unde 
lucrează — întreprinderea de 
construcții din prefabricate din 
beton București — dar și de cei 
din Brașov, Constanța, Bacău, 
Dolj. Este vorba de inițiativa ; 
„ZILNIC — 2,5 APARTAMEN
TE MONTATE CU O SINGURA 
MACARA“, inițiativă care la 
data lansării ei — vara anului 
1972 — părea mai mult de do
meniul fanteziei decit de cel al 
realității. Și totuși nu, Gheorghe 
Șerpău era convins că o să reu
șească, își cunoștea doar prea 
bine echipa, pe fiecare din cei

string mina

1974

DECORAȚII

E
xact în ziua în care sărbătoream 115 ani de la 
înfăptuirea Unirii, ziarele ne aduceau o veste de 
o deosebită rezonanță: instituirea ordinului și 
medaliei „Meritul agricol“. însăși denumirea 
celor două noi distincții exprimă sugestiv în 
primul rind meritul și meritele pentru care vor 
fi acordate. Ele vor străluci pe pieptul unor oa

meni care, prin munca lor neobosită, înfăptuiesc zi de zi 
politica partidului nostru în domeniul agriculturii.

La numai o zi distanță, altă veste aducea la cunoștința 
opiniei publice condițiile in care li se poate conferi, unor 
județe și unități agricole socialiste, titlul de „Erou al Muncii 

Socialiste“ și medalia „Sece
ra și ciocanul". Iar condiții
le, cu alte cuvinte din nou 
meritele, erau alăturate în
tr-un tabel, în cifre care 
sintetizau nu numai limitele 
superioare ale producțiilor 
agricole, ci și îndemnul de

a le atinge în permanență. La grîu : 4 000 kg la hectar... La 
porumb : 5 000 kg la hectar... Floarea soarelui... Cartofi de 
toamnă...

Cifrele sint în mod firesc expresii simbolice ale unor rea
lizări. în coloanele lor se regăsesc faptele, zilele și orele fără 
care n-ar fi posibilă imaginea de ansamblu. De aceea și în ci
frele pe care decretul le stabilea puteau fi deslușite cu pre
cădere dimensiunile hărniciei. Ale muncii desfășurate fără 
precupețire. pe toate fronturile construcției i socialismului. 
Pentru că munca este ea însăși o distincție pe care o înăl
țăm . cu fiecare zi pe frontispiciul existenței noastre. Munca 
este terenul cotidian al celor mai înalte aspirații și împliniri 
umane, este unitatea de măsură a conștiinței și a atitudinii 
noastre față de. societate. Munca, așezată ca drept și ca da
torie fundamentală la temelia orînduirii pe care o edificăm, 
este astăzi cel mai înalt merit, iar răsplata acordată pentru 
valoarea ei se constituie într-un act de supremă recunoaștere 
a unor merite pe care ni le dobîndim singuri.

D. MATALA

25 de oameni ce o compun, în
drăzneala sa era riguros moti
vată, n-a pornit la intîmplare ; 
avea deja în minte graficul 
exact al desfășurării lucrărilor, 
grafic care să conducă la exe
cutarea suplimentară a 15 apar
tamente pe lună, 45 pe trimes
tru, 90 pe semestru și 180 pe 
an.

„Eu, deci — se va destăinui 
dînsul la o întîlnire cu construc
torii de case din mai multe ju
dețe ale țării — vin Ia lucru cu 
cel puțin o jumătate de oră îna
inte de începerea programului, 
pentru a pregăti cum se cuvine 
întreaga zi. Oamenii mei, nici 
ei. nu se lasă mai prejos. Ast
fel incit sosirea — și ea sincro
nizată — a trăitorului încărcat 
cu materiale să ne găsească „pe 
poziție" de la prima secundă a 
primei ore a dimineții. Apoi, 
iotul decurge „ceas“. .

Așadar, nimic spectaculos în 
relatarea șefului de echipă, re
latare adusă nouă Ia cunoștință 
de unul din participanții la 
schimbul de experiență amintit. 
Faptele au convins că numai 
așa este posibil ca zilnic să 
montezi cu o singură macara 
2,5 apartamente și chiar 2,8 (cit 
este media recordurilor înregis
trate acum de cele 7 echipe ale 
întreprinderii de construcții din 
prefabricate din beton prinse in 
întrecerea declanșată de Gheor
ghe Șerpău, și oamenii săi). în 
ce constă atunci îndrăzneala 

...fabricantului de case" pe care 
l-am ales ca erou al acestui re
portaj ? Ea constă, voi răspunde, 
in aceea că nu-i puțin lucru să-ți 
învingi obișnuința acumulată 
fără să vrei în decursul anilor 
petrecuți pe șantiere, obișnuin
ță în virtutea căreia o cifră ca 
cea propusă de Gheorghe Șer
pău părea de neatins. Căci, să 
nu uităm, dacă la ora actuală 
inițiativa este aplicată cu 
rezultate excelente pe tot 
întinsul Capitalei, dacă che
mării Ia întrecere i-au răspuns 
montorii de case din Brăila și 
Dîmbovița, Brașov și Dolj, Ilfov 
și Constanța și Bacău, acest lu
cru se datorește inițiatorului ei, 
omului cu spirit tinăr, indife
rent cîți ani are, șefului de e- 
chipă care preferă vorbelor fap
tele concrete, celui care a vrut 
și a reușit să dea un nou impuls 
muncii pe șantierele de locuin
țe, gindindu-se nu Ia el ci la cei 
ce arzind de nerăbdare așteaptă 
să se mute în casă nouă. Este 
omul căruia aș vrea să-i strîng 
mina și să-i mulțumesc în nu
mele tuturor celor care mai de
vreme — fie și cu o zi — și-au 
văzut realizat un vis.

GHEORGHE GHIDRIGAN
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Părerile elevilorCONSILIUL . ;
PEDAGOGIC

FȚ

' ■

trebuie să pătrundă în cancelarie
prin intermediul secretarului U.T.C
S-ar părea 

timp, de cind 
secretarul U.T.C. de școală să-i 
reprezinte pe uteciști in consi
liul pedagogic și, mai recent, in 
consiliill de conducere al școlii, 
lucrul acesta este bine înțeles. 
Că absența secretarului U.T.C. 
elev în aceste foruri mai poate 
fi semnalată doar ca un accident. 
S-ar părea. în realitate, insă, 
„accidentele“, chiar dacă nu re
prezintă o situație generală, sint 
destul de frecvente.

La Liceul nr. 1 din Sf. Gheor- 
ghe, secretarul U.T.C. nu a par
ticipat la nici unul din consilii
le pedagogice ținute în acest an 
școlar, lntrebind ambele părți 
„de ce“, secretarul U.T.C., Ervin 
Tubak, a precizat : „n-am fost 
invitat“, iar direcțiunea s-a dis
culpat : „a fost o defecțiune a 
conducerii școlii“. Poate secreta
rul, ca membru al consiliului 
de conducere al liceului partici
pă măcar la ședințele acestuia. 
Da, participă, timp de zece mi
nute, in recreație, Întrucit șe
dința se ține in fiecare luni in
tre orele 8 și 10, cind secretarul 
U.T.C. este la cursuri iar regu
lamentul școlar prevede că un 
elev nu poate fi scos de la oră. 
Ni s-a explicat : secretarul 
U.T.C. nu și-ar prea justifica 
prezența, întrucit aici se discută 
chestiuni metodice, se analizea
ză ore, activitatea didactică a 
unor profesori etc. Hotărîrea 
partidului din iunie 1973 privind 
mersul invățămintului românesc, 
pune cu limpezime în fața orga
nizației U.T.C. sarcina de a par
ticipa direct la procesul perfec
ționării școlii. Unii se mai în
doiesc însă de faptul că secre
tarul U.T.C. de școală, ales să 
conducă o organizație U.T.C. cu 
citeva sute de elevi, n-ar putea, 
chipurile, asculta ceea ce se 
discută despre treburile școlii, 
să-și spună părerea sa. a cole
gilor săi, chiar și despre modul 
cum se desfășoară orele, cum 
predau profesorii lor, ce greu
tăți intimpină. ce sugestii au. 
Firește, depinde de tânărul care 
este secretar, dacă poate ori nu. 
A-l ocoli însă, aprioric, pe se
cretarul U.T.C. numai pentru că 
este elev și în toate zilele săp- 
tăminii stă in bancă, ascultă lec
ții, primește note, fără a încer
ca să verifici puterea de dis- 
cernămînt, să-l ajuți să o ca
pete reprezintă nu numai o gre
șeală de tact pedagogic. Ne gm- 
dim și Ia faptul că tinerii dis
cută intens, comentează tot ceea 
ce se petrece în școală de la re
lații între elevi, profesori, pină 
la orele de cursuri. De ce să nu 
dăm acestor frămîntări firești 
importanța cuvenită ? E profund 
dăunător să interzicem accesul, 
părerile elevilor — prin secre
tarul lor U.T.C. — în cancelaria 
profesorilor.

De curînd, un membru al 
subredacției „Paginii elevului" 
din Oradea, Alexandru Nincaș, 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
de la Liceul nr. 2. și-a întrebat 
cîțiva colegi, secretari U.T.C., 
cum și-au îndeplinit mandatul 
de reprezentanți ai organizației 
U.T.C. in consiliile pedagogice.

că după atita 
s-a hotărit ca

s.

Ana Maria Tăutu, secretar U.T.C 
la Liceul „Emanuil Gojdu“ a 
participat la citeva consilii ful
ger. Ceea ce se discută in con
siliile pedagogice normale află 
ulterior, fiind informată. Dacă 
are probleme de comunicat, le 
transmite direcțiunii să fie a- 
nalizate. Cine dă dreptul să se 
interpreteze în acest mod o ho- 
tărire ? Secretarul U.T.C. n-are 
nevoie de un intermediar prin 
care să-și exprime părerile sale, 
ale organizației pe care o re
prezintă. Foarte bine că secre
tara U.T.C. de la „Emanuil 
Gojdu" cind a avut de făcut 
propunerea să se organizeze ore 
de consultații pentru elevi s-a 
adresat biroului de partid din 
școală, dar, insistăm, secretaru
lui U.T.C. trebuie să i se ofere 
posibilitatea unui dialog direct 
cu profesorii în acel cadru orga
nizat in care aceștia discută pro
bleme de învățămint, de educa
ție, iau decizii care-i privesc pe 
elevi.

Alte exemple : Gheorghe Bei- 
șan, secretar U.T.C. la Liceul 
nr. 4 din Oradea n-a participat 
la nici un consiliu pedagogic. A- 
cestea se țin după-amiază la o- 
rele 15—16 și el este navetist. 
Existau două soluții : ori consi
liul pedagogic, care nu se țtne 
atit de des, să fie fixat la o ora 
cînd și secretarul U.T.C. putea 
participa, ori secretarul U.T.C. 
— anunțat din timp — să ră- 
mină in ziua aceea in localitate. 
Așa era normal să se procedeze 
dacă cineva ar fi ținut în mod 
sincer ca secretarul să fie pre
zent Ia consiliu. Sorin Sava de 
la Liceul din Vașcău a fost in
vitat la un singur consiliu pe
dagogic în acest an școlar, și a- 
tunci ședința s-a amînat. Iosif 
Haidu, secretar U.T.C. la Liceul 
din Popești contează ca prezent 
la trei consilii pedagogice ; își 
recunoaște insă doar prezenta 
fizică. Este nemulțumit că au 
fost aplicate uteciștilor sancți
uni pe linie școlară fără să fie 
consultat in prealabil. De ce a 
tăcut în consiliul pedagogic'! 
Putea acolo să-și exprime deza
cordul argumentîndu-și, bineîn
țeles, poziția.

Nu facem nimănui procese ae 
intenție. Prea adesea totuși se 
potrivește ca ședințele celor 
două foruri ale școlii să nu se... 
potrivească cu posibilitățile de 
participare
U.T.C., ori 
acestuia la 
numai la

ale secretarului 
să se evite invitarea 
toate ședințele, și nu 
acelea în 

discuta, pasămite, 
interesează elevii, 
cum se procedează 
nevoie să amintim 
pectele care se dezbat intr-un 
for profesoral interesează organi
zația U.T.C., întrucit aceasta este 
chemată să participe, în cunoș
tință de cauză, la bunul mers 
al procesului instructiv-educa- 
tiv în fiecare colectiv de elevi. 
Atunci, cine, de cine se ferește ?

Nu este mai puțin adevărat că 
nici secretarii U.T.C. nu cer să 
li se respecte dreptul de parti
cipare ca reprezentanți ai or
ganizației U.T.C. la imbunătăți-

care s-ar 
probleme ce 

organizația, 
de regulă. E 
că toate as-

Concursul nostru „Pentru cea mai bună clasă a anului școlar“
DE-O PARTE COLECTIVUL,

• ••

ne 
nu-

ÎNTRE PATRU
OCHI

rea treburilor școlii, ale proce
sului de învățămînt. Nu credem 
că cineva ar socoti impolitețe 
atitudinea acelui secretar U.T.C. 
care se adresează tovarășului 
director și-1 întreabă cînd se 
ține consiliul pedagogic ori șe
dința consiliului de conducere, 
cu ce temă anume, ca să se pre
gătească. în acest mod ar deter
mina invitarea sa la toate șe
dințele. Secretarul U.T.C. se si
tuează însă prea ușoar pe poziția 
defensivă : „nu m-a invitat, nu 
particip", lăsîndu-se condus în 
treburi pe care ar trebui să le 
rezolve el și comitetul U.T.C. 
(De ce la Liceul din Sf. Gheor
ghe pină și cheia de la sediul 
U.T.C. stă la îndrumător șl nu 
la secretar ? E un amănunt, a- 
devărat, dar care spune destul).

Reținerile unor dascăli, recu
noscute ori nu. privind accepta
rea ca secretarul U.T.C. al unei «organizații numărînd adesea 
peste 1 000 de membri, să le fie 
partener la rezolvarea obligați
ilor ce revin școlii, in luarea u- 
nor hotărîri, apar inexplicabile 
în contextul invățămintului nos
tru care reevaluează permanent 
raportul profesor-elev in favoa
rea colaborării, a dialogului de 
la

Se cunosc de mai, mulți ani ; 
zilnic se întilnesc în pupitrele 
aceleiași clase pentru a-și înde
plini obligațiile școlare. Nu le 
sînt străine preocupările și chiar 
aspirațiile fiecăruia, iar în va
canțe de cîte ori și-au îmbrăcat 
salopeta muncii patriotice pe ți
nui din șantierele tineretului tot 
ei, colegii anului IV D de la Li
ceul „Frații Buzești" din Craio
va. Un colectiv care se bucură 
de o bună apreciere în școală și 
poate că această reputație i-a și 
determinat să participe la con- 
cursul „Cea mai bună clasă a 
anului școlar 1973—1974“. Am 
aflat că la nivelul liceului se în
cercase cu puțin timp înainte or
ganizarea unui concurs similar 
intitulat „La porțile culturii“ dar 
inițiativa, ce aparținuse tot elevi
lor anului IV D, n-a putut fi 
fructificată. Asta nu înseamnă că 
au renunțat complet la ideea 
unei întreceri între clase. Acum 
se află într-o confruntare ce nu
mără zeci de clase din toate 
colțurile țării. Calificativele sînt 
recalculate în procente, frecven
ța la ore, disciplina, mediile, tot 
ce ține de activitatea școlară are 
rubrică deschisă permanent în

foaia de concurs. Este obligato
riu să-ți menționezi corigenții 
dacă îi ai, și anul IV D are. Da, 
oricît ar părea de surprinzător 
această clasă bine cotată în ca
drul școlii numără cinci corigenți, 
dintre care trei la mai multe 
materii. Cum se împacă atunci 
buna reputație a clasei cu aces
te rămîneri în urmă la învățătu
ră ? Mi s-a replicat că este un 
accident, că cei în cauză s-au 
transferat din alte clase unde 
nivelul exigențelor era mult mai 
scăzut; că nu s-au adaptat încă 
noului colectiv. Justificarea, după 
toate aparențele fusese găsită de 
comun acord pentru că acest 
cuvînt — inadaptare — era in
vocat cu seriozitate de „diagnos- 
ticieni“, atît de corigenți cît și 
de ceilalți membri ai clasei.

„In prima parte a trimestrului 
— interlocutorul nostru se nu
mește Sergiu Alexandru și este 
corigent la matematică, chimie, 
geografie și psihologie — n-am 
reușit să-mi concentrez pe deplin 
eforturile. Eram complexat de 
nivelul clasei, recunoscută ca cea 
mai bună din liceu și gîndul că 
nu voi reuși singur să obțin re
zultate mulțumitoare la învățătu-

DE ALTA CORIGENȚII
ră, să mă integrez astfel în co
lectivul clasei, mă demoraliza“. 

Demoralizat, Sergiu Alexandru 
a încheiat primul trimestru cu 40 
de absențe nemotivate și patru 
corigențe. De fapt, însă, nu era 
primul trimestru pe care-1 în
cheia în cadrul actualului colec
tiv ; cei cinci corigenți ai clasei 
— dintre care prezent era doar 
Sergiu — s-au transferat încă de 
anul trecut din trimestrul doi. 
Desigur că atunci puteau fi con
siderați colegi nou veniți. 
pare însă că, acest statut 
adoptat ca definitiv. Pe 
parte, marea majoritate a 
cei 75 la sută care au 
peste 7, și minoritatea 
veniți care sînt totodată corigen
ții anului IV D.

„La început — ne-a mărturisit 
Constantinescu Radu, secretarul 
biroului U.T.C. pe clasă — am 
considerat că și ei vor învăța tot 
atît de bine, că vor fi stimulați 
de succesele colegilor de an. Mai 
târziu însă ne-am dat seama că 
noii noștri colegi au nevoie de 
ajutori Și am luat măsuri con
crete care au dus la rezultate 
pozitive“. Care au fost „măsuri
le“ luate de organizația U.T.C.

Intilnirea inițiativelor

maestru la discipol.
LUCREȚIA LUSTIG 
CALIN STANCULESCU

Fiecare clasă—o brigadă
permanentă de muncă

patriotică
Activitatea patriotică ne-a 

preocupat și in acest început 
de trimestru. Legat de a- 
ceasta, colectivul anului III 
C a lansat o chemare către 
toate clasele aflate în con
curs cu deviza : Fiecare co
lectiv să devină o brigadă 
permanentă de muncă patrio
tică ! în acest sens, credem 
că ar putea apare in „Pa
gina elevului" un „telex" de
dicat muncii patriotice, incit 
toate clasele înscrise în con
curs să poată trimite note și 
informații din care să reiasă 
inițiativele luate de elevi in 
acest domeniu.

Și pentru că atunci cînd

lansezi o chemare trebuie să 
te bazezi pe anumite realități 
din zestrea proprie, mențio
năm faptul că, în cursul anu
lui trecut, ca și anul aces
ta, clasa noastră a avut și 
are ca obiectiv permanent de 
muncă patriotică „Poarta 
eroilor“ din Parcul Trivale, 
iar pentru perioada de pri
măvară ne-am propus să 
reamenajăm parcul liceului. 
(Ca să nu mai amintim de 
permanenta preocupare pen
tru înfățișarea clasei, care 
— nu ne lăudăm — arată 
foarte frumos !).

Ne exprimăm speranța că 
veți răspunde, • dragi colegi 
din toată țara, chemării 
noastre !

Anul III C, 
specială de chimie 

Liceul „Zinca Golescu“, 
Pitești

Plan de producție pe anul 1974: 2600000 lei
Nu ne referim la vreo întreprindere ci Ia atelierele școlare, în care elevii învață o meserie, 

transformind exercițiul in produse utile. Fotoreporterul se află cu aparatul intr-un liceu clujean : 
Liceul industrial energetic. N-a putut înregistra pe peliculă tot ce a însemnat planul de producție 
al atelierelor stabilit la 1 300 000 și depășit cu un milion în anul 1973. Dar a văzut cum se ajunge

Prin muncă. In ateliere și in laboratoare — întrucit și acestea din urmă, dotate cu mașini și 
instrumente, permit o activitate concretă și nu una de observare Mindria elevilor este aceea de a 
fi realizat ei majoritatea instalațiilor laboratoarelor : tablouri de comandă, tablouri cu relee etc.

Anul IV C al liceului se numără printre colectivele Înscrise la concursul nostru. E o clasă care se 
poate lăuda cu activitatea din ateliere, acolo unde, de fapt, se formează ca viitori muncitori. In gama 
lor de produse intră : tablouri de distribuție de joasă tensiune, puncte de aprindere pentru alimentatul 
public conceput prin sistem automat, sau transformatoarele de sudură.

Am fi curioși ce părere au beneficiarii de produsele elevilor : S.M.A.-urI din țară. I.R.E.-uri 
din mai multe județe și, bineînțeles, cel din Cluj, fabrica de Electromontaj Unul din beneficiari, 
liceul, care se îmbogățește prin autodotare. poate oricînd dovedi că este mulțumit de execuția 
comenzilor sale adresate propriilor elevi.

Acum, ambițiile sint mai mari : un plan de 
școlar.

producție de 2 600 000 lei pină la sflrșitul anului

că ora de laborator s 
realizată de elev

O recentă realizare a atelierelor liceului : punct 
de distribuție pentru iluminatul public.

Ineditul constă tn aceea 
desfășoară lucrtnd pe o instalație

Așa se învață meseria și se realizează planul de producție :

Fotografiile: ST. WEISS

tem atelierul școlar, 
este organizat, cum

Vă propunem o temă de 
raid-anchetă :

Ce face elevul timp de 
șase ore pe săptămînă cînd 
este muncitor în atelierul 
școlii ?

încercați, »timați repor
teri elevi, să aflați - dar 
nu numai să constatați - 
lucruri bune și lucruri ne
gative, să veniți cu soluții

Către subredacțiile paginii
- ale voastre, ale colegilor, 
ale profesorilor și ale ce
lor din întreprinderi - pen
tru perfecționarea acestei 
activități. Vrem să cunoaș
tem atelierul școlar, cum 
este organizat, cum este 
dotat și gospodărit, ce pro
duce și ce vă învață el, ori 
ce nu vă învață, așa cum îl 
vedeți voi, elevii.

Așteptăm !

Un component al colectivului 
Înscris la concurs — anul IV C 
— Magdalena Lengyel. tot atit 
de bună elevă la ore și la 
practică cit este de bună acti
vistă U.T.C. — este membră 
a Comitetului județean Cluj 

al U.T.C.

DINCOLO DE NISIPURI : Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16.15;
18.30; 20 45).

PROPRIETARII : Scala (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Volga (orele 10; 12,45; 
15,15 : 17,45 ; 20 15) ; Gloria (orele 
8.45 ; 11,15 ; 13.30 : 15.45 ; 18,15 ;
20.30).

OAMENII DE PE „FLAMINGO“ : 
Lumina (orele 16 : 18,30 ; 20,45).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Lu
mina (orele 9 : 11,15 : 13.30).

TRIMESTRUL V : Doina (orele 
14 : 16 . 18).

IDIOTUL : Doina (ora 20).
PROGRAM DE DESENE ANIMA

TE : Doina (orele 9,30 : 11 : 12.30)
CIDUL : Patria (orele 9 : 13.45 ; 

16.30 ; 20.15).
ÎNTOARCEREA LUI MAGE-

LLAN : Central (orele 9.15 ; 11.30 ; 
13 45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 ; 
20.30).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18 30 ; 20,45) ; Luceafărul (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ; 
21) ; București (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9,15 : 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 : 
20.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Bu- 
cegi (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Dru
mul Sării (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Victoria (orele 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,1b : 20.30).

CAPCANA : Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Ferentari (orele 
15.30 ; 18 ; 20,15) : Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Festival (orele 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) : Modern
(orele 8,45; 11.30; 16; 18,30; 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Dacia (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 : 20.30).

SEMURG PASĂREA FERICI
RII ; Rahova (orele 18 ; 20).

Se 
a fost 
de o 
clasei, 
medii 
noilor

Dincolo de notele 
din catalog

Un obiectiv al nostru — 
colectiv aflat in întrecere — 
este să ne dezvoltăm noi în
șine setea de cunoaștere, de 
cercetare, dc asimilare a tot 
ce este nou și de a aplica cu
noștințele în practică. Sîn- 
tem o clasă de matematică și 
mulți dintre noi sintem cola
boratori ai revistei de mate
matică a liceului. Am invitat 
specialiști cu renume — acad. 
N. N. Mihăileanu, prof. univ. 
Călin Popovici, matemati
cian D. Radu — care ne-au 
vorbit despre frumusețea a- 
cestei științe. In trimestrul 
acesta onorăm invitația ce ni 
s-a făcut să vizităm Centrul 
de calcul de pe lingă Facul
tatea de matematică 
București.

Ne mai mindrim cu o 
țiativă : fiecare utecist 
scrie pe o fișă una din pro
blemele de matematică mai

din
ini- 

își

CORESPONDENȚII 
REVIN ’

a clasei: „Cîțiva colegi — 
spune Bărbuică Angela, un 
me care se înscrie pe lista celor 
10 — le-am explicat exercițiile 
la matematică și chimie unde au 
o situație critică. Iar într-o oră 
de dirigenție i-am discutat pe 
colegii care nu fac cinste colecti
vului“. Pentru anul IV D de la 
Liceul „Frații Buzești" există de 
mult distincția „colectivul" și 
„corigenții“. Cei din prima cate
gorie „și-au făcut datoria“ : au 
luat măsuri pentru ceilalți. Nu 
știm cît de eficiente au fost a- 
ceste măsuri. Cert este că rezul
tatele pozitive pe care le men
ționa secretarul biroului U.T.C. 
sînt inexistente. Din nou coloane 
de absențe, din nou calificative 
nesatisfăcătoare în dreptul „ne- 
adaptaților“. Șituația este identi
că cu cea din trimestrul trecut și 
totuși organizația U.T.C. a cla
sei a primit din partea comitetu
lui U.T.C. pe școală calificativul 
maxim. Să nu uităm că acest 
calificativ va fi înscris pe foaia 
de concurs „Cea mai bună clasă 
a anului“. Să nu uităm că pen
tru nimeni n-a părut surprinză
toare aspirația anului IV D la 
titlul de cea mai bună clasă. 
Numai că un concurs, și mai ales 
un concurs școlar, nu se rezumă 
doar la procente luate de 
„vîrfurile" clasei sau dacă vreți 
și la rubrica „colegialitate“ pro
centajul trebuie să fie de sută 
la sută.

Sînt elev în orașul Tîrgu 
Ocna. Am rezultate hune la 
învățătură, dar sînt foarte ti
mid; fac de obicei lucruri 
bune. îmi place să-i ajut pe 
cei din jur, n-am obiceiul să 
jignesc pe nimeni.

In cadrul organizației 
U.T.C. pe clasă mi-a fost 
trasată sarcina să-l ajut pe e- 
levul T.B. pentru a-și îndrepta 
situația la învățătură. T.B. 
este un băiat capabil, inteli
gent, bun sportiv (practică 
atletismul — la toate concur
surile la care a participat a 
obținut numai locul 1). In 
trimestrul I el a rămas însă 
corigent la 5 materii. Anul 
trecut a avut aceeași situație 
slabă la învățătură. Dar el a 
fost o vreme premiant!

Am încercat să-l ajut, să 
mi-l apropii, dar pină acum 
n-am obținut nici un rezul
tat. E și foarte orgolios, dai 
este și descurajat. De la în
ceputul trimestrului II n-a 
mai fost primit la antrena
mente la clubul nostru și nici 
nu i se dă voie să facă sport 
în altă parte pină nu-și în
dreaptă situația la învățătură. 
Eu aș fi de acord cu această 
măsură, însă îl văd că sufe
ră foarte mult și cred că gin-

ELENA RUBELI
Cum să-l

dificili șl mai interesantă pe 
care a intilnit-o în decursul 
activității sale individuale. 
La început de săptămină, fie
care transmite fișa următo
rului coleg, urmărind ca tu
turor să ne treacă prin mină, 
spre rezolvare cele 31 pro
bleme descoperite de cei 31 
elevi ai clasei. O altă iniția
tivă o constituie lansarea 
„problemei săptăminii“ — o 
problemă celebră, care pro
pusă la Începutul săptăminii, 
rămîne în atenția fiecăruia, 
urmind ca in ultima zi a săp
tăminii soluția să fie prezen
tată de către unul dintre co
legi. în felul acesta ne lăr
gim spiritul de independență 
in muncă, dar și spiritul de 
echipă. îi mulțumim tovară
șului diriginte, profesor de 
matematică. C. Sfeatoslov 
pentru modul cum ne spri
jină in efortul nostru.

ADRIAN FETACU 
anul II M

Liceul „B. P. Hașdeu”, 
Buzău

ajut 
pe T.B.?

dul că nu va putea participa 
la concursurile din aprilie îl 
face să fie îndărătnic.

Așa că, vedeți, eu mă zbat 
între două atitudini: cred că 
un bun sportiv trebuie să 
aibă o bază trainică de cu
noștințe, dar, totodată, mi se 
pare că este tare lovit și asta 
îl face să demobilizeze.

De ajutat nu știu cum 
ajut. El vrea să obțină 
cârduri valoroase și este țȚ- 
pahil, fiind recunoscut, -fl' 
exagerez, ca o speranță

să-l
re-

JJ LA NOI
LUCRURILE ÎNCEP
SA SE SCHIMBE“

Nu s-au 
multe zile de 
în ziarul pe 
cu plăcere ii 
tesc, „Scinteia 
neretului“, a 
publicată 
rea mea în care 
imi mărturiseam 
mîhnirea de a nu 
mă fi putut înscrie 
cu colegii mei la 
concursul pentru 
cea mai bună cla
să (articol apărut 
intr-unui din nu
merele trecute). Nu 
m-am grăbit să 
dau răspuns ime
diat, am meditat a- 
supra rindurilor 
pe care redacția 
le-a adăugat in fi
nalul scrisorii me
le și pentru 
care, sincer, vă 
mulțumesc. M-am 
consultat cu tova
rășa dirigintă și 
am convocat ne
întârziat o discuție 
deschisă cu colegii, 
în această 
ție m-am 
nit să arăt 
tățile din clasă, 
le cer colegilor sfa
tul și ajutorul. De
sigur, cum era 
resc, s-au luat an
gajamente, s-au fă
cut promisiuni. Am 
avut mulțumirea să 
constat că numai 
după trei zile ele 
începeau să se re
alizeze. Am văzut 
că, colegii mei, cu 
pufină voință, mă 
pot ajuta. Poate 
că sint exagerată 
că numai după trei

scurs 
cind 
care 

ci- 
I ti

fosi 
scrisoa- 

în

discu- 
mărgi- 
reali- 

să

fi-

ne 
in 

an- 
Vă

zile afirm că 
putem schimba 
bine potrivit 
gajamentelor. 
spun cu sincerita
te că dacă cu dis
ciplina ne-am 
schimbat, cu învă
țătura și 
vestimentară 
sintem complet 
puși la punct.

Stimată redacție, 
m-ați îndrumat in 
rindurile dv. cum 
să procedez, mi-ați 
dat sfaturi pe care 
să le urmez, afir- 
mind chiar că ați 
putea face o ex
cepție înscriind și 
clasa noastră la 
concurs. Mai mult, 
de atît, sfaturile 
dv. au fost com
pletate de doi co
legi din Făgăraș 
care au ținut, în
tr-o scrisoare pri
mită de curînd, să- 
mi vină în ajutor 
cu lămuriri și sfa
turi cum să orga
nizez mai bine 
viața de organiza
ție din clasa mea. 
Tot acești colegi 
mi-au arătat că 
nu trebuie să mă 
las învinsă de at
mosfera din clasă, 
s-o înving eu, și nu 
mă voi lăsa, chiar 
dacă, cu toată bu
năvoința, acum ne 
mai puteți 
la 
eu 
să 
la 
vale de timp 
am evoluat,

tinuta
nu

înscrie 
concurs. Totuși, 
aș fi mulțumită 
vă pot informa 
anumite inter- 

cum 
dacă

reușesc totuși să-i 
cîștig 
mea pe
— de ce nu 
am reușit, 
împreună, 
schimbăm 
fera clasei.
bil oare ? (Desigur, 
chiar 
sează 
teșt.e 
U.T.C.
ales de colegi, să-i 
determine pe aceș
tia să transforme 
o clasă dificilă, 
fără ambiții la în
vățătură și în pro
bleme de discipli
nă, intr-un colec
tiv sudat). Am 
puțină teamă pen
tru că nu știu ce 
va face clasa 
mea în viitor — 
se vor ține colegii 
mei de promisiu
nile făcute ? Iată 
întrebări ale căror 
răspunsuri tot 
trebuie să le 
dacă în clasa 
voi reuși să 
mez „eu“ 
tatea.
le arăt că nu exis
tă „nu pot" 
„nu vreau",
:ul în viață 
posibil cu 
calm și cu 
voință. Așa 
eu acum.

de partea 
colegi, și 

— dacă 
cu ei 

să 
atmos- 

E posi-
ne 

cum
un 
de

întere- 
izbu- 

secretar 
școală,

eu 
dau 
mea 
for- 

,eu“ majori- 
„Vreau să

sau 
că to- 

este 
puțin 
multă 

gindesc

VIRGINIA 
ENACHE 

secretar U.T.C., 
Școala generală 
nr. 22, Brașov

COJOCELUL FERMECAT : Ra
hova (orele 14 ; 16).

MARELE VALS : GluleșU (orele 
16 : 19)

COLOANA DE tA MIEZUL 
NOPȚII : Vitan (orele 15 30 ; 18 ; 
20.15).

INSULA MISTERIOASA : Uni
rea (orele 15 30 ; 18 ; 20,15) ; Fla
căra (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 
18 : 20.15).

NU TRIȘA. DRAGĂ : Pacea (o- 
rele 15.30 ; 17,45 : 20).

JOE KIDD : Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) ; Arta (orele 15.30 ; 18 : 
20.15).

CERCUL : Progresul (orele 16 ; 
18 ; 20).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30).

DIN VIAȚA UNUI PXERDE-VA-

RA s înfrățirea (orele 16 ; 18 ;
20).

LUNA FURIOASĂ : Cotrocenl
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

VAGABONDUL : Popular (ore
le 10 ; 15,30 ; 19).

JUDO : Moșilor (orele 9 ; 11.15 ; 
13.30 ; 15.45 ; 18 : 20).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRA : Munca (orele 16 ; 18 ; 20)

Opera Română : CAVALERIA
RUSTICANA ; PAIAȚE — ora 
19 ; Teatrul de Operetă : SUZA- 
NA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : BECKET — ora 
19.30; (Sala Comedia) : PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN — ora

20 : Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION — ora 20 : (Sala
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
20 ; Teatrul ,.C. I. Nottara“ (Sa
la Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : HAM- 
LET — ora 19 ; Teatrul de Co
medie : PREȘUL — ora 20 ; Tea
trul Mic : VIAȚA E CA UN VA
GON ? — ora 19,30 ; Teatrul Ciu
lești : SÎMBATA LA VERITAS — 
ora 19.30 : Teatrul „,Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19.30 ; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Vic
toria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19,30 : Teatrul „Ion 
Creangă“ : OMUL -INVIZIBIL . — 
ora 16 : Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 17 ; (Sala Academia) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
15; A.R.I.A. (La Sala Ansamblului

«.Rapsodia Română“ : SPECTACOL 
EXTRAORDINAR SUSȚINUT DE 
ANSAMBLUL FOLCLORIC „DAJ- 
TI“ din R. P. Albania — ora 
20 : Circul „Globus“ : AL TREI
LEA GONG LA... CIRC/ — 
ora 19,30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri; 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale; 9,55 
Melodia zilei: Harnicele țesătoare 
de L. Ionescu; 10,00 Meridian-club; 
11.00 Profil pe portativ — Dirijo
rul Arturo Toscani ni: 11,30 Mu
zică din operete: 12.00 Buletin de 
știri; 12,05 Invitație în fonotecă; 
12.55 Melodia zilei; 13.00 închide

rea emisiunii; 17,00 știrile după- 
amiezii ; 17.05 Alo, Radio — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor: 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arte plastice; 18,10 Dublu reci
tal — Angela Similea și Horst 
Kriiger; 18,55 Melodia zilei; 19,00 
în direct. . de la Șantierul na
tal din Galați; 19.30 Știri: 19.35 
Casa de discuri ..Archiv Produk- 
tion“: 20,00 Seară de poezie. Im
nul anotimpurilor; 20,30 Pagini 
celebre din opere; 21.00 Radio-fo- 
no-rama — muzică ușoară de 
peste hotare: 22,00 Radiojurnal: 
Buletin meteorologic. Sport; 22.30 
Melodia zilei: 23,35 Vedete ale 
muzicii ușoare; 23.15 Poetică Au
rel Gurghianu: 23,20 Muzică in
strumentală; 23,55—24,00 Buletin 
de știri.

atv
PROGRAMUL I

Tn jurul orei 10.00 — Transmisiu
ne directă de la ședința de des

- , ■ • , ■ r ăh
sportului românesc (și „Soîsș, 
teia tineretului“ a semnalat 
acest lucru). Dar el nu moi< 
este, categoric, primit la an-’’ 
trenamente și nici legitimația 
nu-i este dată să meargă în 
altă parte. Eu sînt de altă 
părere știu bine că antrena
mentele, concursurile l-au 
rupt prea mult de învățătură 
(et este hotărit să urmeze în 
viitor o profesie tot in do
meniul sportului).

Acum mi s-a dat mie sar
cina să-l ajut, dar vedeți că 
nu este simplu, că nu-i vorba 
doar să-i spun o lecție pe 
care n-a înțeles-o. E vorba 
de altceva. Iar colegii lui de 
clasă sint indiferenți, nu ob
servă că el suferă. Aș vrea 
mult să-l ajut. Poate l-am 
putea îndemna să se schimbe 
dacă toți ne-am uni în clasă 
in acest sens, dacă ne-am a- 
propia de el și l-am convin
ge că greșește in atitudinea 
sa: poate chiar asumîndu-ne 
cu totii răspunderea că se va 
schimba dacă va fi primit ’ !q 
antrenamente. Atunci ar Ce 
dea la noi bunăvoință, prie
tenie, nu s-ar mai considera 
nedreptățit și s-ar simți o- 
blia.at să se corecteze, va fi 
ambiționat. Insă, vă spun, nu 
știu dacă asta este soluția. 
Dacă mă veți sfătui ce să fac, 
iar sfaturile dv. ne vor ajuta, 
vă vom comunica numele și 
mulțumirile noastre. Pină a- 
tunci,

Cu stimă
A'.R. Intr-adevăr, nu este 

simplu. N-am vrea să ne gră
bim — deși situația e .arză
toare“ Te-ai convins însă de 
faptul că performanța — și 
deci antrenamentele — este 
chiar incompatibilă cu situa
ția bună la învățătură ? Spui 
că T.B. a fost premiant. Un 
lucru e sigur, după părerea 
noastră; lui T.B. trebuie să i 
se dea voie să facă sport.

Nu credem că „pedepsirea“ 
cu interzicerea de a face 
sport, la el în școală, este cea 
mai hună măsură. Ba nu-i 
bună deloc. E chiar o mă
sură rea Dar să nu ne gră
bim, totuși. Ca jt în alte ca
zuri dăm cuvîntul colegilor 
tăi din alte școli, profesorilor, 
educatorilor. predagogilor. 
Așadar; T B. trebuie lăsat să 
facă sport sau nu ?

Redactorul paginii 
LUCREȚIA LUSTIG

chidere a lucrărilor Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste. 16.00—17,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Creșterea animalelor. 17,30 Te
lex. 17,35 Ctirs de limba fran
ceză. Lecția 82. 18.05 Micii
meșteri mari. 18.30 Istoria operetei 
în personaje : ,.O noapte ia Ve
neția“. 18,45 Atenție la... neatenție
— jurnal de protecția muncii. 
19.10 Tragerea Pronoexpres. 19,20 
3001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,20 
Baschet feminin : I E.F.S. Bucu
rești—Sesta San Giovanni (Italia)
— finalul meciului retur din sfer
turile de finală ale .,Cupei Cupe
lor“. Transmisiune directă. 20 35 
Telecinemateca : ..Eliberarea lui 
L. B. Jones“ Premieră T.V. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.20 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea. 20.45 
Universitatea TV. 21.20 Pagini 
muzicale de mare popularitate 
din muzica lui Wolfgang Amadeus 
Mozart. 21,50 Meridiane literare
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TELEGRAMĂ EXPERIMENT C8
Emirul Kuweitului, SABAH AL-SALEM AL-SABAH, a trimis 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului cie 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Cenaclul studenților de 
la I.A.T.C.

Am primit cu plăcere apreciatul mesaj al Excelenței Voastre 
în care ne adresați felicitări cu prilejul Zilei naționale a Ku
weitului. Adresîndu-vă, la rîndul meu, expresia sentimentelor 
noastre cordiale. împărtășesc convingerea Dumneavoastră că re
lațiile de prietenie dintre țările noastre vor deveni și mai 
strînse pe viitor.

• DELEGAȚIA Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al 
al P.C.R., care, la invitația 
niunii Socialiste Arabe, a 
cut o vizită de prietenie 
Republica Arabă Egipt, s-a 
poiat, marți seara, în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Petre Con
stantin, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîmpi- 
nată de tovarășii Dumitru Po- 
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Con
stantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Osman Assai, 
ambasadorul Republicii 
Egipt îl» București.

La plecare, pe aeroportul din 
Cairo, delegația a fost condusă 
de Ibrahim Shukry, secretar 

al U.S.A.. Abou Zeid, 
al Comitetului U.S.A.

C.C. 
u- 
fă- 
in 

îna-

P.C.R.,

Arabe

al C.C. 
secretar

ANIVE
acestea a fost sărbăto-Zilele _____  ____

rită împlinirea a 25 de ani de 
la înființarea Direcției Genera
le a Rezervelor de Stat.

Participant» la adunarea festi
vă. organizată cu acest prilej, 
au adresat Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE ---------- — _ ...------- x jnCEAUȘESCU o telegramă, 
care se scrie :

Urmind neabătut linia politi
că și economică trasată de 
Partidul Comunist Român și 
țunțind cu abnegație pentru 
transpunerea acesteia în viață, 
activitatea depusă de către lu
crătorii din administrația cen
trală și unitățile subordonate 
Direcției Generale a Rezervelor 
de Stat a dus la realizarea an 
de an a tuturor sarcinilor pri
vind constituirea rezervelor de 
stat, asigurarea integrității can
titative și calitative a acestora.

Animați de dorința fermă de 
a-și aduce contribuția la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, lucrătorii Di
recției conștienți de sarcinile 
ce le revin in contextul activi-

al orașului Cairo, precum și de 
alți activiști ai Uniunii Socia
liste Arabe. Au fost, de ase
menea, prezenți Petru Burlacu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo, precum 
și membri ai ambasadei.

Asociația studenților comu
niști de la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“ organizează 
miine, orele 20, la Studioul de 
teatru, o seară a revistei 
„Amfiteatru“, discutîndu-se asu
pra modalității de ilustrare a 
problemelor artei studențești în 
revistă. Cu acest prilej, se 
inaugurează și cenaclul literar 
al I.A.T.C. Vor participa mem
bri ai cenaclurilor literare stu
dențești „Junimea“ și „Charmi- 
des“. în programul serii sînt in
cluse un recital de versuri (ale 
poeților Dinu Adam, Dana 
Duma, Luminița Ioan, Grigore 
Ionas, Oana Măciucă. Dan Ni- 
colau, Gabriel Stănescu), un re
cital al actorului Florian Pittiș, 
un recital de muzică folk susți
nut de Mircea Florian. (G. I.).• LA MUZEUL DE ISTORIE 

A PARTIDULUI COMUNIST, 
A MIȘCĂRII REVOLUȚIONA
RE ȘI DEMOCRATICE DIN 
ROMANIA, marți, a fost des
chisă expoziția documentară de 
fotografii „10 ani de la publi
carea tezelor cu privire la pro
blemele rurale socialiste ale 
R.P.D. Coreene“.

La vernisaj au participat 
Ion Ceaușescu, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Constan
tin Potingă. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Nicolae 
Cioroiu, directorul Muzeului, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ac
tiviști de partid și de stat, un 
numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice, alți 
membri ai corpului diplomatic.

• Filarmonica „George Enes- 
cu“ prezintă în sala Studio a

Ateneului Roman, astazi, la ora 
20, în cadrul „După-amiezilor 
muzicale ale tineretului“, mai 
multe recitaluri. Este vorba de 
două recitaluri de pian, susținu
te de Roxana Lazăr și Iosif 
Ioan Prunner. un recital de vio
loncel prezentat de Șerban Ni- 
chifor și unul de vioară sub 
arcușul Mihaelei Ionescu.

• Casa de cultură a studenți
lor ieșeni organizează, astă sea
ră. la sediu și în celelalte săli, 
mai multe activități. Astfel, la 
orele 17 este anunțată la sala 
de spectacole dezbaterea „Orien
tarea profesională — sarcină de 
actualitate pentru absolvenții 
liceelor teoretice“. în pregătirea 
studenților Facultății de con
strucții și TCI Iași. La ora 20, 
un program al corului „Pasto
rală“. La aceeași oră, Centrul de 
informare și documentare poli
tică găzduiește expunerea „Opo
ziția dintre știință și religie în 
evoluția societății omenești“. 
Anul III matematică susține 
microspectacolul „Mărțișor stu
dențesc“, la Student-club, iar 
Seara de romanțe de la Clubul 
artelor va avea invitat pe Ion 
Crețu.

de cultură sau dintre cei cărora 
li s-a propus să intre fără bilet, 
dar cu condiția să treacă mai 
intii pe la sala 8. Și așa, cu 10 
oameni, care au afirmat în fi
nal „a fost foarte interesant, o 
să revenim“, s-a mai desfășurat 
o acțiune la „Student-Club“.

DIANA IONESCU

A apărut
TÎNĂRUL

sumarul revistei sem- 
articolul Iarna Ia sate

LENINIST

Constituit acum trei săptămini, după două concursuri de 
selecție, organizate cu prilejul unor seri de dans. Teatrul C 8 
și-a cristalizat intre timp prima parte a subiectului pe mar
ginea căreia membrii formației improvizează. Cei 10 actori 
amatori pătrund treptat sensurile rolurilor pe care le inter
pretează — al tinerei soții iubitoare de petreceri, al tinărului 
soț hotărit să-și consacre orele libere studiului, al rudelor, al 
prietenilor, al vecinilor. Conflictul iși adaugă nuanțe noi la 
fiecare repetiție. Replicile se cristalizează, devin tot mai 
sugestive, dobîndesc înțelesuri particulare in economia viito
rului spectacol. Ambițioși, membrii formației, tineri de dife
rite profesiuni din sector, au hotărit să repete începînd de 
ieri de cîte trei ori pe săptămină. Un amănunt pe cit de ne
așteptat, pe atît de îmbucurător: colectivul teatrului C 8 se 
lărgește, au fost înregistrate in ultima vreme citeva noi în
scrieri, așa că in curind va intra in scenă cea de a doua echi
pă de teatru C 8.

Treceți pe la sala 8!
Casa de cultură a studenților 

„Grigore Preoteasa“ organizează 
aproape săptămînal întilniri ale 
studenților din institutele bucu- 
reștene cu personalități ale vie
ții noastre social-culturale. Ini
țiativa este demnă de lăudat. C'e 
desfășurare practică are, însă, 
aceasta, uneori ? Iată un exem
plu: într-una din ultimile seri 
fusese programat un dialog pe 
teme de politică externă. Invi
tatul — un specialist în acest 
domeniu, era așteptat în sala 8 
a Casei de culțură de vreo 10 
studenti convocați din mulțimea 
celor ce se aflau în barul casei

Aspectul vremii se va menține 
închis, cu înnorări accentuate 
în sudul și estul țării, unde, izo
lat. va ninge. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări tempo
rare în Moldov’a, Bărăgan și Do- 
brogea. Temperaturile minime 
vor avea valori cuprinse între 
—9 și +1 grad, mai scăzute în 
estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei, iar cele maxime între 
—3 și +3 grade in jumătatea de 
est a țării și -1-1 și +7 grade în 
celelalte regiuni. Pe alocuri în 
zona de munte se va produce 
chiciura.

Poșta concursului

RSARE
tații economico-sociale din țara 
noastră, se angajează ca, dind 
dovadă de înaltă responsabili
tate și devotament, să depună 
toate eforturile. întreaga lor ca
pacitate și energie pentru reali
zarea in condiții exemplare a 
tuturor sarcinilor ce le sint tra
sate de conducerea superioară a 
partidului și statului.

încredințăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți lucrătorii din sistemul re
zervelor de stat vor canaliza 
toate forțele pentru a întîm- 
pina cu succese remarcabile cele 
două mari evenimente din viața 
partidului, statului și poporului 
nostru — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și al XI-lea 
Congres al partidului.

In numele Consiliului de con
ducere al Direcției Generale a 
Rezervelor de Stat telegrama 
este semnată de Gheorghe A- 
postol, director general, Costici 
Bădițoiu, secretarul 
organizației de partid, 
Bogatan, președintele 
tului sindicatului.

Biroului 
și Ana 

Comile-
(Agerpes)

• CEA DE-A TREIA și 
ultima etapă a „Cupei mon
diale“ la schi-alpin va de
buta astăzi la Abetone (Ita
lia) cu desfășurarea unei 
probe feminine de slalom.

în prezent, lideră autori
tară a clasamentului indivi
dual feminin este celebra 
campioană austriacă Anne- 
marie Proell-Moser care tota
lizează 228 puncte.

La masculin, lupta pentru 
ocuparea 
deschisă.
Collombin 
puncte, i
Klammer (Austria)-122 punc
te, Pierro Gros (Italia) — 
120 puncte și Hans Hinterseer 
(Austria)-112 puncte. Deți
nătorul trofeului, italianul 
Gustavo Thoeni, are 95 
puncte și se pare că in acest 
an nu va mai 
învingător.

primului loc este 
Conduce Roland 

i (Elveția) cu 140 
urmat de Franz

putea termina

• ÎN SALA 
COUBERTIN“ 
va desfășura, 
martie, turneul final al „Cu
pei campionilor europeni“ la

„PIERRE DE 
din Paris se 
între 1 și 3

Din 
nalăm 
— anotimpul unor ample ac
țiuni politico-educative — 
semnat de tovarășul Pante- 
limon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

In atenția activului U.T.C.
„Cenaclul politic“ prezintă 

dezbaterea Muncitori în de
venire realizată cu sprijinul 
Comitetului județean Argeș 
al U.T.C. pe o problemă de 
stringentă actualitate : adap
tarea la munca industrială 
și asimilarea comportamen
tului muncitoresc a tinerilor 
veniți din mediul rural.

Rubrica de „Metodică“: 
Motivație și participare.

Ioan Rusu, secretar al Co
mitetului U.T.C. al Uzinelor 
23 August din București în
serează citeva considerații 
pe marginea temei Muncă și 
conducere colectivă.

Ancheta T.L. din acest nu
măr are ca subiect Promo
varea tinerilor. Părerile spe
cialiștilor, situațiile concrete 
semnalate din citeva județe, 
experiența organizațiilor ju
dețene ale U.T.C. constituie 
termenii unei confruntări de 
un real interes.

Amintim, de asemenea, ru
bricile: Dincolo de cifrele 
planului și Jurnalul întrece
rii uteciste care, și în 
număr, sint consacrate 
dențierii remarcabilelor 
zultate obținute de tineri în 
întrecerea utecistă.

începînd cu acest număr

a» wisț«»

în revistă puteți urmări ci
clul de articole „30 de trepte 
spre împlinire“ — amplă e- 
vocare a principalelor mo
mente ale noii istorii a Ro
mâniei.

Elevilor, numărul 2/1974 al 
revistei Tînărul leninist le 
oferă rubricile: Școala fără 
catalog și Vă propunem o 
profesie.

în sprijinul învățămintului 
politico-ideologic pentru ti
neret, revista 
Perfecționare 
mană.

Revista mai

publică studiul 
socială și u-

acest 
evi- 
re-

cuprinde ru
bricile sale permanente : A 
trăi in chip comunist, 7 per
sonalități despre personali
tate, Cronica atee, Dialog in
tim, Virsta lansării, Cabinet 
psihologic, Peisaje ideologice 
europene, Subiecte, Civiliza
ția sportului, Meridian.

volei masculin, competiție la 
care participă 
Ț.S.K.A. Moscova 
toarea trofeului), 
București, S. C. Leipzig 
Blokker (Olanda).

Iată programul 
zile de întreceri 
martie : Ț.S.K.A. 
Blokker ; Dinamo 
S. C. Leipzig; 
martie : . _
ker ; Ț.S.K.A. Moscova-Di- 
namo București : duminică 3 
martie : Dinamo București- 
Blokker ; Ț.S.K.A. Moscova- 
S. C. Leipzig.

echipele 
(dețină- 
Dinamo 

Si
celor trei

; vineri 1
Moscova- 

București- 
simbătă 2 

S. C. Leipzig-Blok- 
Ț.S.K.A. **

• MARȚI în apropierea o- 
rașului Minsk au început 
campionatele mondiale de 
biatlon. Proba de 15 km, re
zervată juniorilor, a fost cîș- 
tigată de schiorul sovietic

Serghei Hokulia, cronome
trat cu 58’06”35/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
K. Kuntola (Finlanda) — 
59’04”36/100 și S. Velolipes- 
chi (U.R.S.S.) — 59’05”15/100.

• COMITETUL DIREC
TOR al Federației interna
ționale de ciclism, întrunit 
la San Sebastian cu ocazia 
campionatelor mondiale de 
ciclocros a reținut propune
rea ca, începînd din anul 
1976, compionatele europene 
de juniori să devină campio
nate mondiale. în același an 
vor fi organizate și primele 
campionate europne de ciclo
cros pentru juniori.

• PENTRU A STIMULA 
interesul față de cea de-a 
21-a ediție a Olimpiadei de

șah ce va avea loc anul a- 
cesta la Nisa, Federația fran
ceză de specialitate a orga
nizat un turneu național re
zervat copiilor sub 10 ani.

• ÎNTRUNIT LA ROMA, 
comitetul director al Fede
rației italiene de tenis a de
cis să se ralieze la propu
nerea federației franceze in 
ceea ce privește jucătorii an
gajați prin contract cu aso
ciația americană W.T.T., or
ganizatoarea campionatului 
interorașe. în consecință, ju
cătorii care vor participa la 
turneul interorașe nu vor fi 
acceptați la campionatele in
ternaționale ale Italiei, pro
gramate in luna mai la 
Roma.
• ECHIPA DE FOTBAL 

Steaua s-a întors în Capita
lă după turneul întreprins în 
Iran. Bilanțul fotbaliștilor 
români : 2 victorii, 2 me
ciuri egale și o înfrîngerc. In 
ultima partidă susținută la 
Abadan, in compania echi
pei locale, Steaua a obținut 
victoria cu scorul de 2—1.

ARGHIR IOANA — orașul 
Gheorghe Gheorghiu Dej — 
Bacău : Mulțumim pentru feli
citări și în același timp... vă 
felicităm pentru justificarea a- 
dusă ilustrării desenului B.

CONSTANTIN ALEXANDRU 
— elev, Cimpina : Scrii că aș
tepți cu nerăbdare sfîrșitul săp- 
tămînii. dar în restul timpului 
ar fi bine să mai citești și alt
ceva.

CIOMAGA LUMINIȚA A- 
DRIANA — elevă — Cimpina : 
Aveți dreptate : „Esențialul nu 
este să-ți însușești o serie de 
formule protocolare, ci să le 
șlefuiești pe dinăuntru, așa in
cit limbajul agreabil să-ți vină 
de la sine ca o expresie natu
rală a firii și a bunei creșteri 
și nu a bădăranului manierat, 
care și-a însușit doar luxul ex
terior“.

MIHU MARIANA — Bucu
rești : în încheierea scrisorii 
declarați : „Credeți-mă, sint 
sinceră (nu ca altele)...“. De 
acord, nu sînteți ca altele, dar 
e prea vizibilă imprumutarea 
frazelor din cartea lui Iuliu 
Rațiu „Planetă de adolescent“. 
Poate pe viitor să intilnesc pro
pria dumneavoastră opinie.

CONSTANTIN ALEXANDRU 
— elev, Cimpina : Experiența 
nu se acumulează din „ni
micuri“. Trebuie să înveți și 
să muncești mai mult.

FRINCU EMILIAN — elev, 
Rm. Vîlcea : Sint bucuros să-ți 
transmit tradiționalul „La mulți 
ani“ de ziua ta care a coincis 
cu data apariției extemporalu
lui și mai ales pentru, că la cei 
18 ani 
„lipsa 
grenaj

învîrtesc, să lucreze în gol ; este 
o aluzie evidentă la viața de 
toate zilele cînd unii muncesc 
din greu, iar alții absentează 
voit de la lucru“.

DARABAN ROBERTHO CON
STANTIN — elev. Constanța : 
în extemporalul din etapa a 
Il-a îmi puneți de fapt două 
întrebări : dacă desenele pe care 
le trimiteți să fie colorate și 
dacă puteți ilustra un cuvînt 
prin mai multe imagini ? Eu vă 
dau un singur răspuns : cum 
doriți. Dacă le colorați, i 
ți-le cu mai mult umor, 
tual, iar dacă doriți să 
teți mai multe desene, 
cont că tot ce-i prea 
strică. Apropo, pe cine 
indicat să ascult ?

VASILE FLORIN —

colora- 
, spiri- 

trimi- 
țineți 
mult 

mi-ați

îți dai bine seama că 
unei rotițe dintr-un an- 
face ca celelalte, deși se

elev 
clasa a VlII-a. comuna Vărlulau 
— Prahova : Ești indignat pen
tru că deschizînd ziarul tău 
preferat ai dat de niște abateri 
de la politețe strecurate într-o

Alcoolism Autocritică"Aiutor

N. TERENTUS, elev — Cugir

CĂTĂLIN ENCICĂ, elev—Galați

LUCIAN VLAD — Timișoara

ȘTEFAN MITROI — Alexandria
MIHAI CĂLINEANU, elev —

Pitești

„Amabilitate"
Se-mbrincește, dă din coate 
Te împinge, face scene 
Și de zici ceva, răspunde 
— „Am-amabilitate“, nene !

MIRCEA HAMZA, 
elev, Brașov

(BERAR)

rr Agresivitate

Agresivitate"

In localuri și în baruri 
Este cel mai agresiv 
însă la locul de muncă 
El este cel mai... pasiv

NOEL LASZLO, Tulcea

asemenea publicație. Ai drepta
te, numai că cele semnalate de 
tine au fost intenționat „strecu
rate“, ele făcind parte din re
gulile „jocului nostru“. Eu te 
rog să fii atent și de acum 
înainte și dacă mai găsești a- 
semenea greșeli „grave“ să ne 
scrii.

MONICA DUMITRACHE — 
elevă, Dărmănești, Dîmbovița : 
Iți răspund prin înseși cuvin
tele tale „cînd le vezi bine pe 
toate / toate merg pe jumă
tate / cînd le vezi bine și rău/ 
ferice de capul tău". într-ade- 
văr, jumătate din răspunsuri 
au fost bune dar mă face să 
cred că nu ești prea „ferice“ de 
acest lucru.

CIURARU GHERGHINA — 
muncitoare, CCTB București : 
Iată versurile dv. „Să meargă 
puțin la piață / Nici nu 
cerc să îl conving / Dar 
masa-i pregătită / Dînsu-i foar
te agresiv“. Le publicăm, poate 
le mai citește și altcineva.

TOMICA IONEL, elev, clasa a 
VlII-a, com. Radomirești — jud. 
Olt : Ai dreptate : „amabilita
tea față de cei mai in virstă 
este o podoabă frumoasă a ti
neretului, de aceea el să fie 
deprins cu ea încă din fragedă 
copilărie“. Dar acest lucru l-a 
spus Jean Amons Komensky — 
un gînditor ceh care a trăit în 
jurul anului 1 600. Interesant ar 
fi fost dacă-mi spuneai ce gin- 
dești tu, acum, despre amabili
tate. Totuși e bine că ai reținut.

BULANGA OVIDIU — Baba- 
dag, jud. Tulcea : De ce numai 
atît ? La 16 ani trebuie să în
drăznești să fii și politicos.

APOSTOL GHEORGHE, elev 
sergent. Constanța : Să știți că 
am și albumul cu caricaturi care 
a apărut recent în librării. Așa 
că trimiteți-mi altceva original 
(același lucru și pentru AN- 
DRONACHE TITI — elev, Cim- 
pulung Moldovenesc).

NICOLESCU DANIELA — 
Ploiești. într-adevăr, desenul 
este cam stingaci dar am reținut 
ideea dv. (cel mai mare ajutor 
pe care-l dăm naturii este ace
la de a nu o mai polua).

COLEAC KURELUK — profe
sor, Mărițeia Mică, com. Dărmă
nești — Suceava : Și de data a- 
ceasta aveți idei bune. Vă aș
tept în continuare.

CONSTANTIN ALEXANDRU 
— elev. Cîmpina : îmi ceri sfa
turi referitoare la acumularea 
de experiență. Iată o maximă 
cunoscută a lui Ovidiu : „Vîrs- 
ta aduce experiență“, sau cum 
spunea Shakespeare „Experien
ță se capătă prin străduință și 
osteneală“.

CRISTEA VASILE — 
citor, întreprinderea 
roșie“, București : Așa 
m-ați sfătuit, am ales 
pigrame pe cea „mai

in- 
cind

mun- 
„Flacăra 

cum 
din e- 

puțin
slabă“. Este cea adresată unui 
sportiv „Este agresiv / (Pe te
ren mai rar !) / însă excesiv / 
Cînd se vede în bar“. Și justi
ficarea alegerii desenului D este 
bine documentată, cunoscîn- 
du-se legătura dv. cu produc-

Ing. M. ȚAPU
lector-universitar

I.C.S. „COMALIMENT"
cu sediul în București Str. C. A Rosotti nr. 5. Sectorul 1.

■

prezintă

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați cu buletin de București 
sau din comunele subordonate, de asemenea 
conducători auto care îndeplinesc condițiile 
cerute de Legea nr. 22, respectiv școala gene

rală și fără antecedente penale.
Doritorii se vor adresa la compartimentul per

sonal de la adresa sus indicată.

o producție a studiou
rilor bulgare 
regia : BORISLAV ȘA- 

RALIEV 
cu : GHEORGHI CER- 

KELOV, IVAN AN- 
DONOV, GHEOR
GHI DJUBRILOV, 
ALBENA KAZA
KOVA.

OM CARPATI
București

cu sediul în B-dul Magheru nr. 7, invită pe toți 
colaboratorii săi externi, ghizi-interpreți, să se 
prezinte de urgență la Serviciul Ghizi în vede
rea reînnoirii condițiilor de colaborare pentru 
anul 1974 și pentru comunicări foarte impor

tante



?

Cursul ascendent

X nscriindu-se ca un 
moment de impor
tanță deosebită în 
dezvoltarea priete
niei și cooperării 
pe care România

socialistă o promovează cu 
consecvență în relațiile sale cu 
țările arabe, recenta vizită a 
tovarășului Nicolae z Ceaușescu 
în Libia, Liban, Siria și Irak a 
adăugat noi valențe acestor ra
porturi, dcschizind largi pers
pective în domeniul colaborării 
bilaterale, prin ridicarea pe noi 
trepte, superioare, a conlucrării 
trainice, de durată, între țara 
noastră și țările vizitate. Prin 
această vizită istorică, prin re
zultatele sale consemnate in 
documente. în declarații, în 
acorduri și înțelegeri, se asigură 
noi și ample perspective cursu
lui ascendent al relațiilor româ- 
no-arabe.

Potrivit politicii sale consec
vente, România se pronunță 
continuu pentru extinderea re
lațiilor sale economice cu țările 
socialiste, cu statele în curs de 
dezvoltare, care militează pen
tru dezvoltarea pe drumul con
solidării independenței, pentru 
progres și pace, cu toate statele, 
indiferent (le orinduirea lor so
cială, pe baza egalității în drep
turi și avantajului reciproc. 
Țara noastră consideră că in
tensificarea schimburilor eco
nomice, tehnico-științifice, cul
turale — în general a schimbu
rilor de valori materiale și spi
rituale — reprezintă un factor 
care contribuie la întărirea prie
teniei dintre popoare, la crearea 
unor premise favorabile cunoaș
terii reciproce, la învingerea 
stării de subdezvoltare. Ia îm
bunătățirea climatului interna
țional. In zilele noastre, mai 
mult ca oricine!, se impune ne
cesitatea participării active la 
circuitul mondial economic, la 
valorificarea avantajelor divi
ziunii internaționale a muncii.

România — stat socialist în 
curs de dezvoltare, aflat în plin 
efort de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— dispune de o gamă largă de 
posibilități pentru creșterea 
participării sale la schimburile 
materiale și spirituale interna
ționale. In același timp, poporul 
nostru, respectind valorile altor 
popoare, dorința lor de a stabili 
și dezvolta relații bazate pe sti
ma reciprocă, pe egalitate, pe 
respectarea atributelor suverane 
ale fiecăruia, deschide larg por
țile cooperării. Pe această bază. 
România întreține raporturi 
multilaterale cu statele din Eu
ropa, Africa, Asia și America 
Latină.

Un loc important in ansam
blul relațiilor internaționale ale 
României socialiste îl dețin sta
tele arabe. Este firesc acest lu
cru deoarece țările arabe, întoc
mai ca și țara noastră, se preo
cupă pentru asigurarea unui 
ritm cit mai înalt dezvoltării 
lor, pentru lărgirea schimburilor, 
a cooperării cu alte state. Româ
nia și statele arabe sînt animate 
tle năzuința de a coopera in do
meniul economic, tehnico-știin- 
(ific, agricol, cultural, al infor
mațiilor, sănătății, pe o bază 
reciproc avantajoasă. Intre țările 
noastre există deja in aceste do
menii o bună experiență. Astfel,

pentru .a da citeva exemple, în 
anul trecut volumul schimburi
lor comerciale româno-siriene 
s-a dublat comparativ cu anul 
1972 ; au loc ample acțiuni de 
cooperare cu Libia, in industri
ile petrochimică, mecanică, a 
construcțiilor, in agricultură ; 
România ocupă un Ioc de frunte 
pe lista partenerilor europeni 
de comerț exterior ai Libanu
lui, funcționează, cu bune rezul
tate. trei societăți mixte româno- 
libaneze ; specialiștii români 
lucrează la efectuarea unor stu
dii și proiecte de mari lucrări 
de irigații în bazinul Eufratului.

Convorbirile purtate in cele 
patru țări arabe, vizitele efec
tuate în întreprinderi și institu
ții, dialogul cu muncitori din 
uzine, cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, au evidențiat 
interesul pe care popoarele din 
aceste țări îl manifestă pentru 
sporirea cooperării cu România, 
evidențiindu-se cu acest prilej 
existența unor mari posibilități.

Rodnicia bilanțului vizitelor 
pe care le-a efectuat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este expri
mată de faptul că s-au perfec
tat peste douăzeci de înțelegeri 
bilaterale cu caracter economic. 
Amintim acordul general de co
laborare între România și Li
bia, un șir de acorduri de 
cooperare economică și tehnică 
în domeniul petrolier și în alte 
sectoare industriale, în domeniul 
agrar și agrozootehnic, al con
strucțiilor, transporturilor fero
viare și drumurilor, înțelegeri 
în domeniul științific, constitu
irea comisiei mixte româno-li- 
biene : acordurile de cooperare 
cu Libanul : cele încheiate in 
cursul vizitei în Siria, ea și 
hotărirea de a intensifica rela
țiile bilaterale, exprimată în 
comunicatul româno-irakian. 
Noile înțelegeri vin să întregeas
că schimburile economice, 
țiunile de cooperare pe 
România le are cu alte 
arabe — cum sint Egipt,
geria, Maroc, Kuweit, Tunisia, 
Sudan.

Elementele specifice modului 
in care statul nostru înțelege să 
promoveze cooperarea cu diferi
tele state sint evidente și in 
acordurile încheiate cu cele pa
tru țări arabe vizitate. Printre 
acestea remarcăm desfășurarea 
acțiunilor de cooperare pe ter
mene mai lungi, capabile să 
confere stabilitate și perspective 
de viitor. în avantajul și in
teresul părților contractante. 
Apoi, promovarea unor forine 
noi. superioare de cooperare, un 
rol de seamă în cadrul acestora 
ocupindu-1 societățile mixte, mo
dalitate specifică de conlucrare 
pe care România o promovează 
— prin asigurarea avantajelor 
reciproce, cu respectarea strictă 
a atributelor naționale. Acordu
rile acestea — bazate pe respec
tul independenței, suveranității, 
egalității în drepturi, neamstecu- 
lui în treburile interne, avanta
jului reciproc — expresie a re
lațiilor de tip nou pe care se 
fundamentează, exprimă spriji
nul țării noastre față de lupta 
țărilor și popoarelor arabe pen
tru întărirea independenței și 
suveranității lor naționale, pen
tru dezvoltarea de-sine-stătătoa- 
re, solidaritatea României cu

ae
rare 
state

Al-

lupta lor pentru progres social 
și pace.

„Dorim ca în viitor să punem 
la baza relațiilor dintre țările 
noastre posibilitățile care au re
zultat in aceste zile din convor
birile pe care le-am avut... Do
rim să extindem colaborarea în 
domeniul economic, științific, 
cultural, poliție, pentru a con
tribui la dezvoltarea popoarelor 
noastre, cit și la cauza păcii și 
colaborării între toate popoarele 
lumii“. Aceste cuvinte, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
rostit cu referire la relațiile 
româno-libaneze, sînt, de fapt, 
expresia dorinței României de a 
intensifica legăturile pe planuri 
multiple, cu toate 
rilor vizitate, cu 
arabe.

Saluiind cu vie 
zultatele vizitei, prin sutele 
telegrame și scrisori care sosesc 
pe adresa Comitetului Central, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— poporul român, tînăra sa ge
nerație își manifestă hotărirea 
fermă de a munci mai bine, de 
a dobîndî succese și mai mari 
pentru înflorirea patriei socia
liste, pentru creșterea potenția
lului ei economic, pentru a face 
să sporească participarea Româ
niei la schimburile materiale și 
spirituale internaționale. Dînd o 
înaltă apreciere și deplină apro
bare activității remarcabile des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul acestei vi
zite, consecvenței cu care acțio
nează pentru aplicarea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului, Hotărirea 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român sublinia :

„Aprobînd pe deplin rezulta
tele . deosebit de pozitive ale vi
zitei, Comitetul Executiv trasea
ză sarcină tuturor ministerelor, 
instituțiilor și organismelor in
teresate să acționeze cu fermi
tate pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor acordurilor, 
convențiilor și înțelegerilor con
venite. Trebuie întreprinse ime
diat măsuri pentru a se trece la 
aplicarea practică a acordurilor 
și convențiilor privind coopera
rea în producție, realizarea de 
societăți mixte în diferite dome
nii, construirea unor obiective 
economice și social-culturale în 
aceste țări, lărgirea considera
bilă a schimburilor economice 
etc.

Va trebui să se ia măsuri pen
tru intensificarea schimburilor 
de experiență, a legăturilor din
tre instituțiile de științp, artă și 
cultură, dintre școli și universi
tăți din România și țările arabe, 
să se lărgească studierea limbii 
și literaturii acestor popoare, să 
se facă mai bine cunoscute în 
aceste țări cultura și civilizația 
românească.

Comitetul Executiv stabilește 
să se ia toate măsurile pentru 
întărirea și lărgirea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român 
și partidele comuniste, muncito
rești. progresiste din aceste țări, 
dintre organizațiile de masă 
și obștești, contribuind astfel la 
adîncirea prieteniei și solidari
tății dintre poporul român și po
poarele arabe, la accelerarea 
progresului lor économico-so
cial“.

popoarele ță- 
toate statele
satisfacție re

de

IOAN TIMOFTE

PENTRU PRELUAREA DE CĂTRE
STATELE IN CURS DE DEZVOLTARE
A RESURSELOR NATURALE PROPRII

O rezoluție a Conferinței islamice de la Lahore

Tntr-o rezoluție privind Dez
voltarea și relațiile economice 
internaționale, dată publicității 
luni, șefii de stat și de guvern 
participanți la Conferința isla
mică de la Lahore s-au pronun
țat,. pentru preluarea de către 
statele în curs de dezvoltare a 
propriilor resurse naturale și 
valorificarea acestora în vede
rea asigurării progresului eco
nomic și social, a bunăstării po
poarelor respective. Pe această 
linie, rezoluția se declară în fa
voarea convocării unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în cadrul că
reia să se studieze dezvoltarea 
economică. Țărilor participante 
la conferință li se cere „să-și 
intensifice eforturile la această 
reuniune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. și în

foruri internațio- 
consolidarea for
care luptă pen- 

controlului na-

cadrul altor 
naie pentru 
țelor actuale 
tru asigurarea 
ționsjl asupra resurselor natu
rale ale țărilor în curs de dez
voltare și pentru reevaluarea 
lor“. Statele islamice, se spune 
în continuare, „își" vor oferi 
unul altuia ajutor și solidari
tate in eforturile depuse de 
ele pe plan național în scopul 
asigurării mobilizării resurselor 
lor în vederea propriei lor dez- 
vol țări“.

Rezoluția face apel la „toate 
țările în curs de 
să-și unească eforturile 
.stabilirea de noi relații 
mice internaționale, care 
mai echitabile și mai 
brațe“.

dezvoltare 
pentru 
econo- 
să fie 
echili-

CUVINTUL 
HORTENSIEI BUSSI ALLEN- 
DE ÎN COMISIA O.N.U. 

PENTRU DREPTURILE 
OMULUI

• HORTENSIA 
ALLENDE, soția 
președinte Salvador _____
a luat cuvintul în fața Comi
siei O.N.U. pentru drepturile 
omului, în calitate de vice
președintă onorifică a Fede
rației Internaționale a Fe
meilor Democrate. Cu acest 
prilej, ea a adresat opiniei 
publice internaționale apelul 
de a sprijini obiectivul eli
berării personalităților po
litice chiliene deținute pe 
Insula Dawson. Printre aces
te personalități, ea a citat pe 
Luis Corvalan. secretar ge
neral al P.C. din Chile. Clo- 
domiro Almeyda, locțiitor al 
secretarului general al Parti
dului Socialist, Jose Toha, 
fost ministru de interne și 
al apărării, Anselmo Sule, 
aparținînd mișcării stîngii 
democrat-creștine, Vincente 
Sota, fost vicepreședinte, mi
nistru al apărării și de in
terne.

BUSSI 
fostului 

Allende,

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT

Vizita delegației P.C.R 
in Olanda

In continuarea vizitei pe care 
o întreprinde în Olanda, la in
vitația Comitetului Executiv al 
Partidului Muncii, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, s-a intîlnit 
cu ministrul culturii. H. W. van 
Doorn, și 
membrii 
probleme 
grupului 
tidului Muncii. De 
delegația a vizitat uzinele 
avioane „Fokker“ 
tatea 
Delft.

A participat Mihail-Bujor Si- 
on, ambasadorul României la 
Haga.

jon s-au întrunit delegații 
cietăților de Cruce Roșie 
Nordul și Sudul Coreei.

în cuvintul său, delegatul 
R.P.D. Coreene a subliniat că 
viitoarele convorbiri trebuie să 
continue, ca și pină anul tre
cut. la Phenian, și a cerut, tot
odată, părții sud-coreene să re
nunțe la manevrele obstrucțio
niste menite să creeze obstaco
le in calea convorbirilor din
tre cele două organizații.

So- 
din

Negocierile de la Viena
a avut convorbiri cu 
Comitetului pentru 

internaționale al 
parlamentar al Par- 

~ asemenea, 
de 

și Universi- 
de tehnologie din orașul

• LA VIENA a 
marți, cea de-a 26-a 
plenară a negocierilor 
reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri adia
cente în Europa centrală. In ca
drul ședinței, care s-a desfășu
rat sub președinția șefului de
legației belgiene, a luat cuvintul 
reprezentantul delegației R.D.G.

Următoarea ședință plenară a 
negocierilor de la Viena ur
mează să aibă loc joi.

avut Ioc, 
ședință 
privind

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția A.C.T.C.. la cererea păr
ții R.P.D. Coreene, la Panmun-

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la Co-

penhaga, Ghcorghe Ploeșteanu, 
împreună cu alți membri ai am
basadei, a avut o întilnire cu 
membri ai conducerii Partidu
lui Comunist din Danemarca, 
în frunte cu președintele parti
dului, Knud .Tespersen.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind 
relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Danemarca.

Intrevedere în cadrul 
S.A.L.T.

• O NOUA ÎNTREVEDERE 
între delegațiile sovietică și a- 
mericană participante la con
vorbirile în problema limitării 
înarmărilor strategice a avut 
loc, marți, la Geneva — relatea
ză agenția T.A.S.S.

Deficit record în Anglia
• BALANȚA COMERCIALA 

a Marii Britanii a înregistrat in 
luna ianuarie un deficit record 
de 383 milioane lire sterline, s-a 
anunțat oficial Ia Londra.

ORIENTUL Ineditele scrutinului britanie
APROPIAT

R.P. UNGARA. Montajul 
aerului la Fabrica de aliaje

Președintele Richard Nixon a ținut, luni seara, la Casa Albă« 
o conferință de presă televizată, prima din acest an, in care au 
fost abordate o serie de probleme aflate in atenția Administra
ției. pe plan intern și internațional.

Conferința de presă
3 președintelui Nixon

unei instalații de purificare a 
din Zagyvarna.

DE-AL 21-LEA
Festival internațional de fol
clor „Migdalul in floare“, 
manifestare tradițională care 
are loc in vestitul „oraș al 
templelor“ — Agrigento, din 
Italia, s-a încheiat cu un 
frumos succes al artei ro
mânești : ansamblul de cin- 
tece și dansuri populare 
„Doina Mureșului“ al Casei 
de cultură din Arad a fost 
distins cu Marele premiu al 
festivalului, trofeul „Tem
plul de aur“.

La festival au participat 
formații folclorice din Fran
ța. Anglia. Spania, Indone
zia, Irlanda. Iugoslavia, Ita
lia și alte țări.

Atit in cadrul parăzilor 
desfășurate pe străzile ve
chiului oraș, cit și în timpul 
celor patru spectacole pre
zentate pe scena teatrului 
comunal, ansamblul româ
nesc s-a bucurat de o pri
mire excepțională din partea 
publicului, care a răsplătit 
cu numeroase aplauze mă
iestria interpretativă a celor 
40 cintăreți și dansatori ro
mâni.

La invitația unor organi
zații cultural-artistice și tu
ristice italiene, ansamblul 
folcloric românesc întreprinde 
in continuare un turneu în 
mai multe localități italiene 
— Sciacca, Polistena, Avel- 
lino, Baiano. Benevento, Sa
lerno, Caserta.

Răspunzînd la o întrebare le
gată de situația energetică a 
S.U.A., președintele a . spus : 
„Privind spre viitor, cred că a- 
cum putem afirma că, deși criza 
a trecut, problema rămine“.

Solicitat să-și expună punctul 
de vedere asupra embargoului 
petrolier, președintele S.U.A. a 
arătat că această problemă pre
ocupă pe toți americanii și este 
în prezent examinată de țările 
producătoare. „Trebuie să sub
liniez, a arătat el, că vizita se
cretarului de stat Henry Kis- 
singer în Orientul Apropiat ur
mărește să obțină o dezanga
jare sau începerea convorbirilor 
cu privire la o dezangajare pe 
frontul sirian. Acest lucru, după 
dezangajarea pe frontul egip
tean, va avea, cred eu, un efect 
pozitiv, deși el nu este legat în 
mod direct de problema embar
goului. Sîntem de părere că rea
lizarea unei păci permanente în

Orientul Apropiat este un obiec
tiv care merită să fie realizat 
separat de embargo. Dar, deși 
una din părți nu condiționează 
un domeniu de celălalt, ceea ce 
se petrece intr-un domeniu a- 
fectează în mod inevitabil ceea 
ce se petrece în celălalt. Pe 
baza convorbirilor purtate cu 
miniștrii de externe cu care 
m-am intîlnit săptămîna trecută 
și pe baza rapoartelor pe care 
le-am primit pînă in prezent, 
pot spune că, după părerea mea, 
vom face progrese continue pe 
frontul păcii. Consider că acest 
lucru va fi util în ce privește 
obținerea de progrese în dome
niul ridicării embargoului“.

Evocind asigurările sale ante
rioare că în S.U.A. nu se va pro
duce o recesiune economică, 
președintele a declarat : „In 
momentul de față trecem prin 
ceea ce aș spune că este o curbă 
descendentă în economie, dar 
nu o recesiune“.

LONDRA. — Secretarul 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a avut, marți, la Londra, con
vorbiri cu ministrul de externe 
britanic. Alee Douglas-Home. și 
cu ministrul energiei, lordul Ca- 
rrington. El a declarat că dis
cuțiile cu cei doi miniștri bri
tanici s-au .’referit, printre al
tele, la situația din Orientul 
Apropiat, precum și în legătură 
cu unele aspecte privind ener
gia în contextul creat în urma 
conferinței țărilor occidentale 
mari consumatoare de petrol.

După aceste convorbiri, secre
tarul de stat american a fost 
primit de primul ministru, Ed- 
ward Heath.

Henry Kissinger este așteptat 
să sosească, în cursul nopții de 
marți, la Damasc, unde va avea 
convorbiri cu oficialitățile sirie
ne în legătură cu eventuala 
dezangajare a forțelor militare 
ale Siriei și Israelului.

CAIRO. — Ministrul de exter
ne al R.A. Egipt, Ismail Fahmi, 
care a efectuat o .vizită in 
S.U.A, în cursul căreia a fost 
primit de președintele Nixon, a 
declarat, luni după-amiază, la 
întoarcerea sa la Cairo ^Obiec
tul vizitei mele la Washington, 
așa cum a fost el definit de re
centa reuniune a celor patru 
șefi de stat de la Alger, a fost 
de a se ajunge la un acord de 
dezangajare pe frontul sirian“. 
„Cind Egiptul iși asumă astfel 
de misiuni, el nu joacă rolul 
de mediator — a subliniat 
Fahmi — deoarece Egiptul este 
parte directă la conflict și ac
ționează cu convingerea că fron
turile sirian și egiptean sint 
unul singur — atît militar, cit 
și politic“.

Listele alegătorilor au 
fost completate cit mai 
exact posibil de activiștii 
locali ai partidelor con
servator, laburist și libe
ral. N-au lăsat să le sca
pe 
că 
au „uitat" să se prezinte 
la 
casă cu mașinile. Fieca
re vot e prețios mîine, în 
cea mai încleștată 
fruntare electorală 
care a cunoscut-o Anglia 
în ultimele decenii.

nici o ușe, iar joi, da
vor constata că unii

urne, îi vor lua de a-

in-
pe

Ședința
Comitetului

Executiv
al C. A.t.R

La 26 februarie au început la 
Moscova lucrările celei de-a 
66-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care par
ticipă vicepreședinți ai Consi
liilor de Miniștri din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Cuba, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia. Româ
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică, 
precum și un membru al Con
siliului Executiv Federal 
goslaviei.

Din partea Republicii 
liste România, la lucrări 
cipă tovarășul Gheorghe 
lescu, vicepreședinte al

al Iu-
Socia- 
parti- 
Rădu- 
Consi- 

liului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al țării noastre 
la C.A.E.R.

Agenția Reuter precizează că 
este cel mai mare deficit co
mercial din istoria Marii Bri
tanii. în decembrie 1973, defici
tul balanței comerciale britani
ce a fost de 328 milioane lire 
sterline.

Acțiuni ale patrioților 
cambodgien!

• PATRIOȚII CAMBODGIE- 
NI continuă să lanseze puter
nice atacuri în jurul orașului 
Pnom Penh. In noaptea de luni 
spre marți, forțele patriotice au 
atacat poziții ale trupelor ina
mice situate la 7 kilometri sud- 
est de capitală. După cum rela
tează agenția U.P.L, in cursul 
luptelor, trupele lonnoliste au 
suferit pierderi , considerabile. 
Peste o sută de soldați ai lui 
Lon Noi au căzut prizonieri. Din 
cauza întunericului și situației 
confuze, întăririle care au venit 
de urgență în sprijinul trupelor 
lonnoliste atacate de patrioți au 
deschis focul, din greșeală, asu
pra propriilor trupe.
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uite elemente 
feră acestor 
geri inedit și 
tacuiozitate. In pri
mul rînd, ele 
fost declanșate cu 

16 luni inainte de termen, tar 
campania electorali s-a desfă
șurat în limitele permise de le
ge : trei săptămîni. Fundalul 
este cel al „stării de urgență“ 
perpetuă de patru luni in țară 
și care dă posibilitate guvernu
lui să folosească armata, dacă 
consideră necesar, pentru spri
jinul poliției sau aprovizionarea 
cu combustibil. Anunțarea luni 
a deficitului record al balanței 
comerciale externe, de 12 ori mai 
mare decît in 1970, a buleversat 
și spiritele cele mai placide 
vizavi de desfășurarea cam
paniei electorale. Unii își amin
tesc că o informație asemănă
toare despre un deficit de tot 
atîtea ori mai mic Ie-a smuls 
laburiștilor puterea din mină, 
tocmai cînd erau mai siguri pe 
situație în 1970. După „starea 
de urgență“ și deficitul record, 
greva celor 270 000 de mineri, 
declanșată Ia 10 februarie, sub
liniază și mai pregnant deterio-

con- 
ale- 

spec-
au

rarea vieții economice și socia
le din ultimele patru luni. Gafă 
cu perdea sau nu, revenirea a- 
supra calculului veniturilor mi
nerilor a lăsat un sentiment de 
amărăciune și descumpănire. 
Calculatoarele electronice au fost 
prost programate de Comisia gu
vernamentală pentru prețuri și 
salarii : incluzînd și zilele li
bere. salariul unui miner apărea 
cu doi la sută mai ridicat decît 
al altor categorii de muncitori. 
Verificarea a dezvăluit adevărul 
că minerii reprezintă categoria 
de salariați cea mai prost plă
tită, cu 8—10 Ia sută mai puțin. 
Deci, guvernul premierului 
Heath ar fi putut satisface ce
rerile minerilor, cele patru reu
niuni eșuate cu sindicatele n-ar 
mai fi tensionat atmosfera po
litică, „starea de urgență“ n-ar 
mai fi fost prelungită și pretex
tul conservatorilor de a organiza 
alegeri pentru ca să se vadă 
„cine conduce țara : conserva
torii sau minerii“, s-ar fi spul
berat. O greșeală calculată de 
oameni și nu de calculatoare. Ce 
se poate afla in spatele ei in 
ciuda dezmințirilor conservato
rilor ? Intenția de a guverna cu 
mină forte, de a folosi un mo
ment prielnic pentru a-și am
plifica majoritatea parlamen
tară (care scăzuse (le la 31 la 16 
în urma unor alegeri parți%’e, 
decese și retrageri). De Ia in
tenție e doar un pas pînă la 
ținta precisă : aplicarea pe mai 
departe a programului 
llaționist in faza sa a treia, care

antiin-

a intimpinat opoziția fermă a 
muncitorilor britanici, intrucît 
ea lasă libertate prețurilor să 
crească, în timp ce limitează la 
11 la sută majorarea salariilor.

Unde se găsesc acum conser
vatorii care au mizat atît de 
mult, organizind alegeri antici
pate ? In fața unui eveniment 
mai puțin scontat : revirimentul 
liberalilor după 40 ani de eclipsă 
totală. Liberalii adună procente 
peste procente pe seama conser
vatorilor și laburiștilor cu un 
program moderat, imprecis, ca
re n-are cituși de puțin virtuțile 
sau calitățile de a atrage alegă
torii. Explicația e una singură : 
electoratul dezamăgit că nici 
unul dintre partidele mari nu 
și-a îndeplinit promisiunile de a 
le apăra standardul" de viață in 
ultimii zece ani optează pentru 
liberali. De la 7,5 la sută în 
1970. aceștia ar putea obține 
18—20 la sută, devenind „arbi
tri ai puterii“. Heath și Wilson 
au respins categoric ideea unei 
coaliții cu liberalii, preferind 
deschis organizarea unor noi a- 
legeri care vor fi plătite foarte 
scump (conform sistemului elec
toral, pentru fiecare candidat, 
partidul varsă 150 lire anticipat, 
sumă care e rambursată numai 
în cazul în care acesta obține o 
optime din voturi). Sondajele de 
opinie, comentariile inserate în 
publicațiile britanice sint mai 
contradictorii ca niciodată, son- 
dind mai mult confuzia 
rală decît șansele reale 
partidelor. Un lucru pare

gene- 
ale 

cert :

1
LONDRA. - Un pichet de mineri în fafa unei rafinorii,

orice victorie va fi Ia limită și 
ea va pune capăt uneia dintre 
carierele politice ale celor doi 
protagoniști. Heath sau Wilson. 
Laburiștii nu aduc o alternativă 
programatică care să lumineze 
calea de ieșire foarte ourind din 
criza actuală. Pe lingă preconi
zarea unor măsuri de stopare a 
inflației, pe care nu le-au prea 
aplicat nici în timpul guvernă
rii lor anterioare, mai multă a- 
tenție merită programul de na
ționalizări masive, în special a 
resurselor de petrol și gaze din 
Marea Nordului, precum și abo
lirea legii antisindicăle Carr. in 
incertitudinea care există față 
de șansele lor destul de apro
piate, șefii celor două partide 
au făcut pentru prima dată apel 
(incă un inedit), după modelul 
oferit de Nixon în 1971, la „ma
joritatea tăcută", la cei în ex
pectativă, nedeciși sau pur și 
simplu deciși să nu voteze pen
tru nici un candidat.

Deosebit de activi 
niștii britanici care 
capați de sistemul 
intr-un singur tur 
conform căruia cel 
mai multe voturi dccit al doilea 
clasat e desemnat ales, se pre
zintă cu 44 de candidați pe o 
platformă electorală realistă : 
control strict al prețurilor, in
terzicerea exporturilor de capi
tal. mărirea impozitelor Ia cei 
avuți, extinderea naționalizări
lor. Interesul stîrnit de acest pro
gram în rîndul alegătorilor s-ar 
putea solda cu reintrarea P.C. 
din Marea Britanie in Camera 
Comunelor după mai mulți ani 
de absență.

„Majoritatea tăcută“ va juca 
un rol redutabil la aceste alegeri 
și de ea depinde în ultimă in
stanță soarta a 2132 de candi
dați pentru cele 635 locuri in Ca
mera Comunelor. 40 milioane de 
alegători, printre care 2,5 mi
lioane tineri de 18 ani, se vor 
hotărî asupra acelora pe care-i 
cred în măsură să scoată Anglia 
din gravele dificultăți econom )4. 
și sociale în care se zbate ac; 
Surprizele și spectaculozită^ 
campaniei electorale s-ar putea 
finaliza într-o necunoscută : Ma
joritate extrem de fragilă, balo
taj, coaliție, noi alegeri. Indicii 
în această privință ar mai fi, 
certitudine nici una.

sint comu- 
deși handi- 
uninominal.
de scrutin, 

care obline

DOINA TOPOR

• LA SEDIUL Departa
mentului de Stat al S.U.A. 
s-a desfășurat reuniunea 
pregătitoare a grupului de 
coordonare in problemele 
energiei. Au participat ex- 
perți din 12 țări occidentale 
importatoare de petrol, lip
sind Franța, care, deși a par
ticipat la recenta conferin
ță de la Washington, s-a o- 
pus instituirii unui organism 
coordonator. Ei au relevat 
necesitatea discutării proble
melor energiei în cadrul unor 
noi grupuri sau al instituții
lor existente. Nu 
hotărîri concrete, 
ția aceleia de a se 
nou la 12 martie.
lles, cînd. vor examina pro
blema unei reuniuni interna
ționale în legătură cu criza 
energetică. Sint prevăzute 
alte întîlniri ale grupului de 
coordonare la un interval 
de două sau trei săptămîni.

PANMAMIfi
Neutronii și tainele
„coloșilor Memnon“

s-au luat 
cu excep- 
întilni din 
la Bruxe-

Cercetări recente 
cute în legătură cu ma
terialul în care au 
sculptați așa numiții „co
loși Memnon
cat senzație în 
specialiștilor.

fă-

fost

au provo- 
rîndurile

„coloși“ de 
(■întărind 

cile 720 de
aimoșii 
piatră, 
fiecare 
tone, au fost reali
zați de artiști ne- 
cunoscuți ai Egip

tului antic în secolul al XlV-lea 
înaintea erei noastre, spre

•

Coloșii Memnon : martori de piatră ai tehnicii transportului 
în antichitate.

îs«* ,

rificarea faraonului Amenhotep 
al III-lea. Constituind unele 
monumentele caracteristice 
arhitecturii vechi egiptene 
așa numită Vale a regilor. 
Ia Teba, cei doi „uriași sculptați' 
au fost cunoscuți sub denumi
rea dată mult mai tirziu de 
greci care înclinau să interpre
teze masivele statui-monument 
ca o cinstire a eroului antic 
Memnon, fiul zeiței zorilor.

Atunci cind, incepînd din 
anul 1920 au fost întreprinse 
cercetări minuțioase asupra „co
loșilor Memnon“, oameni de 
știință s-au găsit repede in fața 
unui marc semn de întrebare. 
Cele două celebre monumente 
ale antichității au fost cioplite 
in cuarțit, unul din cele mai 
dure materiale folosite in Egip
tul antic. Nedumerirea cercetăto
rilor își avea izvorul in 
că sondajele 
lungul anilor 
cizie că pe o 
Văii regilor 
zăcămint de 
provin uriașele blocuri de pia
tră extrem de dură din care au 
fost ciopliți „coloșii“ ?

Răspunsul exact a trebuit să 
aștepte intrarea în arena cer
cetărilor arheologice a unor mij
loace avansate de investigație. 
Folosind fascicule de neutroni, 
un grup de oameni de știință 
americani au reușit, după asidue 
investigații în carierele de pia
tră ale Egiptului antic, să de
termine locul de unde au fost 
extrase blocurile de cuarțit fo
losite la sculptarea coloșilor de 
la Teba: „Numai intr-un singur 
loc — scrie revista americană 
SCIENCE in legătură cu rezul
tatele cercetărilor amintite — a 
fost găsit cuarțit cu compoziția

din 
ale 
din 
de

I“

faptul 
întreprinse de-a 
au indicat cu pre- 
mare rază în jurul 
nu există nici un 

cuarțit. De unde

absolut identică celui folosit Ia 
coloșii Memnon. Este vorba de 
o carieră situată la Gabel el 
Ahmar, în apropiere de Cairo“. 
Așadar, coloșii de piatră au fost 
aduși (sculptați sau sub formă 
de materie brută) de la o dis
tanță de aproape 800 de kilo
metri. Ne găsim, deci, în fața 
unei senzaționale și impresio
nante mărturii despre tehnica 
transportului in Egiptul antic. A 
deplasa pe o asemenea distan
ță sculpturi sau blocuri de pia
tră de cite 720 de tone, cu o 
înălțime de 15 metri reprezintă 
o performanță care implică o 
veritabilă „artă a transportului“. 
Se poate presupune că sculp
turile (sau blocurile de cuarțit) 
au fost duse mai întii cu ajuto
rul unor „pontoane de vase“ pe 
Nil. Indicii că vechii egipteni 
stăpineau tehnica unor aseme
nea transporturi fluviale se gă
sesc, de altfel, intr-un baso
relief din templul reginei Hat- 
schepsut care reprezintă trans-

a 
o 

---- — ------ a 
transportării „coloșilor Memnon" 
a fost necesară, Ia tehnica de 
navigație a acelor timpuri, folo
sirea a cel puțin 15 000 de oa
meni la vislele veritabilului „tren 
de vase“. Iar pentru transportul 
pe pămint, pe o distanță de 40 
de kilometri de la malul Ni
lului, au fost folosite, probabil, 
rampe foarte rezistente, de mi
nimum 300 de metri lungime.

Iată deci cum fasciculele de 
neutroni ne dezvăluie o fațetă, 
pină acum insuficient cunoscu
tă, a valențelor tehnice ale ci
vilizației antice egiptene.

portarea cu ajutorul vaselor 
două mari obeliscuri. Pentru 
asemenea operație ca aceea
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