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În loc de ploaie, ninsoare!

CE FAC LUCRATORII 
OGOARELOR 

ÎN ACESTE CONDIȚII ?
9

Din recomandările
specialiștilor ministe

rului agriculturii
lată că, acum, la jumătatea lunii opr lie c plouct m tocsâ 

țara, în zone mari ploaia transforrr’ndu-se '- apc-> -i s 
zăpadă. Firește, acest neprevăzut atrage c.oă s—e o 
venție promptă, competentă și energică, cu scop. :• a re
duce consecințele posibilului îngheț și de c spc' e-ectv ;cvo- 
rabil al ploii. In acest sens, iată ce reco'-»cro~ specc r 
din Comandamentul creat in cadrul M '-’■sterul. Agr<. 
Industriei Alimentare și Apelor :

• ÎN LEGUMICULTURA : 
se va întrerupe pentru un 
moment transplantarea ră
sadurilor, răsadurile scoa
se in cimp, și în mod spe
cial cele de tomate, vor fi 
protejate prin tunele de fo
lie de polietilenă.

• ÎN POMICULTURA : se 
vor folosi toate mijloacele 
clasice recomandate pentru 
combaterea brumelor și în
ghețurilor tirzii.

• SEMĂNATUL PORUM
BULUI : se va continua în 
ritmul fixat pentru fiecare 
zonă □ țării, încorporîn- 
du-se, la hectar, cantitatea 
de semințe folosită în anii 
normali.

• AMENAJĂRILE PENTRU
IRIGAȚII : se vor desfâswa 
coaforw o ~e ■ ar pra-
gra—rlor rvcevt ’*r*oa»ae ; 
se vor urge0*0 reparații» 
și pregătirea ■otopoape 
lor, aspersocrelcr ți c c»- 
lorlaHe ogregate ; ie de o 
sebi in Moldova, Borăgaa 
și Dobrogea se vor conti
nua udările, stobilindu-se 
dozele de apă în funcție 
de cantitățile de precipita
ții căzute-

• IN VII lucrările se vor 
desfășura in mod normal.

o IN ZOOTEHNIE: miei 
vor fi adăpostiți ie spa
ții călduroase, iar in pu- 
iernițe se va face focul in 
vederea păstrării unei tem
peraturi normale.

indiferent de capriciile vremii

INSTALAȚIILE PENTRU 
IRIGAT-ÎN PERMANENTĂ 
STARE DE FUNCȚIONARE I»

Relatările reporterilor noștri in PAGINA A III-A.

SĂ DISCUT Ă M DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
______ c :_____ ț : :   ■ —   ■ —

DOCȚII VANDALI
Imaginați-vă cărți cu fascicule 

rupte, cu decupaje meticulos 
practicate pe foarte multe pa
gini, cărți îngălbenite de vreme 
a căror hirtie e răscoaptă, cărți 
supuse deja restaurării dar în
florite și distruse totodată cu 
sublinieri și adnotări, reviste 
din care n-au mai rămas decit 
coperțile, și mai imaginați-vă că 
toate acestea sînt, pur și simplu, 
reale. Imaginați-vă, de aseme
nea, că sînt o mostră și nu un 
inventar al cărților distruse sau 
degradate, imaginați-vă, mai de
parte, că nu sint opera unor citi
tori intimplători, ci a unor oa
meni consacrați consecvent stu
diului. Parcurg cu atenție vitri
nele expoziției organizate în in
cinta Bibliotecii academiei. Un 
tratat de lingvistică pare să fi 
încăput pe mina unei hoarde 
care n-a descoperit încă alfa
betul, un tratat de chimie e 
ciuruit ca o țintă de tir, o re
vistă de probleme economice a 
fost literalmente „devorată". Au 
mai rămas din ea doar scoar
țele și un număr de inventar. 
Anuarul armatei române din 
1915 e adnotat, subliniat și decu
pat, iar lista ofițerilor activi și 
în rezervă a fost ruptă și, se 
înțelege, subtilizată. Din memo
riile lui Casanova lipsesc capi
tole întregi însușite de către un 
cititor, căruia nu-i foloseau pro
babil pentru elaborarea tezei de

doctorat. Pe una din paginile 
cărții lui Schopenhauer „Aforis
me asupra înțelepciunii" un fi
lozof spontan, dornic să comuni
ce și altora propriile reflecții pe 
marginile lecturii a caligrafiat : 
„cașul Lahovary ucis de grețo
sul Filipescu". Din multe revis
te ilustrate au dispărut repro
ducerile celor pentru a fi poate 
încadrate in rame cu scoici ori 
în rame-butaforie, imitind 
scoarța de copac. Paul Hazard, 
Siegmund Freud, Mircea Eliade, 
Andre Maurois, Antim Ivireanu, 
George Călinescu, Titu Maio- 
rescu... Autori, opere care stau 
acum, și aici, laolaltă, antolo- 
gați, după criteriul lecturii con
tondente. Parcurg din nou ex
poziția și tot nu înțeleg cum a 
fost cu putință grozăvia. întîl- 
nim aproape tot ceea ce se poate 
închipui în materie de degra
dare fizică și morală a cărții. 
Nu săvîrșită cu furie, ci calm 
și metodic, în nujnele pasiunii 
nobile a cunoașterii care justi
fică actul, cam tot atit cît jus
tifică fericirea viitoare a oame
nilor, crimele. Nu mă sperie a- 
tentatul împotriva literei sau a 
spiritului ei. Ele nu pot fi ucise. 
Și istoria a învățat de multă 
vreme aceasta. Mă sperie numai

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 15 aprilie 1974 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție și 
a aprobat proiectul statutului disciplinar 
al lucrătorilor din unitățile sistemului 
energetic național, care are ca scop în
tărirea ordinii, disciplinei și răspunderii 
în îndeplinirea sarcinilor de către perso
nalul de exploatare, întreținere și repa
rații în vederea creșterii siguranței în 
funcționarea sistemului energetic națio
nal. Comitetul Executiv a stabilit să se 
aducă unelp îmbunătățiri proiectului de 
statut și să fie supus spre aprobare

Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

în aplicarea legii cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor, Comitetul Executiv 
a aprobat propunerile guvernului privind 
limitele maxime de prețuri și tarife pen
tru grupele și subgrupele de produse și 
servicii din nomenclatura ministerelor, 
celorlalte organe centrale și ale comi
tetelor executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București, sta
bilind, totodată, să se ia toate măsurile 
pentru ca legea 'să fie respectată cu 
strictețe de către toate ministerele și uni
tățile economice.

în cadrul ședinței, Comitetul Execu
tiv a stabilit ca Ministerul Finanțelor, 
Banca Națională, toate băncile și orga

în intimpinarea zilei de 1 Mai

Cronica întrecerii consemnează 
prestigioase succese in muncă

..Azi vom produce o șarjă peste plan-4

Despre ~ ț atveîe și realizările acestei echipe de oțelari gălățeni, un 
reportaj in pag. a lll-a

Din cuprinsul 
ziarului
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NOI Șl SOCIETATEA,
SOCIETATEA Șl NOI

Conlucrarea între 
generații 

Autenticitatea mo
delului de viață
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UN BILANȚ RECENT ÎNCHE
IAT de Comitetul județean Dolj 
al U.T.C. atestă câ. de la începu
tul anului pinâ în prezent, ti
nerii din această parte a țării au 

. realizat prin muncă voluntar-pa- 
triotică un volum de lucrări eva
luat la 53 000 000 lei. sumă ce re
prezintă mai mult de jumătate 
din angajamentul asumat pe în
tregul an. S-au efectuat. între al
tele. împăduriri pe 120 hectare, 
lucrări de întreținere a fînețelor 
și pășunilor pe 10 000 hectare și 
de îmbunătățiri funciare pe 1100 
hectare și s-au exDediat oțelări- 
ilor mai mult de 2 ooo tone fier 
vechi.

(Agerpres)

INVĂȚĂMiNTUL POUTICirrC. LA_SATE

De închis, se va închide
peste tot, dar in unele

locuri nici nu s-a i____deschis

nele financiare să acționeze cu fermi
tate pentru aplicarea întocmai a legii fi
nanțelor, pentru a se evita imobilizarea 
mijloacelor circulante, pentru îmbunătă
țirea generală a activității economico- 
financiare a tuturor unităților economice. 
Ministerele, împreună cu organele ban
care sînt datoare să analizeze cu ope
rativitate și spirit de exigență situația fie
cărei întreprinderi ale cărei rezultate fi
nanciare sînt nesatisfăcătoare, să cerce
teze cauzele reale ale acestei situații și 
să stabilească măsurile concrete ce se 
impun pentru îmbunătățirea activității 
economice a unităților respective.

Comitetul Executiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme ale activității cu
rente.

Tovarășul Nicolae Ceausescu» »

a primit pe președintele 
Agenției pentru energia

atomică
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Xicolae Ceaușescu. a primit, la 
15 aprilie, pe J. L. Grav, pre
ședintele Agențrei pentru ener
gia atomică a Canadei, care face 
o vizită in Ura noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorcne Oprea, vice- 
prim-ministra al guvernului, și

Constantin Băbălău, ministrul 
energiei electrice.

Președintele Xicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asu
pra unor probleme privind co
laborarea româno-canadiană în 
domeniul aplicațiilor pașnice ale 
tehnicilor nucleare.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

in Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la Consfătuirea 

activului de partid și de stat 
din ministere și instituții centrale

11 aprilie 1974

Rezoluția Consfătuirii activului 
de partid și de stat din ministere 

și instituții centrale

Există destule aprecieri poziti
ve asupra modului în care se 
desfășoară învățămîntul politic 
U.T.C. la sate în județul Iași. 
Aprecierile constau în faptul că, 
față de anii trecuți, cel puțin sub 
aspect organizatoric, s-au reușit 
lucruri bune, iar cele privind 
problemele de conținut ale aces
tor activități, cu mici excepții, 
s-ar încadra și ele în calificati
vul „bine". Informările venite la 
județ, sau elaborate de județ, 
subliniază acest lucru. Activiștii 
înșiși consideră că s-a reușit să 
se învingă multe din greutățile 
inerente acestui domeniu de ac
tivitate, iar experiența pozitivă 
și-a găsit o largă popularizare 
prin schimburile de experiență 
organizate Cu propagandiștii de 
la sate în centrele Hîrlău 
Pașcani.

Iată doar cîteva aspecte, 
tentă de concluzii, privind desfă
șurarea învățămîntului politic

U.T.C. la sate, surprinse acum, 
cînd ciclu! de teme stabilite ar 
trebui să fie ca și încheiat Tre
buie spus că aprecierile de mai 
sus le-am întilnit și la nivelul 
organizațiilor comunale. Iar 
drept argumente stau din nou 
situațiile statistice la zi, caietele 
propagandiștilor, planurile de 
lecții etc.

La comitetul comunal Rugi- 
noasa al U.T.C., celui care 
să se inteieseze de aceste 
bleme îi este suficient să 
vească situația statistică din 
rezultă numărul cercurilor
pregătire, totalul de cursanți, 
datele cu ținerea temelor, ca 
să-și facă o impresie cel puțin 
identică cu cele subliniate mai 
sus. Din dorința însă de a 
trage niște concluzii cît mai 
adecvate, am vrut să intrăm în 
amănunte. Amănunte care, spre 
surpriza noastră, au demonstrat 
tocmai contrariul celor afirmate

și în loc să argumenteze 
informările, atit scrise cît și 
verbale, nu au făcut altceva de-

ION TOMESCU
(Continuare în pag. a 11-a)
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SERILE SCINTEn TINERETULUI"55
în sala Floreasca programează vineri, 19 aprilie, începînd de la orele 17,

Festivalul
handbalului

O întîlnire a suporte
rilor bucureșteni ci 
handbaliștii tricolori 
campionii lumii.

Biletele se distribuie 
organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor sportive prin 
comitetele U.T.C. 
sector ale Capitalei

UN FENOMEN CARE SE REPETĂ LA 12-20 DE ANI
Meteorologul de serviciu despre starea vremii din aceste zile 

(în pagina a V-a)

COLECTIVISM
înfr-o societate ca a noastră, prevăzută 

cu o largă structură democratică, gestul 
unuia se resimte, în bine sau în rău, pînă 
departe în oceanul celorlalți. Nu este deloc 
adevărat, cum par a mai crede unii scep
tici, că sustragerea unuia devine inobserva
bilă in masa contribuției colective. Ideal, 
abaterile - ca și succesele - fiecăruia ar 
trebui să se vadă repede și de la orice dis
tanță. De ce totuși mai este posibil ca rea
litatea să-i confirme din cînd în cînd pe 
acei bizari interpreți ai colectivismului ? 
Toleranța reciprocă joacă încă ur> rol des
tul de mare. Și, in af Z Z_____
sustragerii neobservate s-a putut 
menține și datorită imperfec
țiunii mijloacelor de identifica
re. Uneori, cazul cite unuia 
în loc să fie prompt sesizat, 
s-a încurcat și s-a rătăcit în- 
tr-un morman de hîrtii greu 
de manevrat. Alteori, hîrtiile au 
locul lui. Și uneori dreptul hîrtiei di

joaca inca un rol deș
irară de aceasta, iluzia 

naște, și

trăind „împreună" cu alții, au fost departe 
de înțelesul adevăratului „colectivism". Pre
cizarea răspunderii personale în cadrul 
muncii și răspunderii colective este de aceea 
mereu necesară. Nimeni nu poate trăi prin 
alții ci, cu alții, numai prin el însuși. Depen
dența și interdependența umană presupuse 
de democrația socialistă sînt reglate cu finețe 
de principiile eticii și echității. Ele asigură ca 
interdependența să nu se poată transforma 
în transfer ilicit de răspundere de la unul 
la altul, de la individ la colectivitate și in
vers. A crede in ceilalți, a acționa împreu
nă cu ei nu dispensează pe nimeni de la 
obligația

C. STÂNESCU

vorbit în 
. Jea vorbi 

în locul omului s-a dovedit funest. Hîrtiile, 
circularele, adresele nu pot fi înlocuitorii 
controlului democratic ci, adesea, bariere 
invincibile.

Unii trăiesc însă cu iluzia că îngînarea 
principiilor ori simpla existență în colectivi
tate îi scutesc de răspunderea personală. 
Ei înțeleg prin „colectivism" a trăi în gră
madă, iau cuvîntul în înțelesul său rudimen
tar și pledează unde pof, unde e și unde 
nu e cazul pentru ample manifestări colec
tive, mai ales pe o așa-zisă linie culturală. 
Pentru aceștia „colectivism" înseamnă nu o 
concepție, nu un mod de a gîndi lumea ci 
chiar un anumit fel de trai. Traducerea 
ideilor printr-un pragmatism rudimentar le 
îndepărtează însă de esența lor. Oameni 
cu o gîndire simplistă au tradus adesea 
prea direct, nemijlocit, cuvîntul „comuniu
ne" prin „împreună". Sînt două cuvinte ce 
nu pot fi schimbate între ele. Mulți au ui
tat de comuniune, spirituală sau afectivă și,

de a trăi crezînd în el însuși. De 
altfel este imposibil de admis 
că un om care nu crede în el 
însuși poate să creadă în ci
neva. Pusă sub un control
reciproc, democratic, o ase
menea obligație își spo

rește stringența, rigorile. Pentru că a trăi 
mereu cu iluzia hotărîrii celorlalți poate
însemna a te dispensa de o mare, poate
cea mai mare dificultate : aceea de a pu
tea să hotărăști pentru tine în consens cu 
hotărîrea celorlalți. Cine nu are nimic de 
hotărît, hotărînd mereu alții pentru el, nu 
trăiește nici pentru alții, nici pentru el. 
Trăiește degeaba. De-ar fi numai atît. Dar 
omul care uită dificultatea de a mai hotărî 
devine rău și periculos pentru alții. Execu
tant al voinței colective, individul nu-și re- 
sțrînge aria propriei răspunderi și hotărîri 
ci își pune mai multă ordine în aspirații, 
aptitudini, necesități. Iar răspunderea per
sonală în marea acțiune colectivă, departe 
de a putea fi confundată cu o barcă fără 
vîsle condusă de valul anonim își sporește 
dimensiunile și gradul de luciditate. Demo
crația socialistă este școala la care se în
vață de către fiecare dobîndirea acelui in
tim acord între răspunderea față de pro
priile aspirații și față de locul lor în voința 
și acțiunea colectivă. y
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LICEUL AGRICOL-
o adresă ideală pentru absolvenții 
școlilor generale din mediul sătesc

După publicarea articolului 
privind generalizarea primei 
trepte de liceu am primit o co
respondență bogată la care, așa 
cum am promis, vom răspunde 
în coloanele ziarului. Intrucît 
unele din scrisori ridică întrebări 
asemănătoare, le vom grupa pe 
probleme. De pildă, azi, răs
pundem unor cititori din me
diul rural care ne-au scris in- 
teresindu-se ce recomandări 
sînt adresate elevilor care pro
movează clasa a VIII-a la sat 
ori intr-o zonă cu pronunțat 
specific agricol.

Cum se știe, prirrft treaptă de 
liceu va fi urmată, obligatoriu, 
de către toți promovații clasei 
a VIII-a care nu împlinesc 16 ani 
pină la 1 septembrie. Aflîn- 
du-se la sat, opțiunile elevului 
se vor putea îndrepta spre pro- 
filele care se organizează în lo
calitate, ori in apropiere. Intrucit 
cuprinderea pe prima treaptă a 
liceelor a tuturor promovaților 
din clasa a VIII-a presupune 
lărgirea rețelei liceale, și la sat 
se vor organiza licee ori filiale 
ale liceelor care să funcționeze 
în localurile școlilor generale și 
să depindă de un liceu de bază 
djn apropiere. Profilele acestora 
vor fi : real și umanist, mecanic 
ori agricol, iar dacă se află în 
zonele care recrutează forță de 
muncă pentru industrie, ori in 
comune care au întreprinderi, 
vor fi realizate și probele în 
concordanță cu cerința de cadre 
din localități.

Potrivit indicației secretarului 
general al partidului formulată 
la Consfătuirea pe țară cu ca
drele de conducere din agricul
tură. ca profesiile satului să fie 
îmbrățișate de către tineri pro- 
veniți din mediul rural, care să 
fi trăit la sat, săTl cunoască, 
e firesc să le recomandăm ele
vilor care termină clasa a 
VIII-a în mediul rural, să alea
gă cu precădere liceul agricol.

Referindu-ne la liceele agri
cole, amintim specialitățile in 
care aceștia pregătesc cadre : 
agronomie, horticultură. protec
ția plantelor. îmbunătățiri fun
ciare, cadastru și organizarea 
teritoriului, zootehnice, mecanică 
agricolă, veterinară, contabilitate 
și merceologie agricolă, api- 
cultură.

Ocuparea locurilor pe prima 
treaptă a liceelor agricole — ca 
dealtfel, în toate liceele — se 
face fără concurs de admitere.

Stana Condruți — Oțelul roșu 
jud. Caraș Severin: După cum 
ne-a informat M.E.I., profilul 
care te interesează nu mai este 
prevăzut. Astfel stînd lucrurile, 
te-aș sfătui să-ți alegi un liceu 
cu profil pedagogic. Dacă spe
cializarea pe care o urmărești 
se va mai înființa, în raport cu 
necesitățile, ea își va găsi locul 
firesc în cadrul unui liceu peda
gogic.

Tatu Nica — Brăila: Secții de 
matematică-informatică cu du
rata de studii de 4—5 ani 
(anul V fiind organizat pentru 
viitorii cercetători) — funcționea
ză la facultățile de matematică- 
mecanică din București, Cluj, 
Iași, Timișoara — ceea ce con
firmă largile perspective ale a- 
cestei specialități. Se dă concurs 
la algebră, trigonometrie, ele
mente de analiză matematică 
(scris și oral), geometrie plană, 
în spațiu, analitică (demonstrarea 
formulelor și teoremelor la geo
metrie plani și în spațiu — 
scris). îndrumătorul din 1973 nu 
prevede obligativitatea clasei 
speciale de matematică.

Un marinar — Constanta: Ur
măriți apariția broșurii „Admite
rea în invățămintul superior pe 
anul 1974". S-ar putea să cuprindă 
și informațiile care vă interesea
ză. Am auzit și eu cite ceva în 
acest sens, dar nu posed infor
mații precise.

Maria Petre — com. Mined 
Ungureni, jud. Prahova: întrebă
rile fiind clare și răspunsurile 
pot fi precise. Secția ^le comerț 
exterior (cursuri de zi și serale — 
doi ani ele studii) — funcționea
ză în cadrul Școlii de speciali-

(Urmare din pag. T) 

cit să le contrazică și să scoală 
la iveală altceva.

Situația statistică de la nivelul 
comunei nu lasă între altele să 
se întrevadă că nu sînt cuprinși 
la învățămintul politic U.T.C. 
toți tinerii între 14 și 30 de ani. 
Și nu numai aceștia, ci chiar 
uteciști. întîlnim trei uteciști în 
sediul C.A.P.. dar întrebarea 
noastră îi surprinde : „Nu știm 
nimic despre învățămintul politie 
U.T.C., răspund prompt Ion 
Aximia, Gh. Amînălăchioaie și 
Constantin Ștefănuc. Același răs
puns, dar cu încă o precizare : 
„De doi ani de zile de cînd am 
terminat facultatea nimeni nu 
m-a întrebat nimic, nici cotizația 
n-am plătit-o", ni l-a furnizat și 
farmacista comunei, Elena 
Bărboi.

Din caietul lui Constantin 
Țibulcă, propagandist la cercul 
de învățămînt din satul Dum- 
brăvița, ne notăm prezența la 
ultima dezbatere : din totalul de 
34 au participat 25. Angela Pla
ton ne este recomandată drept o

• 30 000 ingineri și alte cadre de specialiști 
cu pregătire superioară, precum și 25 000 de 
cadre cu pregătire medie lucrează în agricultură 
• In viitorul an școlar, numărul liceelor agricole 
și de industrie alimentară va fi de 104, cuprinzînd 
pe prima treaptă de liceu 41 000 tineri, promo
vați ai clasei a VIII-a.

în rrjod cu totul excepțional, 
acolo unde numărul candidaților 
va fi mai mare pe un loc, 
se va apela la probe de aptitu
dini și de verificarea cunoștin
țelor. Pentru acest tip de liceu, 
probele vor consta in lucrări 
scrise la limba și literatura ro
mână și la științele biologice, 
subiectele avînd la bază progra
mele școlare ale clasei a VIII-a. 
în cazul în care se recurge la 
probele de aptitudini și de veri
ficare a cunoștințelor, admiterea 
pe treapta întii se va face în 
ordinea notelor obținute la 
probele de cunoștințe, iar cei 
care nu vor fi declarați admiși, 
vor fi îndrumați și înscriși la 
alte licee agricole, care nu și-au 
completat locurile. Este, insă, 
recomandabil ca încă inainte. in 
perioada premergătoare înscrie
rilor. să se desfășoare o bună 
activitate de îndrumare a elevi
lor din clasa VIII-a a școlilor 
generale din mediul sătesc pen
tru a fi cunoscute preferințele 
lor și\ pe baza acestei cunoaș
teri. să fie îndrumați, echilibrat, 
spre licee din profilul dorit, fi
nind seama de locurile planifi
cate. incit să nu se recurgă la 
probe de verificare. Reamintim 
că la liceele agricole vor fi 
înscriși elevi proveniți din 
localități din mediul rural, pre
cum și din localități urbane cu 
caracter agricol pronunțat ; 
înscrierea făcindu-se în peri
oada 9-15 iunie, direct la secre
tariatele liceelor pe care doresc 
să le frecventeze, pe baza cererii 
individuale și a fișei medicale.

Pregătirea pe care o asigură 
liceele agricole pe prima lor 
treaptă, se bazează pe un 
trunchi comun de discipline în 
domeniul științelor umaniste, 
indiferent de profil, diferenție
rea făcindu-se — în funcție de 
cerințele profesionale — in do
meniul științelor naturii. Bună
oară. spre a exemplifica, pentru 
specialitatea agronomie, elevii iși 
vor însuși biologia și agrotehnica 
tuturor plantelor agricole, solul 
și tehnica lucrării lui. aplicarea 
îngrășămintelor, mecanizarea și 

zare postliceală de stenodactilo
grafie din București, str. Șerban 
Vodă, nr. 22 telefon 14 00 92. Se 
dă concurs la: Geografia econo
mică a R.S.R. și a lumii (scris și 
oral), o limbă străină la alegere 
(rusă, engleză, franceză, germană, 
spaniolă) scris și oral. Nu te pot 
informa in legătură cu condițiile 
de domiciliere, dar avînd adresa 
și numărul de telefon să sperăm 
că vei putea afla ceea ce te in
teresează. Succes!

Alecu Ion — Hunedoara: A- 
ceste facultăți funcționează în 
cadrul universitar care nu pregă
tesc ingineri. Dar nici diploma 

VIAȚA BATE IA UȘĂ!
de SEN ALEXANDRU

de. licență nu este mai prejos și 
nici mai ușor de obținut. Ingi
nerii care te interesează se pre
gătesc la Facultatea de automa
tică a Institutului politehnic din 
București care are două secții: 
automatică și calculatoare.

Boghian Dumitru — Roman : 
Liceul agricol este un liceu de 
specialitate iar absolvenții aces
tor licee se pot prezenta la con
curs în învățămintul tehnic și a- 
gronomic. Îndrumătorul pe 1973 
nu prevede condiții speciale în 
afara acestei indicații. S-ar părea 
deci că nu există nici un impe
diment. Dar este mai bine să 
aștepți apariția broșurii „Admite
rea în învățămintul superior" — 
pe anul 1974.

cursantă conștiincioasă, cu care 
am putea să înfiripăm un dialog 
pe marginea ultimei teme. Dia
logul nu a fost insă posibil, nu 
din cauză că tînăra nu a înțeles 
ceea ce s-a discutat, ci pentru 
simplul fapt că, cu toată „in
struirea" pe care propagandistul 
în cauză i-a făcut-o înaintea 
discuției cu noi, ea a recunoscut 

De închis, se va închide peste tot, 
dar în uneie locuri nici nu s-a deschis

în cele din urmă că tocmai Ia 
acest punct al ordinei de zi — 
învățămintul politic — a plecat. 
„Dar — continuă cursanta — 
prea mulți n-au fost... vreo 
nouă"...

„Desigur, am ținut cîte trei 
teme — afirmă, uitîndu-se una 
spre cealaltă, alte două propa
gandiste — Pompilia Pătrășcea- 
nu (sat Vascani) și Magda Alexa 

organizarea proceselor de pro
ducție ; specialitatea mecanică 
agricolă presupune însușirea 
unor cunoștințe teoretice și prac
tice în domeniul tehnologiei ma
terialelor. mecanică tehnică, mo
toare, tractoare, repararea trac
toarelor și mașinilor agricole, 
electrotehnică și electronică, de

LICEE AGRICOLE
• județul Alba : Blaj, Ciumbrud : a județul Arad Arad Li- 

pova, Miniș ; • județul Argeș : Curtea de Argeș : © județul Bi
hor : Oradea, Salonta : o județul Bistrița-Nâsâud : Bistrița : 
• județul Botoșani : Botoșani. Sendircei : • județul ni spui : | 
Măgurele ; © județul Brăila : Brăila ; p județul Buzău : Rimnieu 
Sărat ; p județul Cluj : Turda ; p județul Constanța : Agigea. 
Cernavodă, Palas, Poarta Albă ; p județul Covasna : Tg. Sera- | 
iese : o iudețul Dîmbovița : Nucet. Vionesti ; p județul Doi; : 
Bechet, Calafat ; Craiova nr. 1, str. C. Brăncuși. nr. 11 ; nr. î 
str. Cimpia Islaz nr. 49 : Malu Mare p județul Gala’; : Tecuci : 
o județul Gorj ; Birsești — Tg. Jiu p județul Harghita 1 OdPr- 
heiul Secuiesc ; © județul Hunedoara : Geoagiu ; p județul !»jo- | 
mița i Călărași : p județul Iași : Podul lloaiei ; p județul Ilfoa: j 
Brănești, București (Apicultura) —str. Ficusului nr. 1. sect. 1. 
Ciorogîrla, Dragomirești-Vale. Fundulea ; p județul Maramureș: 
Seini ; o județul Mehedinți : Halinga : p județul Mu. - 
Tg. Mureș ; p județul Neamț ; Horia-Roman ; Roman ; * județul 
Olt ; Caracal, Slatina ; p județul Prahova : Mizi'. Valea Călugă
rească ; p județul Satu-Mare : Livada : p județul Sălaj ; Siln
icul Silvaniei ; o județul Sibiu : Dumbrăveni. Sibiu ; p ‘județul 
Suceava ; Fălticeni, Rădăuți ; o județul Teleorman : Alexan
dria, Turnu Măgurele ; p județul Timiș : Ciacova. Lugoj. Timi
șoara ; p județul Tulcea : Tulcea ; p județul Vaslui : Hnsi : 
9 județul Vilcea : Drăgășani ; © județul Vraneea : Odobeei.

Licee cu profil de industrie alimentară : © București, str. Spâ- 
taru Preda nr. 1&; © Cluj. str. Bistriței nr. îl ; p Galați, str. : 
Bd. Republicii nr. 16S ; p Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18.

Incepind cu viitorul an școlar, rețeaua liceelor de aceste profile. 
— odată cu generalizarea primei trepte de liceu. — se extind, prin 
transformarea in licee agricole a 32 scoli profesionale. Orientativ 
amintim și localități unde se va proceda la aceste transformări : " 
Găiești, județul Dîmbovița ; Bec’ean. județul Bistrița Năsăad : 
Cluj, județul Cluj : Constanța, județul Constanța : Arad, jndrțul 
Arad ; Ai ud. județul Alba ; Costești. județul Argeș ; Hemeruș. 
județul Bacău : Ianca. județul Brăila : Segareea. județul Dolj; 
Ciulnița, județul Ialomița ; Armășești, județul Ilfov : Balș. jude
țul Olt ; Bărcânești. județul Prahova ; Cărei, județul Satu Mare: I 
Negrești, județul Vaslui ; Focșani, județul Vraneea.

Doina T. — Poiana Lacului 
jud. Argeș: Nu este necesar să 
repeți liceul cită vreme la Piteș-.i 
funcționează Institutul pedagogic 
de trei ani (Bd. Gheorghe Doia 
nr. 41 — telefon 3 09 15—3 17 89). 
Prezintă-te la una din facultățile 
acestui institut (filozofie, mate- 
matică-fizică, științe naturale, e- 
ducație fizică) și îți vei împlini 
visul, ba chiar... cu depășirea de 
plan.

Stoica Mitică (zis și Pseudo- 
kino-actorul) jud. Dolj: Amar
nic ești de viață, dom.'le Mitică! 
Iți exprimi o dorință „care tre
buie neapărat satisfăcută", ne so- 

mezi „să ne conformăm și să te 
informăm" unde funcționează un 
liceu pentru actori, deoarece do
rești „să poți începe cariera ac
toricească". Ce ne mai rămîne 
de făcut decît să ne confor
măm ? Află deci că '„licee ac
toricești" nu funcționează în țara 
noastră și că pină a fi primit la 
un institut trebuie să treci prin- 
tr-un liceu obișnuit, apoi să-fi 
iei bacalaureatul, să dovedești că 
ai talent și așa mai departe. Răb
dare dom’le Mitică și vezi ce faci 
cu matematica, fizica, limbile 
străine și celelalte. Că fără ele, 
vorba dumitale din adresa retur: 
mai puțin „kino actorul" și mai 
mult „pseudo".

Pentru toți corespondenții noș

(sat Ruginoasa). Mai avem pe a 
patra cu care închidem". Ni se 
arată și prezența, tineri care iau 
parte la dezbateri ș.a.m.d. Ceea 
ce nu reușisem să realizăm cu 
tinerii cursanți, cu care am stat 
de vorbă pină atunci — și anu
me un dialog despre problemele 
generale și despre temele preda
te — am încercat cu cele două 

propagandiste, Dar încercarea a 
fost în zadar. Chestiunile supuse 
discuției s-au dovedit a fi străi
ne de cunoștința lor, cu toate că 
ele erau cele care le-au lămurit 
aceste noțiuni tinerilor cursanți 
în timpul ședințelor de pregătire 
politică. Curios ? Nu-i greu de 
tras o concluzie cu privire la 
nivelul pregătirii atins de tiqpri 
în urma participării lor la învă- 

sen tehnic. PresMrea practică 
de specialitate prezm'ă a poc-

ceulin. ea destăjurmdu ae in 
laboratoare, ferme didactice. mi

meze treapta a ftfvn ace'.as:
profil, fie sâ se încadreze tn pro
ducție. in ramura urmată, ator- 
dind forma de perfecționare a 
calificării de scurtă durată.

Liceele agricole au dublă sub- I 
ordonare, atit a iii- ami’ : 
Educației și învățămintuliK cit 
și a Ministerului Agricultorii. 
Industriei Alimentare și Apelor. ■

Iată și lista liceelor axrtcnie ] 
unde se pot înscrie promovații | 
clasei a Vin-a care optează 
pentru acest profil :

tri : Articolul „Generalizarea I 
primei trepte a liceului apărut j 
in „Scinteia tineretului" din ; 
9 IV 1974 a răspuns întrebărilor | 
puse de numeroși corespondenți. 
Precizări in legătură cu distri
buția liceelor in raport cu profi
lul și localizarea teritorială vom 
putea aduce numai după ce ele 
ne cor fi date de către organele 
in drept.

Deoarece mai avem încă mulți 
corespondenți care ne adresează 
întrebări privind administrația 
școlară (transferuri, echivalări de 
examene etc.), îi sfătuim să se 
adreseze direct autorităților de 
resort. Sarcina rubricii noastre 
este exclusiv orientarea profesio
nală. Cei care și-au ales drumul 
în viață și nu păstrează nici o 
îndoială în această privință, nu 
mai au ce afla de la noi. Dat 
fiind numărul mare de scrisori 
ce-și așteaptă răspunsul vom a- 
corda atenție acelor scrisori care 
ne pun probleme, care ne cer a- 
jutor pentru a lua o hotărîre 
pentru a realiza o alegere. În
deosebi vom răspunde acelor ci
titori care ne oferă în scrisorile 
lor suficiente informații despre 
ei înșiși, despre aptitudinile și 
interesele lor și nu acelor cores
pondenți care ne silesc să facem 
pe ghicitorii.

Mulți corespondenți se plîng 
de intîrzieiea răspunsului, li sfă
tuim să urmărească ziarul cu re
gularitate. In limita posibilități
lor vom răspunde fiecărei scri
sori dar numai prin rubrica de 
față. Nu avem posibilitatea de a 
comunica prin poștă și dorim ca 
informațiile adresate unora să fo
losească și altora. I 

țămîntul politic U.T.C., dacă în
șiși propagandiștii se prezintă la 
acest njvel.

„Nu vă duceți în comuna 
Holboca că nu aveți ce vedea" 
—■ ne spunea Constantin Rotaru, 
secretarul cu probleme‘de pro
pagandă al Comitetului muni
cipal Iași al U.T.C. „Tinerii de 
la C.A.P. sînt puțini și sînt cu

prinși la învățămintul de partid". 
Nu știu dacă pe moment tova
rășul secretar și-a dat seama că 
spune un mare ’ adevăr. In
tr-adevăr, n-aveam ce găsi. Se
cretarul organizației "de la 
C.A.P., Menta Bălășoip, nu știa 
nici măcar ci ți membri are în 
evidență, dar să-i mai și urmă
rească pe tineri dacă își însu
șesc și participă la învățămintul

Comisii 
de orientare 

școlară
și profesională 

in sprijinul
elevilor din 

clasa a VIII-a
Trecerea la generalizarea 

primei trepte de liceu ridică 
o multitudine de probleme, 
una dintre acestea fiind spri
jinirea elevilor și părinților 
acestora să cunoască pe larg 
modul cum se vor aplica mă
surile preconizate, precum și 
asigurarea îndrumărilor și 
informații care să inlesnească 
promovaților clasei a VIII-a 
opțiuni dintre cele mai po
trivite.

Indicația de a se forma la 
nivel județean și la nivelul 
fiecărei școli generale a u- 
nor comisii de orientare șco
lară și profesională, a avut in 
vedere orientarea cu grijă a 
fiecărui elev spre licee cu 
profile care să corespundă ap
titudinilor lor. precum și ne
voii de cadre pe plan local, 
îndrumarea echilibrată spre 
licee incit toate să-și acopere 
cifra de școlarizare, fără a fi 
nevoie — decit in cazuri cu 
totul și eu totul excepționale 
— să se organizeze admiterea 
pe baza probelor de apti
tudini și verificarea cunoș
tințelor.

Adolescenții și părinții a- 
eestora trebuie să știe că se 
vor putea adresa, și este ne
cesar s-o facă, acestor comi
sii. Comisia județeană de o- 
rientare profesională — în
trunind in componența sa re
prezentanți ai inspectoratului 
școlar, județean, ai direcției 
județene pentru problemele 
de muncă și ocrotiri sociale, 
a comisiei teritoriale de pla
nificare. a direcției sanitare 
a județului, a comitetului ju
dețean al U.T.C., reprezen
tant ai acelor întreprinderi 
care solicită cu deosebi
re pregătirea unui număr 
mare de cadre — are po
sibilitatea să popularizeze 
rețeaua liceelor, cu profi
leze și specializările aces

tora. planul de școlarizare 
pe unități liceale și speciale 
ale acestora, normele de ad
mitere ; comisiile vor putea 
organiza sondaje in rindul e- 
levilor clasei a Vin-» pen
tru a afla proporția opțiuni
lor spre anumite profile de 
liceu, pot iniția acțiuni de 
popularizare a acelor licee 
care pregătesc elevii in me
serii care solicită un număr 
sporit de cadre in județul 
ie spetii». veghind să se rea
lizeze planul de școlarizare 
in toate tipurile de liceu.

Comisiile de la nivelul șco
lilor generale au condiții să 
desfășoare o activitate indi
vidualizată cu fiecare elev in 
parte. Formată din directorul 
școlii, diriginții claselor a 
VIII-a și alte cadre didac
tice, secretarul organiza
ției U.T.C., președintele co
mitetului de părinți și, aco- 

X lo unde există, medicul șco
lar, comisia va trebui 
să asigure cunoașterea de 
către elevi a rețelei de li
cee pe tipuri și profile dar 
mai cu seamă, să se ocupe 
de fiecare elev, să poarte 
discuții cu părinții acestora, 
recomandîndu-le licee și spe
cializări potrivite, îndrumîn- 
du-i spre profile care pre
zintă importanță pentru evo
luția economică a județului, 
reorientîndu-i pe cei care au 
făcut alegeri greșite, optind 
pentru meserii contraindi
cate, în raport cu propriile 
aptitudini ori cu starea să
nătății. Totodată, comisiile 
pot facilita încheierea de con
tracte intre elevi și întreprin
deri care au nevoie de forță 
de muncă, contracte ce asi
gură tinerilor care se anga
jează posibilitatea să profe
seze. după absolvirea primei 
trepte de liceu, timp de 
cinci ani în întreprinderea 
respectivă, burse pe toată 
perioada școlarizării.

Odată cu începutul celui de 
al treilea trimestru de școală, 
comisiile de orientare profe
sională vor trebui să-și orga
nizeze activitatea astfel 
incit fiecare elev să benefi
cieze de îndrumarea lor 
competentă, de informațiile 
trebuincioase.

Grupaj realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

politic. De fapt o situație cît de 
cit exactă nu a putut să ne 
furnizeze nici Rodica Oarză. loc
țiitorul secretarului pe comună 
și nici Lucia Timofte. responsa
bilul cu propaganda în comitet. 
Doar atît : „participă la îrryăță- 
mîntul de partid" și mai departe 
păreau a spune că de aici încolo 
nu îi mai interesează.

In căutarea concluziilor inten
ția noastră era de a stabili gra
dul de pregătire după două și 
chiar trei teme predate. Singura 
modalitate în acest caz era dis
cuția cu cei care beneficiază 
direct de pregătire. Că acest lu
cru nu a fost posibil nici cu 
cursanți dar nici cu propagan
diști, am amintit mai sus. Atunci 
ne punem întrebarea : pentru ce

„Peștele lacului 
Greaca, încopciat 

în dosarele 

ministerului"
Experiența ultimilor ani de 

exploatare agro-piscicolă a 
terenurilor indiguite a de
monstrat că cele două sec
toare de activitate se imbină 
arm-nios și că folosințele 
comune de apă și alte ser
vituti duc la o rentabilitate 
sporită a amenajărilor res
pective. Sint concludente in 
acest sens, rezultatele obți
nute de Centrala noastră in 
alte incinte indiguite ca de 
exemplu cele de la Ceacu— 
Călărași județul Ialomița, 
județul Tulcea și altele, unde 
s-au amenajat peste 8 mii 
hectare suprafețe piscicole, 
de pe care se obțin produc
ții însemnate de pește — in
tre 1 O»—1 600 kg/ha. iar 
beneficiile aduse in cadrul 
întreprinderilor respective 
sint de ordinul a circa 7 mi
lioane let raportate in anul 
1973. Es:e regretabil pentru 
noi că in cazul situației re
latate de dumneavoastră nu 
s-a ajuns încă la un pur.ct 
de vedere comun, la o cola
borare și un sprijin reciproc, 
atit din partea noastră, care 
deținem și coordonăm. ba
lanța peștelui pe economie, 
cit și din partea I.A.S.-ului 
Chirnogi care de-abia acum 
se pronunță asupra modului

DOCȚII VAN
(Urmare din pag. I)

gindul că cititorul de lingă mine 
poate fi autorul unui asemenea 
gest, că biblioteca poate „călă
tori" nu numai în memoria ci
titorilor, ci și în buzunarele șl 
servietele lor, mă sperie gindul 
că toate acestea se făptuiesc pe 
seama fondului de aur al cărții 
la care cititorii sînt, prin știutele 
dificultăți in obținerea permisu
lui de acces, cit de cit selecțio
nați, că în fața expoziției, doc-, 
ții vandali, s-ar putea indigna, 
invocînd sfințenia cu care pă
zesc propriile volume, ei, tocmai 
ei. care nu suportă îndoirea u- 
nei singure file !...

Parcurg pentru a. treia oară 
expoziția. Privesc sub sticla pro
teguitoare a vitrinelor oroarea. 
Privesc citatele alese de pe pe
reți ce propovăduiesc respectul 
față de valorile culturale. Mă 
străduiesc să înțeleg, și acum, 
mai mult decît oricind, aș dori 
să văd reacțiile altora, să pot co
menta faptul. Răsfoiesc în li
niștea expoziției pustii impună
toarea carte de impresii; legată 
în piele. O semnătură indesci
frabilă cere mai multă vigilență 
din partea bibliotecarelor ce su
praveghează sălile de lectură, 

s-au mai întocmit sitțiații și 
tabele care sînt mereu vîrîte sub 
ochii celor care vin să se inte
reseze ? Sigur că sînt bune și a- 
cestea dar numai în condițiile 
cînd ele reflectă o realitate. 
Altfel nu mai slujesc scopului 
propus, acela de a informa, ci 
mai curind intenția de a dezin
forma.

Situația, cel puțin la comunele 
vizate, este destul de critică. A- 
cum nu mai rămîne decît foarte 
puțin timp pentru a putea în
drepta o situație care persistă de 
cîteva luni. Măsura ar fi aceea 
a pregătirii și desfășurării semi- 
nariilor recapitulative intr-un 
spirit de exigență și responsabi
litate deplină cu participarea 
tuturor cursanților. Cu acest pri
lej trebuiesc realizate sinteze ale 
noțiunilor și temelor, care deț 
fapt trebuiau predate în timp, 
pentru ca astfel să se recupereze, 
măcar parțial, golurile care s-au 
creat pe parcursul pregătirii, da
torită superficialității cu care a 
fost tratat învățămintul politic 
U.T.C. la sate în județul Iași. 

de folosire eficientă a tere
nurilor mlăștinoase. prin 
trecerea la amenajări piscî- 
cble. din această cauză opi- 
niem pentru ideea ca un 
colectiv de specialiști să ela
boreze un studiu complet al 
eficienței, bpțjihe a folosin
țelor agricole și piscicole in 
întreagă incintă Greaca, stu
diu care să finalizeze prin 
delimitarea precisă a supra
fețelor piscicole. Pe această 
bază se vă putea . înscrie în 
plan executarea lucrărilor 
de amenajare piscicolă și vor 
prevedea în balanța puietu
lui cantitățile necesare 
populării helesteielor ce se 
vor pune în -funcțiune.

ING. C. NICOLAU
director general 

Centrala producerii 
și industrializării peștelui

„A gospodărit 
cooperativa 

agricolă
și a prosperat 
ograda lui“...

în urma sesizării ce ș-a 
publicat in ziarul „Scinteia 
tineretului" nr. 7622 din data 
de 21 noiembrie 1973. s-au 
efectuat verificări cu care o- 
cazie s-au constatat in sar

mult prea ocupate cu birfa. O 
altă semnătură indescifrabilă 
cere pe un ton iritat și im
perativ televiziunea, cum ar 
cere în. alte cazuri intervenția 
miliției ori a. justiției divine. 
Mai la vale, âlt anonim, .emite 
păretea câ ' ..istoria' războiului 
de independență" a lui Șt. I. 
Fălcoianu ar fi fost deteriorată 
de descendenții, cu., tempera
ment de sicilieni, se vede trea
ba, ai celor față de care .autorul 
nu s-'ar fi exprimat laudativ.

. Cmeta anunță sub data de 11 
prier că este un cititor al biblio
tecii de peste un deceniu. Atit. 
Altcineva, sub ochii căruia înțe
legem că s-âu petrecut fapte ca 
cele descrise, " denunță discret iri 
maniera eroilor lui Caragiale: 
„Dacă cineva ar îndrăzni să se 
atingă cu' un deget de persona
litățile lor marcante; ar sări ca 
arși și ar face un tapaj grozav". 
Adevărul, dacă toate acestea 
sînt adevărate, și expoziția . ti 
demonstrează cu prisosință, se 
pleacă deci in fața galonului 
cultural și a! tupeului, se pleacă 
tocmai pentru vă e apărat de 
oastea fără de număr a curajoși
lor timorați. Un altul vrea intro- 

...Știu eu I

cina fostului președinte Ma
xim Gheorghe mai multe în
călcări de lege in ce privește 
administrarea bunurilor coo
perativei agricole de pro
ducție din comuna Fărcașa, 
dintre care unele au caracter 
penal. S-a confirmat că da
torită neglijenței și a unor 
măsuri abuzive a 'cauzat 
cooperativei agricole de pro
ducție pagube materiale a 
Căror îhtindere' este în curs 
de evaluare. S-a confirmat, 
astfel, degradarea inului pe 
anul 1971 precum și lăsarea 
în mod rielegal și gratuit, i,i 
folosința mai multor membri 
cooperatori, a unor terenuri 
defrișate, in suprafață de 
peste 15. ha. .De . asemenea, 
s-a stabilit vîrizarea din dis
poziția lui a undi cantități 
de 3 000 kg prune Ocolului 
silvie din. comuna Borlești, 
neexistind dovezi de încasare 
a contravalorii de către 
C.A.P. Există date in sensul 
că a încasat de Ia unii mem-. 
bri cooperatori, și nu a de
pus la casierie, contravaloa
rea unor cărămizi pe care 
le-au confecționat aceștia pe 
terenurile C.A.P. și că. ar fi. 
vîndut cetățeanului Pop Si- 
mion. din comuna Fărcașa, 
500 bucăți cărămizi, din ale 
C.A.P.-ului, a căror contra
valoare nu apare depusă la 
casierie. Cauza este înregis
trată la Procuratura locală 
Baia Mare sub nr. dos. 
33/B/1974 din 4 III 1974, și se 
efectuează cercetări penale 
pentru infracțiunile de dela
pidare. neglijență și abuz în 
serviciu contra intereselor 
obștești.

Urmează ca cercetările pe
nale să lămurească în conti
nuare și celelalte fapte sem
nalate in sesizare, după care 
să se procedeze la soluționa
rea cauzei.

I. TEBAN
procuror șef al Procuraturii 

județene Maramureș

■x

DALI
ducerea xerox-ului de . care să 
beneficieze particularii (nu și 
instituțiile), pentru reproducerea 
și achiziționarea pasajelor și ca
pitolelor din lucrări ce intere
sează. „Astfel, susține, tot in
descifrabil, .domnia sa, bibliote- 
ta se transformă : intr-o mașină 
a leneșilor și a risipitorilor ba
nilor statului" (!). O altă sem
nătură din care descifrabile nu 
sint decit titlurile de prof. dr.

■ doc., înfierează conștienții și in
conștienții devastatori, „indivi
zii" ca să cităm exact termenul 
folosit. O semnătură fără titluri 
academice insă îi atrage atenția 
că „indivizii" sint, pină una alta, 
oameni și. că intre oameni ne 
numărăm, cum să spun, vrind 

■neyrînd. și; noi. Prof. dr. doc. re
vine a doua zi și-și face iritîm- 
plătorul preopinent imbecil...

Văd, citesc și nu înțeleg. Mai 
bine spus mă surprind prefă- 
cîndu-mă că nu înțeleg, căci sînt 
situații in .care refuzăm șă înțe- 

- legem, pentru că nu putem to
lera. și nu piitem tolera ceva 
ce ărc dimensiunea și duritatea 
stincii pe care, nu ne-a mai ră
mas decit" s-o\bictuim (donchi- 
șotesc ?), cu flori...
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Conlucrarea între generații
Ce expresie capătă raporturile între tineri și virstnici ? 

Preocupările majore ale colectivității se reflectă specific in 
aceste raporturi ? Care sint termenii obiectivi și subiectivi 
ai colaborării ?

CTTEVA ARGUMENTE LA FILATURA DE IN Șl GNEPĂ FĂLTICENI

• Vechimea unității t peste media în timp o industriei noi ~so aahstț- — 17 am • Destinația 
producției - circa 80 Ic sută pentru est z de .
sfert din numărul salariaților. Datele exprimă o ambianță de edwMxv, o exponents fwno- 
tâ - in ultimul deceniu și jumătate - împletită cu nevoia instruirii tmor no* eodre. Set pt»- 
zente exigentele pentru o producție de calitate fotă de un colectiv a câne mecfie de vastă 
depășește 30 de ani - ceea ce înseamnă că „majoritară" poate fi poziția saiaricțdor oare 

aparțin generației mature.

• Pe

în bătălia pentru recolta acestui an

INSTALAȚIILE PENTRU IRIGAT
IN PERMANENTA STARE DE FUNCȚIONARE!

Pămintul este încă uscat. Dar 
plouâ. plouă și artificial, pretu
tindeni unde culturile au nevoie 
de apă. Instalațiile sint puse in 
stare de , oamenii
sat pregătiți să facă tocul pen
tru a potoli setea de apă a pă- 
mintuhn. Este o constatare pe 
care o putem fare Ia capătul

1) — Care este dinamica virstelor. a par
ticipării și opțiunilor ? Ce loc ocupă tinere
tul in preocupările dvs. ?

Răspunde : ing. Traian Dominie- directo
rul Filaturii și secretar al Cotnitetulu: de 
partid :

— Aș spune de la început că din partea 
colectivului nostru se pot aduce dovezi că 

.intre oameni de virste diferite există o de
plină înțelegere și colaborare la baza căreia 
se află criterii obiective, materiale : Recru
tarea, pregătirea și integrarea tineretului in 
fabrică reprezintă o problemă prioritară 
pentru conducerea întreprinderii, dar și un 
proces care implică întregul nostru colectiv 
de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri. 
Astfel, noi am angajat mulți absolvenți de 
liceu și n-au existat eșecuri. Cu o sin
gură excepție ; o tinără care s-a retras nu 
mult după ce incepuse să lucreze. A ex
plicat că vrea să se pregătească pentru fa
cultate. I-am oferit exemplul altei munci
toare de la noi care avînd și obligații fa
miliale, materne, urmează Facultatea de 
matematică la fără frecvență. Și mi-am ex
primat convingerea că asemenea exemple 
se vor înmulți din rindul actualilor elevi 
seraliști de liceu, in viitor chiar al celor 
de la școala profesională. In ce ne privește, 
sintem gata să dăm tot sprijinul celor ce 
muncind vor să se afirme, să treacă gra
nița profesiei sau calificării actuale. Aș 
adăuga și faptul că acest ajutor nu este 
numai un sens al eforturilor conducerii fa
bricii ; există ca stare de spirit în masa sa- 
Iariaților. Merită să amintim o situație : 
Noile angajate sint de obicei repartizate 
pe lingă muncitoare mai vechi. Deși este 
știut că această sarcină de îndrumare poate 
avea repercusiuni asupra ciștigului lor, ele 
au acceptat-o de fiecare dată — cu multă 
înțelegere și responsabilitate pentru destinul 
profesional al tinerelor. Acest gest de inaltă 
conștiință 
clădească 
reciprocă, 
tineri, să
de individualism și ingustime profesională.

— Căror cereri acordați prioritate ?
— Ne preocupă să nu existe cereri ne

rezolvate. Considerăm că o poziție nepărti
nitoare contribuie la întărirea unității co
lectivului. Și ea se manifestă intr-adevăr, 
îndeplinirea planului a devenit o cauză a 
tuturor. Interesele majore comune ii unesc 
pe oameni, le educă sentimentul de solida-

/

muncitorească este în măsură să 
un teren de stimă și colaborare 
să educe trăsături altruiste la 
împiedice apariția manifestărilor

— 1

F
rilale. de acțiune re»eei fortifică i 
de colaborare dm penes '.ui-r jc — ti 
nrstrnc.

— Considerați că orginrratia U-TX- con
tribuie la întărirea eiisaushti *e colaborare?

— Orgaruzaria U.T.C. ace :3
masa unenloc p in ' -racea ecesmc tape 
reuș.gtr să exprime panoul Ier de reoere 
autentic. In conseemță. orice hocărire ta i 
de noi se bazează J. pe partia.pocea, pe xx- 
r.ia repcezrr.’.a-.'uLcc ei. pe care—, rwiea'tfcie. 
îi tinem la rarei:: ca —‘-enruțe naaacre.

re* tinerilor, cresccrea mmotii tar ta 
eoleetival fabricii să devină nn tartor de 
conlucrare ?

Răspund : Florie» Ah t iutii ■- Ea-taure. 
secretara catmxermuî U.TjC. k Gbeorgbe 
Butnara. mjnner. rerporsobcZ pmfesaaaad m 
comitetul V.T.C

— La sfirgitai nuntiri trecut «■ rentieri 
un test din care aa reteșrt smpesti. vai>- 
roase pentru o activitate ie măsură să sa
tisfacă interesul uerOar ie a cnasribui 
specific la activitatea variată tia fabrică ia 
producție si caltural-cdecativă. Astfei. rnrrti 
au răspuns cu prn-npc:tatne rbrcrJr vru 
tre la recuperarea fibre-, dm trmcts..—o=x- 
țâativă care a adus a- — trecut circa • de sn 
lei ecoaoctii. O ozlearttă freeTeet cape mită 
este popul irizarea mai activă a tinerilor 
fruntași. Desemnarea ftax:a»înr pe _tue- 
prindere su a pcm: ccpriade. endesL deot 
o pane <tn cei mat bem mtmctoct. la aeesc 
caz. peauu a evita apar -a vreaoet
siunî am folosi: șt noi thferite compensați: 
și forme de stimulare morală. Fără a epeeza. 
desigur, posibilitățile in acest sens. Rezul
tatele bune in muncă ea și integrarea ti
nerilor merituoși, intr-un fel sau altul, in 
plutonul celor mai buni, contribuie la creș
terea prestigiului nostru, al organizației 
U.T.C., atenuează diferențele nedorite. întă
rește colaborarea. Vrem sau nu. realitatea 
impune o situație : cuvântul hotărâtor să-l 
aibă cel mai competent, indiferent de virstâ. 
Și există la noi echipe conduse de tineri. 
Vom sublinia că opțiunile tinerilor — pen
tru cultură, știință, artă — definesc o cate
gorie dornică de afirmare pe multiple pla
nuri. Observăm tot mai clar că problema 
relațiilor in muncă, a relațiilor tocii k ia 
microcolectivâtatea noastră, este o ptobii ni 
de integrare, de autoritate prin competentă. 
Prin multilateralitate ; ceri îmbunătățirile 
vin susținind cadrul obiectiv al prezente: 
tinerilor, confirmările afective urmixdu-le 
implicit

La C-A-P. Iepurer-i «fcit o 
parte din țăra*. coooera’cn ia 
pură activ .late de udare a ctd- 
tunjor. Cele 11 atgregat* de as- 
pers une fisnruooează ie mai 
multe zile pe teresurGe semă
nate CU irarPTră păstăi,
roșu, radnh- arpagr- grix In 
tocai ancoepe IW 5* hectare. La 

tare de Legum* aoospospcrml 
Nescs rTita> Etrprecmă ©a too-

rocă La Joc.

puxâ zLmm ( 
această pîoiue 
cea Râgâie-

Tâor.Tpgrrpe:

CC

răgaz cutia
. oe pocpuert. E
preta ttmna asi
ceâe arăiace aâiu

â ac its:

g =» cp 
ocoi de

pemzrz raprafea apr.
st

prejtmtne că F-a ad
rnemtarea

Autenticitatea modelului de viată»
— Care este raportul dintre model și autocunoaștere in 

procesul de formare a personalității tînârului ?
— Răspunde lector univ. dr. M. ZLATE, Universitatea 

București.
— în funcționali

tatea dinamică a 
relației dintre mo
del și comporta
ment semnificativ 
este nu doar con
ținutul modelului, 
ci și particularită
țile acestuia de a fi 
realizabil sau nu. 
Ce anume deter
mină aceasta ?

— Este necesar 
ca modelul să fie 
cit mai apropiat de 
capacitățile psiho
logice ale fiecărui 
tînăr ceea ce fa
vorizează transfor
marea modelului 
intr-un stimul mo
tivational care îm
pinge spre acțiune. 
Nu de puține ori se 
întîmplă ca modelul 
de viață să aibă o 
mai mică valoare 
stimulatorie tocmai 
pentru că este prea 
îndepărtat de posi
bilitățile psihologi
ce ale individului, 

’ uneori chiar în 
discordanță cu a- 
cestea, fapt care îl 
face pe tînăr să 
trăiască intr-o 
continuă reverie, 
un fel de visare 
cu ochii deschiși, 
care insă ii inde- 
părtează sau chiar 
il rupe de realitate 
și acțiune. Intr-o 
astfel de situație

IALOMIȚA

Elevi
motopompiști

Cea

a»---» pe nm cornmejor care vor 
fi ia rxta~ea culturilor.

Ease ~a dir: modalită-
tile âe c-iaiârrare a S_M_A.-ului 
c* ~~ -a-iW coopentiste. Meca- 
zazaoonî. așa era au făcu:-o și 
pezâ dovedesc capacitate
d’ »oc.2zare J- dăruire pentru 
•brraecea uoor recolte sporite.

Ser: ci:eva aspecte, nu sin- 
•■eie, iotitaole de noi care ilus- 
tiMO* preocuparea și buna or- 
gar za-e in acțiunea de irigare, 
dar s. necesitatea unei mai ope- 
ra*i-.e rezolvări a situațiilor mai 
c ‘ . .i acolo unde acestea e-

O tiuliblt * iei -
tiaaM a Cea(te«eM jedt 
*eaa laăaaena al C-TX. : ia 
vacaaea de vară a anchri 
**eag n> de tzaeri. eăevi ai 
heeeăar leentic* și de spe-

aa xrsu cercările teoretice 
privad pregătirea ia profe
sa de natspaupiit Aram, ia 
perioada t—13 aprilie a avat 
loc pregătirea ti instruirea 
lor practică. Îmbucurător este 
fapeăl că narea majoritate a 
carsaaților au obținut note 
mt~~— Odată eu absolvi
rea cursurilor de calificare, 
absolvenții au încheiat 
trade pentru a lucra pe 
pul vacanței de vară în 
perativele agricole de 
ducție din județul Ialomița, 
participind efectiv la realiza
rea unor producții sporite. 
Foarte mulți din ei vor lu

de activitate a 
sisteme de irigații 

Pietroiu- 
cel Mare și Jegălia,

preram și la sistemele lo
cale. Ca prilejul inminării 
carnetelor care le atestă cali
ficarea in această nouă si tre- 
boiteare meserie aa luat ca
riatei uteriștii George Cu- 
cuiasu. elev in anul ni Ia 
Lăceul teoretic Călărași și Ni- 
coiac Serai. elev in anul III 
la Liceul agricol Călărași, 
care s-aa angajat să nu pre
cupețească nici un efort pen
tru a contribui la realizarea 
unui irigat zi și noapte in 
unitățile eu care s-au în
cheiat contractele de lucru.

MIHAI VIȘOIU

VASLUI

>.var

OVIDIU MARIAN 
VASILE RAVESCU 

Foto : GH. CUCU

con- 
tim- 
coo- 
pro-

Surse de apă 
captate pentru 

culturi

era in raza 
marilor 
Găiățui-Călărași, 
Ștefan

Ca de altfel în toată țara, 
peste tot, acolo unde oame
nii sint preocupați de soarta 
viitoarei recolte și tinerii din 
Banca fac tot posibilul pen
tru a „rupe" duritatea aces
tei primăveri. în ultimele 
zile, aici, vremea a fost însta-

Gospodarii buni de la Chețani
in proporții egale, și în Lunca 
apă. Cooperatorii din Chețani 

hectare

Ca in întreaga țară, deși nu 
Mureșului solul are nevoie de 
s-au pregătit din timp să asigure culturilor de pe 223 
apa necesară dezvoltării normale a plantelor. Au săpat canale 
de aducțiune a apei, au cumpărat încă 1 200 metri liniari con
ducte, asigurind astfel funcționarea la capacitate a celor 5 agre
gate de care dispune cooperativa.

— Noi am inceput udatul in legumicultura încă la 15 martie 
— ne informează tovarășul Gheorghe Mocanu, inginerul șef al 
C.A.P.-ului. Am constituit cite 2 echipe a 15 cooperatori și 
motopompiști care deservesc agregatele. Ele funcționează zilnic 
de la ora 5 dimineața pină la ora 24.

Astfel sint ferite de a suferi efectul secetei 80 hectare legu
me, 45 hectare sfeclă de zahăr, 50 hectare porumb, 48 hectare 
griu. Ele au fost pină acum udate o dată iar legumele de 
două ori.

bilă încurcind intr-un fel sau 
altul, planificarea de la o zi 
la alta, supunind cooperatorii 
la adevărate teste de vigilen
ță. Oricum, cele două „repri
ze" serioase de ploaie au fost 
mai mult decît binevenite 
pentru pămint.

450 de ha rezervate cultu
rilor din prima epocă au pri
mit sămința de mult timp. Și 
nu recordul este poate esen
țial, ci felul in care au știut, 
printr-o organizare eficientă, 
să dilate dimensiunile tim
pului. Pentru că tot în a- 
ceastă perioadă au amenajat, 
cu cheltuieli minime, un so
lar de 650 m! cu legume tim
purii.

Un alt obiectiv permanent 
al tinerilor din Banca il 
constituie lucrările de apăra
re a culturilor și, în același 
timp, de redare în circuitul 
agricol a noi terenuri. Anul 
acesta se va insămința po
rumb pe o suprafață de 9,20 
ha care pină acum n-au fost 
muncite niciodată. Prin con
struirea unui dig de 700 m 
cu ajutorul substanțial al 
uteciștilor, din care s-au re
marcat Petruța Suciu, Vasile 
Stan, Ion Olaru, Victor Co- 
dreanu, s-a schimbat cursul 
Birladului — redindu-se a- 
griculturii peste 60 ha unde 
cooperatorii estimează o pro
ducție de porumb de aproa
pe 10 000 Kg la hectar.

Tot Ia capitolul preocupări 
cotidiene se înscriu și efor
turile pentru prevenirea se
cetei și folosirea eficientă a 
surselor de apă existente. 
Pentru cele 47 ha de la gră
dină, lucrările de amenajare 
au fost deja terminate. Efor
turi susținute se consumă a- 
cum pentru captarea unor 
noi surse de apă. Dacă Bîrla- 
dul este mult prea departe 
de unele terenuri, acolo unde 
nu s-a putut, s-a colectat apa 
din izvoarele locale acumu- 
lînd-o prin intermediul bara
jelor, astfel ca la 
oportun planta 
primi.
DUMITRU ION

momentul 
s-o poată

DINCA

vina este desigur 
nu a modelului, ci 
a tînărului care nu 
a știut să și-1 sta
bilească, sau care 
și l-a stabilit 10- 
tlmplător, fără nici 
o raportare la sine, 
la capacitățile sale 
psihologice, la po
sibilitățile de care 
dispune de a-1 
transpune in prac
tică. De aici de
curge cu necesita
te faptul că, atit 
in stabilirea mo
delului, cit și in 
funcționarea con
cretă a acestuia, o 
importanță deose
bită o are cunoaș
terea propriilor 
particularități psi
hologice, deci, cu
noașterea de sine. 
Nu întimplător, cu 
mii de ani în urmă, 
Heraclit spunea că 
se află în continuă 
„căutare de sine“, 
iar Socrate lansa 
îndemnul, devenit 
celebru, „cunoaș- 
te-te pe tine în
suți". Numai ast
fel tînărul va pu
tea să-și for
meze și să-și sta
bilizeze o serie 
de modele de viaȚă 
care să-l stimuleze, 
fie pe direcția a- 
dincirii și amplifi
cării unor trăsături

de personalitate o- 
rientate pozitiv, ce 
sint prezente ex
pres in model, fie 
pe cea a înlăturării 
din personalitatea 
sa a unor trăsă
turi orientate ne
gativ, care nu sint 
insă prezente in 
model.

— Din acestea nu 
trebuie ințeles, cre
dem, că tinărul are 
doar menirea de a 
imita sau de a 
copia modelul...

— In procesul de 
interiorizare a mo
delului și. mai 
ales, a celui com
portamental, acțio
nai, tinărul adaugă 
ceva de la sine, 
personalitatea sa 
intervenind selec
tiv, critic. Rezultă 
că modelul nu este 
static, înțepenit, ci 
dimpotrivă, are o 
funcționalitate di
namică, imbogățin- 
du-se pe măsura 
realizării sale. U- 
neori, cunoașterea 
de sine se reali
zează spontan, fără 
prea mari dificul
tăți. Viața de fie
care zi, raportarea 
permanentă la alții, 
intersectarea pro
priei psihologii cu 
cea a altora, per
mite evidențierea

directă a unor tră
sături de personali
tate. Conștienti
zarea propriilor 
trăsături de perso
nalitate se rea
lizează fie spon
tan. fie dirijat. 
Dar chiar in rea
lizarea acestui pro
ces. modelele tie 
viață joacă un rol 
important. în gene
re. cunoașterea de 
sine se face nu 
doar prin cufunda
rea omului in stră
fundurile persona
lității sale (prin 
introspecție), ci mai 
ales prin raporta
rea la alții. Acești 
alții insă pot să a- 
pară in calitate de 
modele sau contra- 
modele. surse ale 
căror trăsături se 
tinde să fie repro
duse in propriul 
comportament sau 
dimpotrivă, evitate. 
Deci, pe de o parte, 
cu cit ne cunoaș
tem mai bine, cu 
atit ne vom putea 
stabili modele de 
viață mai autenti
ce, pe de altă parte, 
cu cit modelele 
sint mai semni
ficative, orientate 
social, cu atit ele 
vor facilita propria 
cunoaștere de sine.

„AZI VOM PRODUCE 
O ȘARJĂ PESTE PLAN"

Am urcat pe platforma 
oțelăriei electrice de la Com
binatul siderurgic din Calați 
după ce se elaborase încă o 
șarjă la cel de al doilea cup
tor care a intrat recent in 
funcțiune cu trei luni mai 
devreme față de termenul 
planificat. La toate punctele 
de lucru — tineri și numai 
tineri. In fruntea lor, coordo- 
nînd eforturile, prim-topitorul

Petrică Oană, secretarul or
ganizației V.T.C.

— Pentru a pune în func
țiune mai devreme noul cup
tor, ne spune dumnealui, au 
earnest mult, alături de con
structori, toți tinerii de aici. 
Acum ne străduim să asigu
răm încă din primele zile o 
foarte bună funcționare a 
ncului obiectiv. Seria succese
lor am început-o azi: am
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reușit să scurtăm durata de 
elaborare a unei șarje de la 
5 ore și jumătate la patru ore 
și jumătate.

Intre brigada pe care o 
conduce Petrică Oană și cea 
care deservește primul cup
tor electric s-a declanșat o 
fierbinte întrecere. Succesele 
obținute de cele două echipe 
în primul an de producere a 
oțelului electric la Galați vor 
constitui desigur acel înalt 
arc voltaic al dăruirii care le 
vor uni și mai mult. Inițiati
ve la fel de generoase întîl
nim și printre tinerii de la 
oțelăria cu convertizoare. Și 
aici bătălia pentru scurtarea 
duratei de elaborare a șarjei 
continuă. După ce ia proba 
de la o nouă șarjă, tînărul 
Enache Vodarici, cu fața 
strălucind în lumina oțelului 
ce clocotește în convertizor, 
îmi spune : „Azi mi s-a dat 
vestea că noi, siderurgiștii 
gălățeni, am produs de la 
începutul anului 17.000 tone 
oțel peste plan. Mă credeți 
că mă simt foarte mîndru 
pentru acest succes ?“ Cole
gul său, Tudorel Bogdan 
adaugă: „Și azi vom elabora 
o șarjă peste plan. Menținînd 
acest ritm,. noi, tinerii, ne 
vom afirma și mai mult prin 
fapte de muncă demne de 
laudă".

Vn popas și la turnătoria, 
mixtă, locul de naștere al 
unei frumoase inițiative : „să 
lucrăm o dunșinică pe lună 
în sprijinul producției". Ne

întîlnim cu tinerii din orga
nizația condusă de Constan
tin Dănilă. „Noi am preluat 
inițiativa de la tinerii din 
schimbul B, ne spune secreta
rul organizației V.T.C. Pină 
în prezent am turnat 16 000 
kg piese din fontă și oțel prin 
acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică, ceea ce înseamnă 
8 000 lei producție. Numai 
prin materializarea acestei

inițiative, noi vom asigura 
depășirea planului anual al 
secției cu 240 tone piese 
turnate".

Inițiative, acțiuni, fapte de 
muncă pe care le' întilnești la 
tot pasul în Combinatul side
rurgic din Galați — unitate 
care a ocupat primul loc în 
întrecerea pe ramură — și 
care vorbesc cu prisosință 
despre spiritul de dăruire al 
tinerilor și despre capacitatea 
organizației V.T.C. de a mo
biliza toate forțele membri
lor săi în lupta pentru mai 
mult oțel, mai multă fontă 
patriei. Inițiative, acțiuni și 
fapte de muncă alcătuind 
materia primă și flamurile 
entuziasmului tineresc.

ION CHIRIC
Foto : V. RANGA
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I O N
Cunoscutul scrii

tor s-a născut la 
10 octombrie 1895 
la București, in fa
milia unui zidar. 
Intre 11 și 18 ani 
e ucenic de zidar, 
legător de cârti, 
mecanic. De la 
vîrsta de 16 ani în
cepe să publice in 
„Revista Copiilor și 
a Tinerimii" pre
cum și în presa de 
stingă. Este un 
condei nelipsit din 
paginile publicații
lor : „Adevărul",
„Socialismul", „Lu 
mea nouă", ..Lup
ta". „Facla" etc.

Numeroși ani a 
fost membru al 
conducerii Uniu
nii ziariștilor pro
gresiști și a Aso
ciației Generale a

UN ACT DE ÎNALTĂ 

JUSTIȚIE COMUNISTĂ

PAS

Scenă dm presa : mtr.'e' in interpretarea actorilor Tea- 
da Stat dm Sibiu.

Consiliul onoarei

Presei. După eli
berare a fast aâ- 
nistru al artelor ia 
guvernul Dr. Petru 
Groza, director ge
neral al Radiodifu
ziunii. apoi pre
ședinte al Institu
tului român pentru 
relațiile culturalo 
cu străinătatea.

Scriitor valoros, 
are inscrise in bio
grafia sa literară 
mai multe romane 
deosebit de apre
ciate de către citi
tori : „Zilele vieții 
tale". „Lanțnri". 
„Carte despre vrp- 
muri multe". „Car
tea despre drumuri 
lungi" etc. Este de 
asemenea, autor a 
numeroase cărți 
pentru copii.

Un crez de viață...
de ION PAS

Am urcat „Everestul meu" avînd în minte 
credința în cauza celor mulți. Este o confesiune 
care se referă și care străbate întreaga mea exis
tență, fără de care nu poate fi descifrat firul vieții 
mele. Am înțeles că în felul acesta iubesc in
clusiv viața. Tot ceea ce am făcut, toate gîndu- 
rile mele așternute pe hîrtie, ca și participarea 
la acte sociale de o anumită importanță și-au 
tras seva de existență din credința mea că viața 
trebuie iubită. Și nu pot să nu fiu de acord cu 
reflecția nonagenarului Arthur Rubinstein, cînd 
acesta spune că viața la rîndul ei îi iubește pe 
cei ce o iubesc.

Am aproape 80 de ani. Sincer vorbind mă aflu 
în apogeul curbei biologice, înzestrat fiind cu 
apanajul pe care mi-1 oferă vîrsta : am sub pli
viri întregul meu drum de viață, toate zilele vie
ții mele, întîmplări și frămîntări deseori drama
tice și înverșunate și cu o anumită frecvență, 
satisfăcătoare și multiplicatoare de energie.

„Everestul meu" este, așa cum v-am spus, 
cauza celor mulți, dorința lor aprigă de a se 
bucura de o viață demnă, în care calitatea uma
nă, concretețea acțiunii, înălțimea morală, dis
tincția comportamentală să-i însoțească în fie
care zi.

Și eu am fost tînăr.
Și eu am vrut să știu mai mult.
Și eu am fiert în cazanul clocotitor al adoles

cenței protestatare pe atunci împotriva unei lumi 
clădite pe umilinți și nedreptate. Am suferit mult 
în copilărie și adolescență de a nu fi putut să 
îmbrac uniforma elevului de liceu, iar mai tîr- 
ziu, de a nu putea urca treptele unei facultăți.

îmi aduc aminte și mă cutremur : uneltele ex
perienței mele de viață pînă în pragul vîrstei de 
16 ani, fuseseră mistria, vingalacul, nicovala, cio
canul. Bune și rele, ajutîndu-mă să-mi cîștig pîi- 
nea, singur ; bune — îngăduindu-mi să-mi cum
păr din măruntul salariu pe care-1 căpătăm la 
sfîrșitul săptămînii, o carte, o revistă, un bilet 
de intrare la teatru. Universul vieții mele în răs
timp se lărgise, intrînd în mișcarea tineretului 
socialist, și constatînd că toți noii mei prieteni 
(erau ucenici, calfe, vînzători de prăvălie) tînji- 
seră și tînjeau încă, asemenea mie, să meargă mai 
departe la școală. Nu putuseră, nu puteau din 
pricini care stătuseră și în calea năzuințelor mele. 
Mi-am adus aminte de acei ani pentru a ex
plica legătura mea, trup și suflet, cu cauza celor 
mulți.

în această ascensiune de o viață de om înspre 
culmile Everestului întotdeauna m-am culcat tir- 
ziu și m-am sculat devreme. Am muncit intens, 
de regulă, pe cînd făceam gazetărie, la două 
ziare în același timp, prost plătit și la unul și la 
celălalt. în situația aceasta nu eram numai eu. 
Hamalîcului acestuia îi alăturam încă unul. Tra
ducerile la fel de infam remunerate pe care nu 
le puteam realiza decît seara, pînă după miezul 
nopții, acasă, și reluîndu-le apoi, în zorii zilei. 
Cam în același timp, adăugind și luna de conce
diu, înnegream uneori pagini scrise pentru mine, 
pentru mulți — puținii cititori ai literaturii pe 
care am încropit-o.

Timpul mi s-a părut și îmi pare și acum prea 
scurt pentru cîte-mi propuneam și-mi propun și 
azi să îndeplinesc.

Degeaba n-am stat niciodată, chiar cînd se 
întîmpla (mi s-a întîmplat deseori), să șomez. 
Citeam, cu statornică părere de rău că nu pu
team să consacru lecturii, răgazul pe care mi l-aș 
fi dorit.

Nu m-am plictisit niciodată, iar în perioadele 
cînd am fost singur poate pentru că mi-am fost 
mie însumi un partener, cu care-am putut să 
meditez sau să stau de vorbă, simțind totdeauna 
plăcere și folos.

Înaintînd în viață, cred că n-am temeiuri să 
regret drumurile pe care le-am străbătut de-a 
lungul existenței și cu atît mai puțin să mă ru
șinez de ele. N-au fost presărate numai cu flori 
și nici numai cu spini și mărăcini. Oricum, nu 
m-am oprit în loc, nu m-au putut sili să mă 
trag îndărăt. Le-am parcurs cu voința neșovăi
toare. Lungi au fost și pe alocuri încîlcite, pri
cinuind impresia că dincolo de ele nu mai era 
nimic. Am iubit viața și după cum s-a dovedit 
și ea mi-a răspuns la fel. Așa se face că în cu- 
rînd voi sărbători opt decenii de viață de care 
nu mă rușinez.

Mă repet poate, însă cu deplină știință și vo
ință. Sînt lucruri care obligă să fie spuse mereu, 
mereu pentru a se vedea și înțelege măsura 
transformărilor petrecute în societatea noastră — 
în cazul de față în lumea adolescentină, cea a 
puieților de om care n-au cunoscut spolierea și 
jignirea.

Mai consemnez în ancheta de față inegalabilul 
sprijin pe care l-am simțit de-a lungul vieții dtn

partea unor prieteni apropiați, dascăli sau dis
cipoli.

La vîrsta de 18 ani, colaborînd în paginile „Re
vistei Copiilor și a Tinerimii" m-am apropiat su
fletește de întemeietorul acestei reviste, respecta
tul luptător democrat C. G. Costa-Foru. Un om 
de o democrație desăvârșită : politicos cu toată 
lumea, indiferent de vârstă sau starea socială. 
Mi-1 amintesc pe acest om pe care-1 considet a 
fi unul dintre îndrumătorii mei spirituali, deoa
rece căldura și omenia cu care m-a apropiat de 
uneltele scrisului sînt unice. Mă aflam la capă
tul a șapte ani de muncă istovitoare, petrecuți 
într-o fabrică și cîteva ateliere, eșuasem în încei- 
carea de a dobîndi o bursă la Școala Normală— 
Atunci mi-am încercat norocul și am scris dotă 
schițe cu întîmplări din viața copiilor mahalalei 
hucureștene, de fapt despre propria mea viată. 
Schițele au plăcut, au fost acceptate. Evident 
prima mea reușită, încrederea că pot realiza ceva 
dirijarea mea spre o viață de cultură și trăiri in
telectuale intense se datoresc acestui mare prieten 
dispărut, dar prezent alături de mine în aceste 
rinduri.

Voi spune un cuvînt si despre reputatul ziar * 
Constantin Miile, căruia i-am purtat de-a fcngui 
deceniilor un sentiment ea si filial. L-am cunos
cut îndeaproape, mai cu seamă In nthmri ani ai 
vieții sale. în calitatea sa de ed :-xr a! rareVr 
„Adevărul" și ..Dimineața" iar apo« „Presa" și 
„Lupta". De la MiBe am hnățat aspra iecce a 
gazetăriei. Să cunoști ri «d ftri cit nte . ac 
te zbați neîncetat; m acrii doar â*pă ce Se-ai 
convins. Nn poți scrie despre ea lacra pe cere 
nu-1 cunoști, nu-ți apartâae an lacra șutii eeae 
nu te-ai zbătut, nu poți scrie despre ceva la care 
nu crezi. Deși toate acestea apar teach* intr-o 
biață propozițiune, ele ewr.mâ experieaga de 
viață nu numai a unui om. ci a unor L-tnrc ge
nerații de condeieri democrați. progresoc. în
crezători tn destinul omului.

Așa se și explică faptul că ta toasaa aaaLn 
1923 cînd am scos pobhrot” jOteai Kber* la 
„cuvântul înainte" din primul eumăr scriam : _Ne 
displac programele elaborate ca oed»-'r-e ; 
sortite mai totdeauna amor lameataMe again. 
Cu tinerețea noastră pe care asprimea «in(S * 
avut grijă să o călească la șatra — rirrx ~i- 
rilor... dușmănim tot ce e couseafL. emfatic 
și uscat. De ce să ne ascundem pe dnpâ rarhc? 
Vrem să cheltuim in modesta înjghebare de fată, 
al cărei rost nu-1 credem cu Dtiri inatd ia »- 
prejurările actuale, o parte dm speraagde ce să
lășluiesc încă în pieptul nostru— D--:r-ca abator 
însîngerat (— primul război — N. fi — socri-- 
tea s-a transformat într-o imensă și fumărie sală 
de sanatoriu. Ferestrele acestei să trebme des
chise pentru a face să pătrandă. tumahna*. aerai 
cîmpiilor nesfîrșite_In pustiu. x-r-a. a rre-r:-.-
lor noastre, vom zvârli săadata ideilor geserane. 
fecunde. E cu neputință ca ea să au ieceileaaeL 
Avem de pe acum lingă aoâ un mănunchi de 
prieteni. Cu o strângere viguroasă de ariaă roa 
primi pe toți aceia care se vxx fi de «prim <îte 
plasa moleșitoare a mediului corupt și simt la 
ei porniri comune cu ale noastre".

Cine erau acești prieteni la care mă refeream? 
Felix Aderca, George Mihail Zamfirescu, loa Că
lugării, I. Peltz, Emil Isac. lor aiăturir.du-h-se. 
în continuare, Gala Galaction. Petre Constanri- 
nescu-Iași, Eusebiu Camilar și atiția alții.

In toată viața am încercat si proăeu cite caca 
de la fiecare dintre bunii mei prieteni. L C. Fri
mu și Gheorghe Cristescu mi-au fanaflat etica 
muncitorească: de la ei m-am îmbogățit sufle
tește cu multe, datorită lor m-am dezbărat de 
multe. Victor Eftimiu și Lfvâu Rebreanu mi-au 
deschis ochii asupra comportamentului civilizat 
cotidian : directori, în epoci diferite, ai Teatru
lui Național ei tși întimpinau șpectat'n: de mai 
multe ori pe săptămînă în ținută sărbătorească, 
în haină neagră și cravată de aceeași culoare, 
avînd aer de amfitrioni cordiali, chiar solemni. 
Salutau, răspundeau la salutări, strângeau mîîni 
cunoscute și necunoscute— Eminentul om care 
a fost dr. Petru Groza m-a învățat, prin cxem- 
piui propriei sale vieți, să cred în oamenii sim
pli, în modestie, în firesc. în vremuri mai bune.

Vreau să fiu bine înțeles: cele relatate nu 
reprezintă confesiunile unui om aflat la capătul 
vieții. Deși sînt cam bolnav și puțin obosit, sper 
să-mi pot încorda forțele și să-mi mai string cu 
înverșunare creionul înrie arătător și podul pal
mei. Dacă n-aș fi avut un accident stupid și azi 
m-aș fi aflat pe „baricade" : adică, acolo unde 
se duce o luptă, se încheagă un drum, se pe
trece ceva în destinul oamenilor. Urcușul înspre 
culmile Everestului n-are capăt niciodată. El 
strălucește însă și ne lununează întreaga viață.

Profesoara spunea ci ca a m- 
teresant este mosU ia caro au 
reacționat ei, eleva. la azesee 
consilii de i® octisSe
bunaie ale onoarei ia oc-v ar in
deed abaterile copailor ia către 
copii Profesoara era entat^cnw- 
tă — și reportera o fem să he. 
de eficiența acestei forma de or
ganizare „Știți, eievn pur s sm- 
plu se tem să fie discutați de 
către colegii lor" — adie: te 
străduiesc să fie apreciați de fe
rul Onoarei. .Vu-ms piece ânca 
la copii p adolescenți. detent 
mijloacele educați-: --Le de arc 
tip instituite pe pmcrparf frtoa. 
care degradează p ar
ce acini creator, acest sentiment 
mult mai buze ar fi saca aâ na 
fia cunoscut de arpa — cuez ie 
timpul ciad com icnete caraatW 
de tot din dicționare, când 
cor studie ezdaic rpr .-Taăseă, 
lingciștii. istoricii. puhoi. Dur 
acest tip de frici aa-e aferac. el

ea>

s.

e-

■rz^ff ciitr *
nte, in

C t-Xp*- uZ 
rpfrțxne» e 
9 food fi 
tecii o for- 
prototip de 
un instinct 
stanță, ga-

cutontbu .Wd m mă
gmdtesc Ia sceptM,i. Am auzit ți 
am cuit o sene de sceptici care 
ar indosan de cutor, care puneau 
ia discuție însăți capacitatea o- 
mulsu de a supune forțele pe 
care el însuși le declanșează, 
cum ar fi fo-1a științei, a tehni
ca și • bunăstării, t'n om de 
ștuafă afirma chiar, vorbind de 
jmnjLsgas animală, că numai din 
intimfdare. duitr-un accident al 
aoobifiei speculor pămîntul nu a- 
parți-ie insectelor, care au acut 
la un moment dat șansa să deci- 
nă cerebrale nu știu pe ce scară 
obscuri • evoluției. L-ani detes
tat pe omul acela de jliinfii și 
nu mi-am pus, evident, problema, 
dacă are dreptate. Mi se pare că 
a acea incredeie in viitor este o 
chestiune de bun simț. A avea 
i .credere în om, este o chestiune 
de specie. A avea încredere tn 
lăutul că omul viitorului, gene- 
safsila care cor veni după noi — 
nu t ir prezenta modificări fun
damentale de sensibilitate, capa- 
citate de a se simți solidare cu 
semenii, capacitate de a se bu
cura că trăiesc fi că pămîntul 
există — o chestiune de tinerețe. 
Primul semn de bătrînețe este 
străvechea exclamație — „Ah, ti
neretul din ziua de azi!“ primul 
semn de bătrînețe este mai noua 
expiesie — „Ah I tineretul din 
ziua de mîineCită vreme e- 
lecii vorbesc de consiliul Onoa
rei, putem fi întru totul liniș
tiți. Cită vreme joaca e joacă, 
i inur dacă cu alte instrumente ale 
focului, cită vreme iubirea e iu
bire, chiar dacă în altă formă de 
manifestare, mai puțin discretă 
sau mai puțin ipocrită ?), cită 

t reme nevoia de artă este in
tactă, ca nouă, chiar dacă o alt
fel de artă și în alt chip e mani
festată această nevoie, scepticii 
nu sint decît ridicoli. Este și a- 
ceasta o lene a spiritului, scepti
cismul. Sau o formă a fricii, ceea 
ce este tot una. Frica pulveri
zează spiritul

Dar noi, într-o 
zor. am văzut un 
Muskouri, cel mai frumos, 
emoționant pe care l-am văzut 
vreodată, în care blana spunea 
pe muzică minunate poeme de 
un lirism autentic, profund, 
poeme campestre și poeme pre
lucrate după străvechi cîntece 
populare grecești — iar Nana 
Muskouri are un indice de popu
laritate enorm și un statut de 
vedetă absolut Lingă ea l-am 
văzul pe Harry Belafonte spu- 
nind poeme liturgice, de o sfî- 
șietnaie tristețe, despre frații săi 
uciși — Luter King. Boby Ken
nedy și John Kennedy — și sala

seară la televi- 
shaw cu Nana 

mai

de 
fel 

i r nici vedetă,

dr concart ere cutremurată 
emoție, tar Beiatonte este un 
dr ataf, rf aa
aa aaaă a mic. e Belafonte, ma- 
pd. Dr avide se vede că omeni
rea a-a rraatațat ș> nici nu-i di 
praa cap «d renunțe la sensibili
tate șs idei, adică la sine.

Pe urmi am căzut, duminica 
trecută, un film de loan Ghgo- 
rescu despre Capri, c'est fini 
Luna, luna tu. luna capTese. un 
• m despre intuia aceea legen
dari. ne-am cunoscut la Capri 
intr-o seară, turuie de basm unde 
lâiișhsusc zinele antice, crudele 
•■•^ne. unde •ălislmeae iluzii si 
aerai r ctsnstiturt. bucățică cu 
'nrzătîcd din seculare șj recente 

'e amor, unde o vege- 
netzcă. senzuală Și prea 
i f» amețește. Unde 
'nde natura a uitat 
i. .Viei un firicel, nici 
ti procestea

r
■CI

nu 
ti 

un 
cu

care s-an 
1 tfind fantomatice, 
stării. Instill Cmri 
i artificiali, ficuti 
ăa. Oaaaaarf aa ho- 
r rhmr si fia ua 
care ei si lacate» 

■dmgâfeamă orfearf

■rterara. și aterrei an 
mwrut de fleactd 

m ci fără apă au te 
te mome. om ș> *>lm- 

■i. De sute de ani, 
la Napoli, de tute 
de ani. ei udă ve- 
frenetici și sen- 
de ani ei au grijă 

isula amorului și a frumo.su- 
bsolut să trăiască și să îm-

roman-

fff.

e am. de mi: 
etatia aceea 
uală. de sute

la tele- 
sceptic

Iw ah 
hălsămeze iluziile noastre 
tice.

Numai că lingă mine, 
vizor, un pozitivist si un 
virtual a zis: „la ui'e domnule, 
ce nebuni, de ce nu s-or fi mu
tat ? Si uite așa. nu te mai 
miri că se emit ipoteze aberante 
ji cînd te enervezi prea tare, 
bine este să te gînde.ști la consi
liile Onoarei.

SMARANDA JELESCU

T

TREI SCRISORI SECRETE : 
Patria (orele 9: 11,30: 14: 16,30; 
19: 21,13).

UN COMISAR ACUZĂ : Excel
sior (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30) Melodia (orele 9: 11.15:
13,30: 16: 18.30: 20.45) Flamura
(orele 9; 11.15: 13.30; 16: 18 15;
20.30) .

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30;
16; 18.30; 20.45), București (orele 
9; 11,15; 13.30; 16.30; 18,45; 21).

SAMBIZANGA : Central (orele
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30j.

FLOAREA DE PIATRA : Doina
(orele 9.30: 11.30 : 13.45: 16: 18; —
la ora 20 program de filme docu-
mentare)

CE DRUM SA ALEGI: Scaia
(orele 9; 11,15; 13.45; 16.15; 18.45;
21.15) , Capitol (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30: 21). Favorit (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15: 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN î 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.30: 20,45).

RIO LOBO : Festival (orele 9; 
11,15: 13.30: 16; 18 30; 21). Burești 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16; 18.15;
20,30),  Gloria (orele 8,45: 11.15: 
13.30; 15,45: 18.15: 20,30). Modern 
(orele 9; 11.15; 13.30: 16: 18.30; 
20.45).

CIDUL : Victoria (orele 9; 12.30; 
16 15; 19.45). Gri vița (orele 9: 
12.30; 16; 19.15). Aurora (orele 9; 
12.15; 16; 19,15).

MONOLOG : Viitorul (ora 20.15).
MERY POPPINS : Viitorul (o- 

rele 15,30: 18).
PĂCALĂ : Bucegi (orele 10: 16;

19.15) . Giulești (orele 10; 16; 19.15),

Opera Români LILIACUL — 
ora 19: Teatrul National (Sela 
Mare) : COANA CHIRIȚA - ora 
19,30; (Sala Comedia) : PĂRINȚII

Arta (orele 11 45; 14.30 : 17.15: 20).
LE MANS Volaa (orele 9;

11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15) F:a-
căra (orele 9; 11,15; 13.30; 13.45;
18; 20.15).

Niciodată istoria acestui 
-părrunt nu a fost mai fertilă, 
mai bogată in realizări ca in 
anii care s-au scurs de la cel 
de-a' IX-lea Congres al parti
dului, eveniment care a de
terminat un puternic suflu în
noitor in viața social-politică a 
țării. Este perioada in care rit
murile dezvoltării economico- 
sociale a țării au atins nivelul 
cel mai înalt, perioada In care 
centrul de greutate al politicii 
partidului nostru îl constituie 
gospodărirea eficientă a tuturor 
resurselor de natură să accele
reze drumul nostru spre comu
nism. Această etapă din istoria 
socialistă a țârii înseamnă însă, 
in tot aceeași măsură, un efort 
fără de zăbavă pentru afirma
rea străvechilor idealuri de 
dreptate socială ale poporului 
nostru, de garantare a respec
tului pentru om. Astăzi tradiții
lor pe care le continuăm Ie 
sint conferite întreaga lor mă
reție și_ demnitate, afirmarea vi
guroasă a tot ceea ce este va
loros, a tot ceea ce înseamnă 
progres și omenie, cit și prin- 
tr-o analiză lucidă și realistă a 
greșelilor și slăbiciunilor ma
nifestate într-un moment sau
altul al istoriei noastre. A fi
comunist de omenie, așa cum
ne îndeamnă întiiul președinte 
al acestei țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înseamnă și a lupta 
cu fermitate împotriva oricărei 
nedreptăți, pentru adevăr. în
seamnă a aprecia cum se cuvi
ne contribuția și rolul pe care 
luptătorii revoluționari ai po
porului nostru le-au avut în di
ferite perioade ale luptei pen
tru progies, pentru socialism.

într-o etapă care solicită o 
maximă concentrare pentru so
luționarea problemelor complexe 
ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, partidul 
nostru n-a pregetat să clarifice 
situația unor militanți comu
niști care, cu mulți ani în urmă, 
au. fost victimele unor nedrep
tăți. datorită abuzurilor și nele
giuirilor unor oameni care au 
încălca» spiritul de partid. Ac
tul de înaltă responsabilitate 
comunistă prin care o seamă de 
activiști a; partidului au fost 
reabilftati de Plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1963 se înte
meiază pe analiza multilaterală 
a tuturor probelor : Plenara 
C.C. al P.C.R.. apreciind juste
țea concluziilor comisiei de 
partid, a subliniat că procesul 
intentat lui Lucrețiu Pătrășcanu 
a fost o înscenare, acesta fiind 
oșiridit prin încălcarea celor mai 
elementare norme de legalitate 
și dreptate. Meritul principal în 
restabilire-- adevărului atit de 
scump oricărui comunist revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care s-a dovedit încă o dată a 
fi un luptător hotărît pentru 
creștere» încrederii oamenilor 
muncii in partid, pentru dezră
dăcinarea Și înlăturarea a tot 
ceea re a fost negativ in activi
tatea din trecut, pentru a pre
veni și exclude orice asemenea 
mani festin in viitor. oferind 
un adevărat exemplu de ome
nie și spirit de dreptate.

Referinnu-se la Dersonalitatea 
Iui Lucrețiu Pătrășcanu. secre
tarul general al oartidului 
sublinia că el „a fost unul 
din activiștii și conducăto
rii de seamă ai partidului, ai 
poporului român. L-am cunoscut 
puțin pe Pătrășcanu atit înain
te de război cit și după acesta. 
Era un om de mare valoare in
telectuală — un om de o vastă 
erudiție și cultură marxist-lc- 
ninistă. un remarcabil conducă
tor de P’rtid. Desigur, avea «I 
el lipsurile sale. dar nu știu 
dacă se găsește om pe lume 
care să poată susține că este 
perfect și nu are nici un fele 
de lipsuri. Partidul nostru, po
porul nostru se pot mîndri eu 
oameni ca Pătrășcanu. Noi do
rim. tovarăși, ca în rindurile 
intelectualității de astăzi să 
avem ciți mai mulți oameni ca 

? Pătrășcanu, luptători hotăriți

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI ; Dacia (orele 9; 
11.15; 13.30: 18: 18 15; 20.301 Dru
mul Sării (orele 15.30: 18: 20 18).

ROMEO SI JULIET A : Rahova 
(orele 10; 15.30; 18.30)

PROPRIETARII : Pacea (orele 
16: 18: 20).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ..NEPTUN” : Unirea (orele 
15 45; 18: 20 15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Lira 
(orele,! 15.30; 18: 20 15).

INSULA MISTERIOASA : Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20 15).

SECRETUL LUT BUDHA ■ F1O- 
reasca (orele 15.30: 18: 20.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT i Cotrocenl (orele 14: 
16: 20).

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA i Moșilor (orele 9; 
11.15: 13,30: 16: 18; 20.15).

SIMON TEMPLAR. INTERVINE: 
Crîngași (orele 18: 18.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ t 
Munca (orele 16; 18: 20). Progre
sul (ora 15,30).

CEAȚA : Progresul (orele 18;
20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Cosmos » (orele 15.30: 18;
20.15) .

MISIUNEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Vitan (orele 15.30; 
13: 20.15).

LOVE STORY t Popular (orele 
15 30: 18: 20 15)

BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE ; 
înfrățire» (orele 15 30: 18: 20.15).

ULTIMA AVENTURĂ A LUI 
DON JUAN (ora 14.30): SAMSON 
(oră 16.30): CIOCNIRI ÎN NOAP- 
ȚE (orele 18.45; 20.45) rulează la 
Cinemateca ..Union" 

pentru cauza socialismului și 
comunismului, a umanismului 
socialist".

Lucrețiu Pătrășcanu s-a năs
cut la 4 noiembrie 1900. in ora
șul Bacău. Provenit dintr-o fa
milie de vechi intelectuali mol
doveni, după terminarea liceu
lui și luarea licenței Ia Facul
tatea de drept din București — 
cu „elogiile comisiei" — obține, 
ulterior, titlul de doctor în eco
nomie.

A intrat de timpuriu în miș
carea revoluționară. In anul 
1919 era membru al partidului 
socialist, reprezentînd grupa stu
denților socialiști. „M-am si
tuat imediat in vechiul partid 
unitar socialist, la stingă, in 
fracția comunistă — avea să de
clare mai tîrziu însuși Pătrășca
nu. De atunci, am rămas mem
bru al mișcării muncitorești. 
Au fost ani de multă suferin
ță și lupte grele, infruntind 
lungi perioade de teroare. Am 
rămas însă neclintit pe aceeași 
poziție. N-am făcut compromi
suri — nici atunci,. nici mai tîr
ziu. Am avut întotdeauna 
dispreț pentru, formulele tran
zacționale".

în anul 1921 devine membru 
al partiduîui comunist. Ucenicia 
de militant revoluționar și-o 
face ca redactor al ziarelor „Ti
neretul socialist", „Socialismul". 
Lucrețiu Pătrășcanu a îndepli
nit în această perioadă o sea
mă de funcții de răspundere : 
membru al conducerii organi
zației revoluționare de tineret, al 
conducerii Blocului Muncitoresc- 
Țărănesc. și al altor organizații 
democratice locale de masă a-

20 de ani 
de la moartea 

lui Lucrețiu 
Pătrășcanu

flate sub îndrumarea P.C.R. în 
urma alegerilor electorale din 
anu! 1931, s-a numărat printre 
cei 5 deputați ai Blocului Mun- 
citoresc-Țărănesc aleși în Parla
mentul țării. L. Pătrășcanu a 
participat la congresele II, IV 
și V ale P.C.R., fiind ales în 
mai multe rinduri membru al 
Comitetului Central.

Scrisul lui Lucrețiu Pă
trășcanu a fost o prezen
ță remarcabilă în coloane
le presei comuniste și de
mocratice în anii interbelici, 
aducind o contribuție însem
nată la afirmarea publicis
ticii românești. De asemenea, 
ca jurist, a apăxat cu curaj și 
competență pe comuniștii și 
antifasciștii implicați în procese 
ca cele de Ia Cluj (1928), Ti
mișoara și Chișinău (1929), Arad 
(1930).

După 23 august 1944 a îndepli
nit, in calitate de reprezentant 
a! P.C.R.. funcția de ministru 
fără portofoliu in guvernul in
staurat odată cu insurecția, 
fiind primul ministru comunist 
din istoria P.omâniei. Tn urmă
torul guvern, din noiembrie 
1944. define funcția de ministru 
de justiție.

La Conferință națională a 
P.C.R din octombrie 1945. 
L. Pătrășcanu a fost ales mem
bru al Comitetului Central, iar 
din 1946 a devenit membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.R.

Lucrețiu Pătrășcanu a fost 
șeful delegației române care a 
semnat, la Moscova, Convenția 
de armistițiu din septembrie 
1944 si. ulterior, membru al de
legației române care, a purtat 
in 1946—1947. la Paris, tratati
ve pentru încheierea tratatului 
de pace.

tn anii imediat următori eli
berării au văzut lumina tipa
rului și principalele sale scrieri,

TERIBILI — ora 19.30: Teatrul ..Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI _ 
ora 20; (Sala Studio) ; NOILE 
SUFERINȚE ALE TtNĂRULUI 
,,W“ — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : AICI 
A DORMIT GEORGE WASHING
TON - ora 19.30: (Sala Studio) : 
HOTELUL ASTENICILOR — ora 
19: Teatrul de stat din Gătatf (la 
Teatrul Mic) : CĂSĂTORIE PRIN 
CONCURS — ora 19.30: Teatrul 
Giulești : MĂSURA PENTRU MĂ
SURĂ — ora 19.30: Teatrul ..ion 
Vasilescu" : MITICĂ POPESCU
— ora 19: Teatrul ,.Ion Creangă'1 : 
DANSAȚI CU SALAMANDRA — 
oră 10: Teatrul „Țăndărică" (Ca
lea Victoriei) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 17; (Sala Acade
mia) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 10; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria) : 
GROAPA _ ora 19; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA HANUL 
CU CÎNTECE — ora 19.30; Circul 
,.Globus" : tNTlLNIRE LA CIRC
— orele 10 și 19.30

PROGRAMUL III

9.00 știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți mtizicale. 9.55 
Melodia zilei : BRAȚ LA BRAȚ 
CU ANII MEI de Sergiu Mala- 
gamba. 10.00 Femina-club. 11.00 
Profil : Lucia Bercescu. 11.30 Mu
zică corală. 12.00 știri 12.05 Invi
tație în fonotecă _ muzică de 
cameră. 12.55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amlezii. 17.05 Alo, 
Radio 1 — muzică ușoară. 13.00
șapte zile, șapte arte. Teatru.
18.10 Muzică din opere. 18.55 Me
lodia zilei 19.00 în direct... de la 
Clubul Facultății de istorie din 
București. 19.30 Știri. 19.35 Casa 

unele din ele concepute și ră
mase in manuscris încă înainte 
de 23 August 1944 : „Un veac 
de frămintări sociale — 1821- 
1907"; „Sub trei dictaturi"; „Pro
blemele de bază ale României"; 
„Curente și tendințe in filozo
fia romanească" etc. Cărțile lui
L. Pătrășcanu sînt scrise de pe 
pozițiile materialismului dialec
tic și istoric și, în ansamblul 
lor, reprezintă contribuții im
portante de analiză a unor fe
nomene social-politice româ
nești.

Pentru prodigioasa sa activi
tate revoluționară, Lucrețiu Pă
trășcanu a cunoscut din plin 
opresiunile regimului burghez. 
A fost torturat in beciurile Pre
fecturii poliției Capitalei, deți
nut la închisorile Jilava, Văcă
rești, Brașov, internat în lagă
rele de la Miercurea-Ciuc și 
Tg. Jiu. a avut domiciliu for
țat la Poiana Țapului.

„Toate aceste episoade — de
clara L. Pătrășcanu într-un in
terviu cu caracter autobiogra
fic, adevărată profesiune de 
credință — nu făceau decit să 
întărească spiritul meu comba
tiv și credința fermă in poziții
le pe care mă aflam. Eram prea 
adine ancorat pe aceste tări- 
muri, pentru ca să pot fi zdrun
cinat prin acte de teroare sau 
coercițiune".

La mai puțin de doi ani de 
la apariția acestor sublinieri 
autobiografice, Lucrețiu Pătrăș
canu nu va mai fi ales in Co
mitetul Central. cu prilejul 
Congresului de unificare din 
februarie 1948 : va fi destituit 
din funcția de ministru de 
justiție după o lună, în martie, 
și reținut pentru „anchete", 
apoi arestat sub învinuirea ne
întemeiată de „crimă contra pă
cii" și „crimă de înaltă trăda
re", „judecat" și omorit în apri
lie 1954.

Hotăririle Plenarei C.C. al 
P.C.R.. din aprilie 1968. privind 
reabilitarea post-mortem a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu sint sem
nul prețuirii activității lui revo
luționare și al cinstirii unui mi
litant de frunte comunist. Ele 
vin să sublinieze forța și capa
citatea partidului comunist și a 
conducerii sale de a se ma
nifesta ca o expresie a cinstei 
și înțelepciunii epocii noastre.

Partidul nostru nu s-a limitat 
însă numai la dezvăluirea prac
ticelor de încălcare a dreptății 
și spiritului de partid ci a în
treprins cu consecvență un an
samblu de măsuri menite să 
facă imposibilă repetarea lor. 
Dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, stimularea 
perseverentă a participării ma
selor largi de oameni ai muncii 
la conducerea țării, așezarea 
relațiilor din societatea noastră 
pe principiile eticii și echității 
socialiste, cultivarea resneetului 
față de legile tării, față de 
demnitatea omului sint garanți
ile sigure ale unei societăți li
bere în care oamenii isi făure-c' 
asa cum doresc ei viitorul. Tn 
discursul solemn pronunțat cu 
n-iiei”.! istoricei sesiuni a
M. A.N. care l-a ales ca pre
ședinte al republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu snunea : 
„Pornind de la principiile co
muniste. am promovat criticarea 
deschisă și intransigentă a abu
zurilor si greșelilor săvârșite în 
trecut : împreună cu organele 
de partid și de stat au fost luate 
măsuri ferme pentru a Ie pure 
capăt și a face imposibilă repe
tarea lor. apreciind că asemenea 
manifestări și practici sînt stră
ine atit orînduirii socialiste, cit 
și firii poporului nostru, mora
lității și simțului său de omenie 
și dreptate".

STEI.IAN NEAGOE. 
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-poli
tice de pe lingă C.C. al P.C.R.

de discuri Barclay. 20.00 Lucrări 
de Mqzart. 21.00 Concert de muzi
că populară. 22.00 Radib.iumal. 
Buletin meteorologic. Snort. 22.30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale 
muzici) ușoare 2315 Poetica. Ti
neri poeți 23.20 Jazz-ul pentru 
toți. 23.55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : Dincolo de cele 
patru zări. (Călători și explora
tori români de-a lungul veacu
rilor). 9.30 Extemporal de vacan
tă ..Baltagul" de Mihail Sado- 
veanu .10.00 Curs de limba germa
nă. Lecția 88. 10.30 Curs de limba 
franceză. Lecția 88. 11,00 Film 
pentru copii : ..Mandy" — produc
ție a studiourilor engleze. 16.00 
Curs de limba rusă. Lecția 87.
16.30 Curs de limba engleză. Lec
ția 86. 17.30 Telex 17,35 Viratele 
peliculei — Magazin de cultură 
cinematografică. 13.30 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură.
19.10 Film documentar : „Imagini 
din Danemarca". 19 20 1001 de 
seri : Bugs Bunny și prietenii săi.
19.30 Telejurnal. 1 Mai 1974 — sub 
semnul anului jubiliar. 20.00 Sur
prize pe micul ecran : „Bănuțul 
de aur" — Festivalul de cîntece 
pentru copii de la Bologna. 20.10 
Revista economică TV 20.40 Seară 
de teatru : ..Viori de primăvară" 
de Al. Stein. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : , Jule, Julia. 
Juliana". Producție a studiourilor 
de televiziune din R.D.G. Regia : 
Ulrich Thein. Episodul I 20.55 
Tineri soliști de muzică populară.
21.10 Panoramic științific. 21.40 
Telex. 31.45 Noi aventuri cu Fred. 
Barney, Pebbles și Bam-Bam.
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Mesaje de felicitare
adresate

președintelui României
NICOLAE CEAUSESCUI

Tovarășului NICOLAE CEAVSESCC 
președintele Republicii Socialiste wTrri~i 

Este o onoare pentru mine ca. in numele rojecLor 
membri ai Asociației de prietenie rgiptrano rsntoă ti ■ 
populare și conducerii guvernoratului Cairo și ti sues pcnuuti. 
să vă adresez cele mai cordiale urări de ra pr..e—. un
gerii dumneavoastră ca președinte ti 
România.

Reafirmindu-ne încrederea deplină in 
voastră înțeleaptă a poporului român prieten pe calea real 
țelurilor și aspirațiilor sale naționale, vâ dorim succese cuati- 
nue in lupta dumneavoastră pentru fericirea și tanâstarea mi
nunatului popor român, pentru participarea sa construct. i v 
de avangardă in toate problemele lumii contemporanei peacra 
pacea și bunăstarea fiecărui popor.

Vă adresăm sincere urări de progres ș: prospentate pe-----
poporul român, partidului său conducător și guvernatei ramâa. 
spre intărirea legăturilor de prietenie dintre cele dooâ țâri tie 
noastre.

Vă dorim noi
Cu deosebitele

INVITAȚII 
LA OPERĂ

ZĂPADĂ ÎN APRILIE
UN CAPRICIU AL NATURII ?

TINERETULUI
va avea locMarea finală

E

mai,

actualitatea pentru tineret
II- 5 1

p ovidit

la 2

I. VOICU

Rubrică realizată de 
LIDIA POPESCU

pnnzătoare. care 
tradiția sportului 
bucurindu-se de 
adeziune in nodurile tir- 
pasionați de a'.letism. E*'

ș • grade. iar
4 grade.
L. P.

ÎS apn- 
cadrul u- 

cul tur al-spor- 
pe aram romite- 

l'.T.C„ prin- 
arxacizaton. in colabo- 

facxori cu răs- 
raiul sportului, 

de măsuri ca 
județene să se 

de an deplin succes.
se ••.«. la marea finală 

va avea loc la 2 mai. la 
î nu Ia Deva cum 
initial), vor parti- 

trei clasați la fie- 
catețorie de virstă și sex.

succese și fericire personală.
noastre salutări și cea mai inai'.ă cacs^erasae. 

SAYED ZAK1. 
președintele Asociației de 

egipteano-români

alegerea tovarășului NICOLAE CEACSESCV 
Republicii Social, s-e* Rnmt~a. 

..........................Irrter-

în legătură cu 
in funcția de președinte al 
FRANCIS BLANCHARD, directorul general al B.roylui 
național al Muncii, l-a rugat pe ambasadorul P.-put-r.. Socia
liste România in Elveția să transmită „felicitările mele ce.» 
mai sincere și respectuoase, impreunâ cu expresia urtruor p? 
care Ie adresez in numele meu personal ea și cel al Orțaruxa- 
ției Internaționale a Muncii. Domniei Sale și poporjim romă-.'

Primire la Consiliul de Miniștri
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, luni după-amiază. pe 
ambasadorul extraordinar și ple- 
nipotențiar al Republicii Alge
riene Democratice și Populare 
la București, Larabi Demaghla- 
trous.

Ir. cadrul cmi’ortsru. desfân- 
rată intr-o au» 
au fost evocate 
dintre cele două țări.

La întrevedere a psmcpr 
Nicolae Gber.ea. adjtnsrt al mi
nistrului afacerilor externe.

I rind in 
i Mol- 
celelaite

SOSIREA IN CAPITALA
A SENATORULUI DEMOCRAT

AMERICAN EDWARD KENNEDY

Ordinul Muncii** clasa I
conferit unui mare număr

de unități agricole

LUNI SEARA, s-a înapoiat in 
Capitală George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, con
ducătorul delegației țării 
noastre la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată studierii pro
blemelor materiilor prime și 
dezvoltării.

a Au plecat in Chile Grigore 
Geamănu, avocat, profesor doc
tor docent, și Flavius Teodorii:, 
avdcat, care au fost deșemnați 
de Consiliul Colegiului de avo- 
cați al municipiului București 

participa la apărarea 
a lui Luis Corvalan, 
general al Partidului 
din Chile. 
CURSUL ZILEI 
sosit în Capitală, pen-

pentru a 
în proces 
secretar 
Comunist

e ÎN
LUNI au
tru a participa la lucrările se
siunii de primăvară a Uniunii 
interparlamentare, delegațiile 
parlamentare din Anglia, Aus
tralia. Austria, Belgia, Canada, 
Camerun, R.P.D. Coreeană, Cos
ta Riea, Danemarca, Elveția, 
Franța, Iran. Italia. Japonia, 
Liban. Liberia, Luxemburg, Ne
pal. Norvegia, Olanda, Spania, 
S.U.A., Sudan. Suedia, Thailan
da, Tunisia, Turcia, Republica 
Zair.

DE

★
în cursul zilei de luni, la Pa

latul Marii Adunări Naționale a

CRONICA 
U.T.C.

Ieri s-a înapoiat in Capi
tală, venind de la Belgrad, 
delegația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, condusă de tovară
șul Constantin Boștină. 
președintele Consiliului
U.A.S.C.R.. care la invita
ția Uniunii Studenților din 
Iugoslavia a efectuat o vi
zită în această tară.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu. secretar al 
C.C. al U.T.C.. de membri ai 
Biroului Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R.

avut loc cea de-a 155-a 
a Comitetului Executiv al Uniu
nii Interparlamentare.

Lucrările ComitetoH Emb»- 
tiv preced deschiderea sen 
de primăvară a fniri. Inter
parlamentare. care are loc la 
București.

ION POP CAMPION 
MONDIAL DE 

TINERET LA SABIE
La Istanbul, in cadrul 

Campionatelor mondiale de 
scrimă (tineret), după Adal
bert Kulti, învingător la flo
retă, un alt sportiv român a 
reușit să cucerească meda
lia de aur. Al doilea mare 
succes al culorilor sportive 
românești a fost obținut de 
Ion Pop, clasat pe locul in- 
tii in turneul final al probei 
de sabie, cu 5 victorii, urmat 
de M. Gellert (Ungaria) 
3 victorii, A. Kiknadze 
(U.R.S.S.) 3 victorii, L. lablo- 
nowski (Polonia) și A. Niki
tin (U.R.S.S.) cite 2 victorii, 
E. Bulacs (Ungaria) zero 
victorii.

Proba individuală de spa
dă a revenit scrimerului el
vețian M. Poffet - 5 victorii. 

• LA TERAMO au luat 
sfirșit întrecerile competiției 
internaționale de handbal 
„Cupa Țărilor latine11 rezer
vată echipelor de tineret. 
Trofeul a fost cucerit de e- 
chipa României, care a 
terminat neînvinsă competi
ția. în ultimul joc. handba- 
liștii români au învins cu 
scorul de 8—4 echipa Spa
niei.

DESFĂȘURARE

CROSUL

Ne aflăm in plin sezon al 
alergărilor de cros. în prun 
plan se înscrie Crasul Tinere
tului. inițiat și organizai 
Uniunea Tineretalui 
competiție de masă.

a
romanesc, 

o fierbinte 
ilar 

_____ de 
altfel, explicabil : aiergămie de 
cros pe teren variat și acciden
tat solicită calități deosebi -t 
intre care rezistenta la eforL 
buna pregătire fizica, «coi ca
litățile moral-volitive, dirzer. a 
și ambiția de a depăși pe cei 
de alături, sint caracteristice ti
nerilor.

An de an. fiecare ediție a 
Crosului Tineretului a cuprins 
in etapele sale de masă. ir. jur 
de un milion de tineri. Ei", a 
din acest an se estimează că 
va bate recordul de participare.

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat întrecerile etapei a

la Bucureș
deu. la tiv 
eeazrrfer de 
Dtij- de pc:

la start reunindu-se 
*5â de tineri care s-au 
<fcr.‘re ce: mai redutabili 

. ftetia Crosului Tineretu- 
va fi punctul de mare 
ne d:n cadrul manifestări- 

se ear desfășura cu pri- 
leretului.
V. CABULEA

■anului de club. 
■ reuniuni si 
»»e de dife- 

din Tul- 
r.ani-

Nervi cusuți cu nylon
Accidentele in cursul cărora 

sc produc rupturi de fascicole 
nervoase provoacă paralizii și 
au drept urmare deseori ampu
tarea membrelor respeative. La 
un recent simpozion organizat 
de societatea austriacă pentru 
chirurgie plastică. prof. dr. 
Miliesi a comunicat că nervii și 
vasele de singe rupte se pot 
coase cu porțiuni de nervi din 
propriul corp sau cu fire de 
nylon cu un diametru de a 25-a 
mia parte dintr-un milimetru.

• Aproape 900 de tineri din 
județul Ialomița s-au întrecut în 
cadrul fazei de masă a con
cursului profesional „Stăpîn pe 
volan". Locul 1 a fost cîștigat de 
Ion Andrei de la I.T.A. Călărași. 
Comitetul județean U.T.C. a 
dat startul în concursurile: „Car
tea medicală în sprijinul cadre
lor sanitare medii și auxiliare'1, 
„Olimpiada constructorului11 
pentru meseriile: dulgher, fie- 
rar-betonist și zugrav, „Mercur11 
pentru tinerii din comerț.

La Cluj, puteți viziona spec
tacolul cu Lakme de Delibes, 
miercuri 17 aprilie ora 20. oti- 
ginalâ împletire de pitoresc și 
rafinament componistic propriu 
școlii franceze. în interpretarea 
Margaretei Finățeanu. Ștefan 
Popescu. M. Nistor, Ion Iercu- 
șan. iii regia lui Viorel Gon- 
gojiu, sub conducerea muzicală 
a lui Ion Iancu. Pentru vineri 
19 aprilie. Opera clujană a 
pregătit o premieră „Fata din 
Far West" de G. Puccini in re
gia aceluiași Viorel Gongojiu, 
sub bagheta lui Alex. Taban. 
Opera ..Boema’1 de același com
pozitor. muzică prin excelență 
lirică, cu arii de mare expre- 
«:• -ate. solicitind interpreților 
calități deosebite, va fi pre
zentă simbătă 20 aprilie ora 
19.30.

La Timișoara, „Cavalerul tris
tei figuri", pretext al baletului 
Don Quijote de L. Minkus, va 
oferi un spectacol viu și atrac
tiv. un balet al culorilor, în 
care ii vom revedea pe baleri- 
... Aurora Buzoianu și Ion Bu

suioc. sub conducerea tînărului 
dirijor Bujor Hoinic. prezent 
din ce in ce mai des la pu
pitrul Operei. Vineri 19 aprilie 
ora 20. povestea cuceritorului 
..Don Juan". tălmăcită genial 
de Mozart in paginile nemuri
toarei sale opere, iar duminică 
21 aprilie. Opera timișoreană 
va prezenta două operete cu
noscute și îndrăgite prin sim- 
piitatea și căldura unei muzici 
care a incintat zeci de genera
ții de auditori ; ..Văduva ve
selă- și ..Contesa Maritza".

Teatrul Muzical din Brașov 
va prezenta marți 16 aprilie la 
Sf. Gheorghe. opereta ..Bal la 
Savoy" de Paul Abraham, sub 
conducerea muzicală a lui Nor
bert Petri. iar la 18 aprilie 
spectatorii din Zărnești vor 
putea audia selecțiuni din 
opere și operete in cadrul unui 
program de varietăți muzicale 
oferit de soliștii și orchestra a- 
c est ui teatru. Tot pe scena tea
trului brașovean, in regia Ste- 
’.e Felieeanu și sub bagheta lui 
Lucian Gropșianu. va fi pre- 
re-tată opereta „Plutașul de pe 
Bi-trița". cu sonorități specifice 
românești, de Filaret Barbu.

La Constanța. „Soarele Lon
drei". operetă de Florin Comișel, 
va fi prezentată miercuri 17 
aprilie și vineri 19 aprilie, iar 
duminică se va face auzită mu
zica generoasă, accesibilă și 
atit de cantabilă a „Trubadu
rului11 de G. Verdi.

Spectatorii bucureșteni vor 
avea ocazia să audieze în săp- 
tămina aceasta la Opera Ro
mână. cuceritoarea muzică a 
„Liliacului11 de J. Strauss, în 
viziunea regizorală a lui Jean 
Rinzescu. coregrafia purtind 
semnătura lui Oleg Danovski 
iar conducerea muzicală a lui 
Cornel Trâilescu. Opera ..Lo
hengrin11, unul’ dintre edificiile 
de mare forță și sensibilitate, 
întîlnite în istoria genului, pe 
care Wagner ne-a lăsat-o, are 
în distribuție joi 18 aprilie ora 
19 pe Pompei Hărășteanu, 
George Lambrache. Elena Di
ma, Lucia Beear, Dâvid Oha- 
nesian, Nicolae Constantineseuj 
regia Jean Rinzescu, conduce
rea muzicală Paul Popescu. 
Premiera de joi 18 aprilie oră 
19 ne va prilejui o reîntilnire 
cu soliștii și ansamblul de ba* 
let în „Carnavalul11, „Invitați* 
la vals11, „Carmen11. O distribu
ție care împletește nume con
sacrate de mult de aprecierea 
publicului — Mihai Florei, 
Cornel Stavru, loan Hvorov — 
cu ale unor tineri soliști ce 
s-au afirmat pregnant în ulti* 
mii ani — Magdalena Conono* 
yici, Mihaela Mărăcineanu, Mi
hai Panghe, Eduard Tumagia- 
nian — va contribui la reușita 
spectacolului cu opera „Don 
Carlos11 de G. Verdi.

HRISANTA PETRESCU

13 a E3 C3 E3 a CZ*-«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■%

Ș ÎNTREPRINDEREA :
: FRIGOTEHNICA- î

■ BUCUREȘTI :
■ 1
b str. Ion Maiorescu nr. 45, sectorul 3, telefon ■ 
! 35 00 90 - 35 43 55, angajează în condițiile le- ■

■ gii nr. 12/1971 :
«■ ®

• Muncitori necalificați in vîrstă de 16—18 ■ 
b ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge- ■ 
0 nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării. ■

A

producție franceza

■ De asemenea, mai angajează :

• Inginer T.C.N.
• Desenator tehnic instalații
• Incărcători-descărcători
• Achizitori piese auto
• Achizitori piese utilaje frig
• Tinichigii
• Vopsitori
• Timplari

■ ■
s

Condiții conform Legii 12/1971.
Orice informații se primesc zilnic la sediul întreprin

derii intre orele 7 — 15.

■
■

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ*

cu : Domingos Olivi-

Dino Abelino

Premiul O.C.I.C. la al

IV-lea Festival pana-

frican de la Ouaga

era, Elisa Andrade,

regia: Sarah Maldoror

dougou 1973.

C. H. R. 
AMBASADOR
Brf. y/agheru nr. 10

ANGAJEAZĂ'
bi conformitate 

cu prevederile legalei

• șef birou financiar
— revizie gestiuni 
(studii superioare 
și minimum 8 ani 
vechime în speciali
tate) ;

• barmani și bufe
tieri ;

• ospătari cu califi
care superioară, 
cunoscători de 
limbi străine ;

• electricieni, frigo- 
tehniști, instalatori, 
timplari, zugravi, 
zidari, tinichigii și 
lăcătuși mecanici,

• tehnician autorizat 
I.S.C.I.R.

Relații la Biroul Plan, 
după ora 14,00.

n

IX S. COMALIMENT
cu sediul in București, 

str. C.A. Rosetti nr. 5, sectorul 1,

ANGAJEAZĂ

în condițiile legii 12 și cu buletin de Capitală 

sau comune subordonate, următorul personal 
de alimentație publică, necesar pentru unita

tea AUTOEXPRES situată pe șoseaua Bucu- 

rești-Pitești km. 36 !

• Ospătari
• Bufetiere
• Ajutori ospătari
• Muncitori necalificați
Doritorii se vor adresa compartimentului 

Personal de la adresa susindicată.
tn a a a a a dl



NSELE- UN SIMBOL
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
—t----------- -------------------------------------------------- -—

Necesitatea revizuirii 
actualelor raporturi 

economice internaționale
9

în plenara Adunării Generale continuă dezbaterile asupra 
stării economiei mondiale, in paralel cu dezbaterile din Comi
tetul ad-hoc care a trecut, incepind de luni dimineața, la abor
darea celor două proiecte de documente elaborate de „Grupul 
celor 77“ — „Declarația asupra creării unei noi ordini economice 
internaționale" și „Programul de acțiune".

Oskar Fischer, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. D. Germane, s-a pronunțat 
pentru respectarea în relațiile 
economice a unor principii ca 
egalitatea suverană a statelor, 
dreptul lor de a-și alege pro
priul sistem economic și social, 
dreptul suveran de a dispune de 
propriile bogății naturale, drep
tul de a-și formula singure re
lațiile economice externe, drep
tul de a elimina discriminările 
în relațiile economice interna
ționale, dreptul de a controla 
investițiile străine, inclusiv ac
tivitatea monopolurilor, punerea 
relațiilor comerciale pe princi
piul clauzei națiunii celei mai 
favorizate, nerecurgerea de că
tre grupările economice regio
nale la discriminări împotriva 
statelor nemembre.

Miguel Angel de la Flor Valle, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Peru, sublinia că „in
terdependența implică egalitatea 
deplină a statelor in viața eco
nomică și politică internațio
nală. Ținta interdependenței tre
buie să fie realizarea unei juste 
și echitabile redistribuiri a ve
nitului mondial printr-o revizu
ire pe scară globală a relațiilor 
comerciale".

Frigyes Puja, ministrul aface
rilor externe al Ungariei, a sub
liniat că problemele materiilor 
prime și dezvoltării pot fi solu
ționate numai pe baza continuă
rii procesului de destindere și 
a transformării sale într-un cu
rent ireversibil. El a evidențiat 
că eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare de a dispune de pro
priile resurse naturale constituie 
una din formele luptei pentru 
lichidarea totală a rămășițelor 
trecutului lor colonial.

Petăr Mladenov, ministrul de 
externe al Bulgariei, a declarat 
că Națiunile Unite trebuie să 
adopte măsuri eficiente pentru 
a determina corporațiile multi
naționale să respecte suverani
tatea țărilor in curs de dezvol
tare și să-și coordoneze activi
tățile cu planurile economice 
naționale ale acestora. A sosit 
timpul — a subliniat vorbitorul 
— să creăm un sistem interna
țional de relații economice care 
să țină seama de interesele tu
turor statelor, de principiul su
veranității statelor asupra bogă
țiilor lor naturale.

Manuel Perez Guerrero, mi
nistru de stat pentru afacerile 
economice internaționale al Ve- 
nezuelei, a declarat că datoria 
actualei sesiuni extraordinare 
este de a declanșa procesul edi
ficării unui nou sistem de ra
porturi economice internaționa
le, care să fie definitivat la 
următoarea sesiune extraordina
ră a O.N.U.

în intervenția sa, secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, a abordat doar unele as
pecte ale problematicii actuale 
privind dezvoltarea, insistînd a- 
supra relațiilor dintre țările oc
cidentale consumatoare de pe
trol. și cele producătoare. El a 
eludat, între altele, creșterea 
continuă a decalajului dintre 
țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, dezechili
brarea raportului dintre prețu
rile produselor manufacturate 
și cele ale 'materiilor prime, 
discriminările existente în co
merțul mondial, penuria cres- 
cîndă de produse agroalimen- 
tare cu care sint confruntate o 
mare parte a statelor in curs 
de dezvoltare. Declarindu-se îm
potriva „încercărilor de soluțio
nare a problemelor economice 
mondiale prin presiuni", vorbi
torul a avut în vedere, mai ales, 
acțiunile statelor posesoare de 
materii prime de a-și valorifi
ca aceste resurse fără amestec 
străin, conform intereselor lor 
naționale.

Pe de altă parte, Henry Kis
singer a declarat, în numele 
președintelui Richard Nixon, că 
Statele Unite sint hotărite să 
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Secvențe 
daneze

Intilnind locuitorii Danemarcii, plimbin- 
du-te pe bulevardele pitorești ale Copen- 
hagăi, poposind in sumedenia de muzee, 
presărate pretutindeni, urmărind truda co
tidiană din rada porturilor, ca și cea din 
incinta numeroaselor unități industriale, 
sau a fermelor agricole, vizitatorul adună 
imagini după imagini, reușind să compună 
un tablou larg, cuprinzător.

Am întilnit danezi pe cheiurile lungi de 
Ia Elsinor și Copenhaga, in sălile palatului 
Christiansborg, sediul parlamentului, la 
reuniuni politice. Dezmințind parcă prover
biala comportare taciturnă a nordicilor, ei 
îți împărtășesc deschis opiniile, sentimen
tele, căutind să lege prietenii. Tinerii pe 
care i-am intîlnit, studenți sau muncitori, 
vorbeau despre propriile preocupări, despre 
năzuințe,, despre munca lor, despre tradiții 
mai vechi și mai noi.

La Elsinor, la Copenhaga, în alte așezări, 
pe unde m-au purtat pașii, aveam să regă
sesc, parcă, aceeași atmosferă. Ambianța 
specifică a străzilor, parcurile liniștite, ar
terele comerciale, cu pitorești berării, căsu

țele primitoare, desprinse parcă din nemu
ritoarele povești ale lui Andersen, din că
rămidă ciocolatie, cu ferestrele albe, învio
rate de prezența ghivecelor cu flori, pelu
zele mereu verzi, întreținute cu grija unui 
bun al tuturor, cu farmecul deosebit al bu
levardelor — toate acestea iși pun ampren
ta pe peisajul urban danez.

Dar, dincolo de imaginile turistice, poți 
găsi ușor semnele hărniciei, ale dragostei 
pentru muncă, pentru cultură. Locuitorii 
unor pămînturi aproape lipsite de daruri

contribuie la creșterea econo
mică a țărilor In curs de dez
voltare, la extinderea și libera
lizarea comerțului internațional, 
la insănătoșirea relațiilor eco
nomice mondiale.

La startul cursei 
prezidențiale...

Patru miniștri și 39 
deputați au publicat îm
preună'un apel pentru o 
candidatură unică a ac
tualei majorități guver
namentale din Franța. 
Șansele acestui demers 
de ultimă oră par reduse. 
„Moștenitorii gaullismu- 
lui" nu mai pot elimina 
diviziunea din rîndurile 
lor.

D
ispariția bruscă a 
președintelui Pom
pidou a găsit for
mațiunile politice 
ce alcătuiesc actu
ala majoritate in

tr-o evidentă dificultate. Zvo
nurile privind boala președinte
lui alimentaseră un început de 
febră electorală, curmat ferm 
de Elysee. Inevitabilul s-a pro
dus, insă. înainte ca disensiunile 
și confuzia din cadrul U.D.R. 
(Uniunea democraților pentru re
publică) A și neînțelegerile din
tre gaulliști și partenerii lor de 
coaliție ministerială să fie real
mente aplanate. In zilele care 
au urmat momentului funerar 
s-a încercat realizarea unei re
concilieri. Orele de agitate con
vorbiri s-au irosit. Nici un re
zultat. Primul ministru Messmer 
a oferit alternativa unei candi
daturi unice a majorității. Con
vorbirile de culise, angajate in
tr-o veritabilă cursă contra-cro- 
nometru, n-au izbutit să con
vingă pe principalii pretendenți 
Ia funcția supremă — proveniți 
de pe băncile guvernamentale 
— de a renunța. Doar Edgar

Invățămîntul în Libia
Sectorul invățămîntului 

din Libia a înregistrat suc
cese însemnate in activita
tea desfășurată în perioada 
1968—1974. Numărul persoa
nelor cuprinse în diferite 
forme de invățămint a cres
cut, în perioada menționată, 
cu 89 la sută. învățămintul 
secundar a cunoscut un spor 
de 188 la sută, iar învăță
mintul primar a devenit o- 
bligatoriu. Un alt aspect 
semnificativ îl constituie, 
după cum relevă statisticile 
oficiale, creșterea numărului 
femeilor incluse in diferite

chidat analfabetismul.

forme ale sistemului de in-
vățămînt.

Potrivit planurilor de al-
fabetizare Și de educare a
adulților, se prevede ca,
pină în anul 1980, să fie li-

ale naturii au izbutit o tulburătoare sim
bioză a culorilor, liniilor arhitectonice și 
mediului inconjurător. Am trecut pe lingă 
fabrici și uzine, pe lingă Instituții de invă
țămint sau muzeale, fără a bănui re se as
cunde dincolo de ziduri. Aveam să identi
fic in aceste amănunte sensurile unui cult 
pentru frumos, manifestat in muncă ca și 
in viața diurnă. împletirea tradiției cu mo
dernul am resimțit-o pretutindeni in Da
nemarca, fără ca șocul innoirii să știrbeas
că ceva din faima și frumusețea bătrînelor 
castele, a lacurilor învăluite de liniștea 
crepusculului baltic. Nici chiar building-ul 
cu 21 de etaje, adăpostind sediul companiei 
aeriene scandinave, S.A.S., apărut în dece
niul trecut in centrul capitalei daneze, nu 
aduce o notă distonantă in tabloul orașului.

De cite ori refac în memorie secvențe ale 
popasului danez, una din ele imi stăruie 
mai mult. Aflindu-mă in Lange — linie, 
una din zonele de promenadă din Copen
haga, am coborit spre golf, căutind mica 
sirenă, întruchipare din bronz a nostalgiei 
celor aflați in larg, operă a sculptorului 
Edward Eriksen. Statuia, datind din 1913, 
devenită simbol al capitalei, așezată pe cî- 
teva roci rotunjite de frămintarea valurilor, 
veghea Ia trecerea uriașelor nave. Undeva 
pe aproape, un alt grup sculptural, înfăți- 
șînd vechea legendă a prințesei Dana, de la 
care și-a luat numele țara, se înfățișa pri
virilor intr-o impresionantă orgă de apă.

Cele două opere de artă, implantate pe 
malul mării, certificau, parcă, aceeași no
bilă aspirație de a transforma frumosul în
tr-o prezență continuă în viața danezului.

I. T.

Succese ale 
patrioților khmeri

Pentru a doua oară in de
curs de numai 24 de ore, 
patrioții khmeri au lansat un 
atac cu rachete asupra unor 
obiective inamice din partea 
de sud a Pnom Penhului. 
Cinci rachete au căzut in 
împrejurimile reședinței lui 
Lon Noi.

în același timp, la numai 
zece kilometri sud-est de 
capitală. forțele armate 
populare de eliberare au in- 
frint rezistența trupelor lon- 
noliste in localitatea Koh 
Krabei Krom. pe malul sting 
al riului Bassac. Artileria for-

dusiriale Takhmau.

Faure a bătet in retragere. Cba- 
ban Deimas « Giscard d'Es- 
tiing s-au menținut. Este ade
vărat. ministrul economiei și fi
nanțelor s-a declarat dispus să 
renunțe in căzni in care și cei
lalți exponent! ai majorității a- 
flați la startul cursei preziden
țiale vor acționa in aceiași mod. 
favorirind o candidatură unică 
— a lui Pierre Messmer. Dar 
Chaban Deimas s-a opus formu
lei. Atunci a apărut și un al 
treilea candidat care se adre
sează electoratului gaullist : mi
nistrul poștelor. Jean Royer. 
După demersul neașteptat, de 
duminică, al celor patru mi
niștri (printre care Jacques Chi
rac. ministrul de interne, post- 
cheie in împrejurări electo
rale) și 39 deputați. unii comen
tatori apreciază că tensiunea 
care domnește in U.D.R. s-ar 
putea amplifica. Agenția D.P.A. 
scria : „Observatorii nu exclud 
posibilitatea ea Chirac și prie
tenii săi politiei să prezinte un 
candidat din propriile lor rin- 
duri, ceea ce ar intensifica și 
mai mult sciziunea din rindul 
gaulliștilor". Urmează o remarcă 
semnificativă : „Chirac este con
siderat drept un adversar politie 
declarat al lui Chaban Deimas". 
Ideea o regăsim și intr-un co
mentariu al agenției FRANCE 
PRESSE care apreciază că acți
unea celor U ar putea acea 
drept efect • nouă lovitură dată 
șanselor fostului prim-miri stra 
de a ajunge in cel de al doilea 
tur al alegerilor prezidențiale.

La Paris a reținut atenția in
ii! nirea de vineri dintre Valery 
Giscard d’Estaing și Jacques 
Chaban-Delmas. Cei doi candi
dați „au abordat probleme ale 
campaniei electorale" — afirmă 
laconic o informație de presă. 
Cei doi se adresează acelorași 
alegători și după primele son
daje sint aproape de egalitate.

CAMBODGIA : Pafriofi khmeri intrind într-o localitate eliberată.

Orientul Apropiat
• încheierea lucrărilor celei de-a treia Conferințe 

pentru dezvoltarea industrială a țărilor arabe
In capitala libiana s-au 

încheiat, duminică, lu
crările celei de-a treia 
Conferințe pentru dez
voltarea industrială a ță
rilor arabe, prin adopta
rea. in cadrul ședinței 
finale, a documentelor 
elaborate.

în domeniul politicii de dez- 

recomandă țărilor arabe

tocai, a materii.or pc.me

potențial pentru înființarea ș:

sub aspectul șanselor, la startul 
competiției. Chaban-Delmas se 
prezintă drept „candidatul con
tinuității*. Giscard d'Estaing în
cearcă să definească specificul 
candidaturii sale, față de cea a 
fostului prim-ministru, prin i- 
deea unei „noi majorități lăr
gite*. lărgire ce ar urma să se 
eteetueze spre centru. Această 
deschidere* i-a adus lui Gis

card d'Eslaing sprijinul pub’.ic 
al lui Lecannet (in LE QUOTI- 
DIEN DE PARIS un comenta
tor pretindea că „sprijinul lui 
Lecanuet face din Giscard a- 
proape un candidat de opo
ziție").

Se va produce o lovitură de 
teatru in ultima clipă “ Semnele 
de întrebare persistă deși păre
rea cea mai larg răspindită 
este aceea eă majoritatea guver
namentală va purta bătălia elec
torală sub semnul dezbinării. 
Liderii U.D.R. mizează pe 
țul că. indiferent de disensiuni, 
in turul al doilea al alegerilor 
(in cazul in care nici un candidat 
nu obține 51 la sută din seturi 
la 5 mai) se va realiza o strin- 
gere a rinduriior in jurul can
didatului gaullist cel mai bine 
plasat. Se va numi aresta Cln- 
ban Deimas sau Giscard d"Es- 
taing ? Acesta este un secret pe 
care urnele ii vor păstra piaă 
ia noaptea care va urma suca
lei de la 5 mai.

La stingă lucrurile oat dare. 
Socialiștii, cnmaaista șa radica
lii de stingă sprijină caadida- 
tara unică a W Fraațats Mitle- 
rand. Programul lui Mitteraad 
este axat pe cerința reînnoirii, 
ceea ee determină pe L*Huma- 
nite să scrie : „In definitiv, ori
care ar fi numărul candidaților 
dreptei, francezii au de ales in
tre două orientări, două pers
pective fundamental diferite*.

EUGENIE OBREA 

rind, a industriei grele și a pe
trochimiei. Este menționată, de 
asemenea, necesitatea stabilirii 
unei legături strinse intre in
dustrie și agricultură și a în
curajării dezvoltării industrii
lor națîrtiale de prelucrare a 
produselor agricole.

Conferința a invitat statele 
arabe să adopte qșăsur: suscep
tibile. să întărească instituțiile 
financiare arabe și să sporeas
că resursele acestora potrivit 
nevoilor dezvoltării industriale. 
S-a recomandat ca. in finanța
rea proiectelor de dezvoltare, 
să se acorde prioritate statelor 
mai puțin dezvoltate. A fost 
lansată, totodată, chemarea de 
a se extinde Cota arabă pentru 
soluționarea problemelor ri
dicate de transportul produse-
lor de import.

S-a măi recomandat ca ur
mătoarea conferință pentru 
dezvoltarea industrială a țări
lor arabe să aibă loc, la Bag
dad. in art'll 1976.

Cooperarea 
economică

româno-siriană
Cooperarea economică ro- 

mar.n-s.r-.ar.ă se dezvoltă 
—țtnmi pe multiple pla
nuri. cuprinzind noi sec
toare de activitate- Zileie 
trecute, in caoitala Republi
ci: Arabe Siriene a fost 
semnat un contract de coo
perare intre întreprinderea 
de cooperare economică cu 
străinătatea „Rompetrol* și 
compania „Sirian Petro
leum*. in vederea execută
ri: de foraje petroliere la 
mare adtncime pe teritoriul 
Siriei. Dispunind. după cum 
se știe, de bogate zăcăminte 
petrolifere. Siria și-a extins 
mult, in ultimii ani. acțiu
nea de punere in valoare a 
acestei importante bogății

Prin încheierea contractu- 
lui s-au creai bazele coope
ra... dintre România și Si
ria și in domeniul petrolu
lui- Semnarea contractului 
dintre cele două societăți 
specializate in extracția pe- 
troiadm a avut loc in pre
zența -nnistrulu: sirian al 
petmtahjc. eoergie: electrice 

el Kafry. șt a ambasadorului
1.• L- ■

TEL AVIV 15 (Ațerpres). — 
M:n:strul de finanțe al Israelu
lui. P:nr.= s Sapir. a anunțat in
tr-o declarație rad;a:e’ev^ată. 
că a hotărit să refuze cererea 
prezentată de liderii partidului 
din care face parte — Partidul 
Muncii — de a-și asuma sarcina 
formării unui nou guvern israe- 
lian — anunță agențiile de 
presă.

Lovitură 
de stat 

în Niger
Postul de radio Niamey, re

luat de agențiile de presă. a 
difuzat un comunicat in care se 
arată că, in noaptea de dumi
nică spre luni, forțele armate, 
conduse de locotenent-colonelul 
Seyni Kountie, șeful Statului 
Major, au preluat puterea în 
Niger, înlăturind guvernul pre
ședintelui Hamani Diori.

Au fost impuse restricții de 
circulație în timpul nopții, iar 
aeroportul capitalei a fost în
chis traficului intern și inter
național. într-un mesaj adresat 
națiunii, Seyni Kountie a anun
țat totodată suspendarea Con
stituției. dizolvarea Adunării 
Naționale și suprimarea tutu
ror organizațiilor politice. El a 
afirmat că „într-un. viitor apro
piat va fi instituit un organism 
suprem, format din ofițeri".

Postul de radio Niamey a di
fuzat un comunicat al șefului 
Statului Major in care se decla
ră că Nigerul rămine membru 
al organismelor și organizațiilor 
africane și internaționale la care 
a aderat.

T
erasa modernului 
hotel Okapi — „că
prioara" — situat 
în apropiere de Pa
latul și parcul pre
zidențial, oferă pa

norama Kinshasei în toată des
fășurarea ei. în stingă, chiar de 
sub pantele înălțimilor, iși duce 
apele umflate de viiturile ploi
lor tropicale bătrinul și legen
darul fluviu Zair. Pe undeva pe 
aproape se aude zgomotul în
fundat al șantierului naval. De 
aici, in amonte, calea imensă de 
apă este navigabilă pe mii de 
kilometri, spre inima Africii. 
Ceva mai in aval, începe suita 
de cataracte care, eu toată îm
potrivirea. nn poate stăvili apele 
fluviului. Spre linia orizontului 
— ascuns de construcții și arbori

uriași tropicali — se află portul, 
cu cheiuri și nave ancorate, cu 
magazii și pontoane. Mai spre 
dreapta fluviului urmează un 
briu lat de construcții: Bulevar
dul 30 iunie, cea mai importantă 
arteră de circulație, apoi iar 
clădiri, multe găsindu-se în sta
diul de construcție.

înt r-una din zilele vizitei, pe 
o căldură ce nu dezmințea cele 
citeva grade latitudine sudică, 
am părăsit orașul pe principala 
sa arteră. La ieșirea din Kins
hasa, yn uriaș obelisc străpun
gea cerul. Cofraje și schele a- 
copereau ceea ce peste cîtva 
timp urma să fie monumentul 
pe care Zairul modern îl ridica 
spre amintirea și cinstirea celui 
care a fost Patrice Lumumba. 
De o parte și de alta a autostră
zii — întinse culturi tropicale.

• Darurile muncii
la Nsele

Ne indreptim spre un obiectiv 
despre care aflasem că are o 
importantă deosebită in viata 
tării. Rulam spre Nsele. Aici a 
fost creată una din cele mai 
mari amenajări cu funcții mul
tiple. Pe o suprafață de 3 000 
ha. s-au pus bazele unei mo
derne ferme agricole. Dotată cu 
utilaje tehnice necesare, cu ca
dre de specialiști, curînd dome
niul de la Nsele avea să devină 
centrul principal in care se rea
lizează schimburi de experiență, 
cursuri de pregătire pentru cei 
ce lucrează in agricultură. Unita
tea a luat ființă in anul 1966. De 
atunci, pe aceste locuri s-a ridi
cat un adevărat oraș, cu nume
roase blocuri de locuințe, cu fa
brici pentru industrializarea sau 
semi-industrializarea produselor 
agricole.

De curind aici a apărut și o 
bază turistică. Existența unui 
mare parc, a unei piscine de 
dimensiuni olimpice, a unui ci
nematograf, apropierea de capi-
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• TODOR JIVKOV, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, l-a primit, luni, pe 
Frederick Dent, secretarul pen
tru comerț al S.U.A.

★
In cursul aceleiași zile, la 

Sofia a fost semnată prima 
convenție consulară dintre R. P. 
Bulgaria și S.U.A.

Bombardamente 
ale aviației saigoneze 
AGENȚIA DE PRESA „ELI

BERAREA" informează că, in 
zilele de 12, 13 și 14 aprilie, a- 
viația saigoneză a efectuat pes
te 100 de raiduri asupra zonei 
orașului Loc Ninh, care se află 
sub controlul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. Bom
bardamentele s-au soldat cu 
zeci de victime.

• GUVERNUL JAMAICAN 
și-a făcut cunoscută hotărîrea 
de a naționaliza serviciile de 
transporturi in comun — afla
te, în prezent, sub controlul 
capitalului străin — se arată in
tr-o informație de presă, publi
cată in capitala țării, Kingston.

Intr-un comunicat oficial, emis 
de ministrul jamaican al lucră
rilor publice, comunicațiilor și 
transporturilor, Eric Bell, se 
precizează că guvernul a avan
sat oferta de a prelua contro
lul asupra tuturor mijloacelor 
de transport și că serviciile 
autorutiere au acceptat această 
măsură.
• GENERALUL MORDEKHAI 

GUR, fost atașat militar al 
Israelului la Washington și con
ducătorul delegației militare 
israeliene la convorbirile de la 
Geneva pentru pace in Orien
tul Apropiat, a fost numit șef 
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fală și mai ales de apele Zairu
lui, atrag un număr din ce in 
ce mai mare de turiști.

Dar, vizitind Nsele, gazdele 
amintesc că de această localitate 
este legat Manifestul Mișcării 
Populare a Revoluției (M.P.R.) 
In 1965, aici, președintele Mo
butu Șese Seko dădea citire do
cumentului care, consemnînd 
crearea acestui partid, evidenția 
opțiunile fundamentale ale țării 
in domeniul politic, economic și 
social, invitind totodată cetățenii 
țării ca in realizarea amplelor 
acțiuni pe drumul progresului 
și civilizației să se bazeze pe 
„ei înșiși". Potrivit Manifestului 
programatic, politica economică 
are trei direcții principale :

• Realizarea independenței e- 
eonomice. Aceasta presupune 

extinderea controlului statului 
asupra principalelor bogății ale 
solului și subsolului.

o Crearea unei industrii de 
transformare, pentru sporirea 
valorii materiilor prime, care 
situează Zairul pe unul din pri
mele locuri in Africa.

0 Creșterea eforturilor pentru 
stabilirea unui echilibru econo
mic între diferitele regiuni ale 
țării. După ce au fost acordate 
mijloace financiare importante 
pentru extinderea producției mi
niere in provincia Shaba, acum 
guvernul dirijează fonduri im
portante spre Kinsangani, unde 
se va constitui alt important pol 
de dezvoltare a țării, pentru or
ganizarea și relansarea econo
mică a nord-estului zairez.

Experiențele și rezultatele de 
la Nsele sint de natură să de
monstreze valoarea eforturilor 
îndreptate spre asigurarea unui 
real progres. Cea mai mare par
te a celor 2 500 de muncitori a- 
gricoli. tractoriști, mecanizatori 
erau tineri. Deprinși cu munca
— ale cărei roade duseseră de
parte faima fermei de la Nsele
— ei au transformat pămintul 
mlăștinos de pe malul Zairului 
intr-o adevărată grădină. Nu in- 
timplător cuvintul „salongo" — 
muncă in limba lingaleză — este 
asociat pretutindeni pe pămîn- 
tul zairez cu dorința de afir
mare, de învingere a consecin
țelor dominației coloniale.

• Un tineret conștient 
de răspunderile 
viitorului

Sintem oaspeți la cartierul 
general al Tineretului Mișcării 
Populare a Revoluției. Tineri 
militanți ne intimpină cu deose
bită căldură, cu prietenie. Pe ca
targul din incinta clădirii flu
tură tricolorul românesc. Ne 

al Statului Major al forțelor 
armate israeliene.

0 O DELEGAȚIE A ORA
ȘULUI GALAȚI, condusă de 
primatul Ioan Bejan, efec
tuează o vizită la Coventry, 
la invitația primarului G. 
Sheridan. Delegația română 
a vizitat o serie de între
prinderi și așezăminte soci
ale și cultural-educative din 
Coventry — oraș infrățit cu 
Galațiul. Primăria orașului 
a oferit un dineu oficial, la 
care au participat persona
litățile vieții politice, eco
nomice, sociale și culturale 
din Coventry. A fost prezent 
ambasadorul României la 
Londra, Pretor Popa.

0 INCEPIND DIN NOAPTEA 
DE SlMBATA SPRE DUMINI
CA, în Spania a intrat în vigoa
re orarul de vară, măsură me
nită să ducă la diminuarea con
sumului de energie, prin redu
cerea iluminatului public, atit în 
exterior, cit și in clădirile și 
instituțiile guvernamentale. 

Misterioasa bila de oțel
O misterioasă sferă de oțel descoperită cu citeva zile in urmă 

de un locuitor din Fort George Islanda (Florida) intrigă, încă, 
specialiștii care au examinat-o.

Cîntărind 10 kilograme și avînd un diametru de 20 de cenți- 
metri ciudata... bilă se comportă într-o manieră surprinzătoare. 
După cum relatează cetățeanul care a descoperit-o, dacă cineva 
ii imprimă un impuls ușor, ea se deplasează în direcția respec
tivă pinâ la un anumit punct, unde se întoarce singură, revenind 
la locul de plecare, apoi pornește din nou intr-o direcție dife
rită și revine, repetind astfel mișcările de vreo zece ori...

Laboratorul „Omega minus One", de la Baton Rouge, unde a 
fost examinat timp de șase ore obiectul, a constatat că el emite 

unde radio și că este înconjurat de un cîmp magnetic.
Cercetători aparținind marinei americane — informează agen

ția FRANCE PRESSE — după ce au executat radiografia sferei, 
au dat, la rindul lor, asigurări că nu este vorba de un obiect 
extraterestru, dar nu au putut determina originea sa.

primește cu cordialitate Comi
sarul de stat pentru justiție, 
Nzandomio A’Dokpe Lingo, 
membru al Biroului politic al 
M.P.R. După ce, în numele pre
ședintelui Mobutu Șese Seko, 
ne-a urat un bun sosit pe pă- 
mintul zairez, domnia sa ne-a 
spus :

— Zairul acordă mare impor
tanță relațiilor sale prietenești 
cu România. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țara noas
tră și a președintelui Mobutu 
Șese Seko în România au des
chis largi orizonturi raporturilor 
multilaterale intre statele noas
tre. Sîntem foarte bucuroși de a 
avea oaspeți tineri din această 
țară prietenă.

Fiecare din noi, răminind cre
dincioși politicii sale, pe baza 

egalității, a neamestecului în 
treburile interne, a avantajului 
reciproc, vom putea colabora în
tărind prietenia dintre popoarele 
noastre, în interesul Zairului și 
României, al păcii și înțelegerii 
internaționale.

în continuare, el s-a referit 
la preocupările prezente ale con
ducerii zaireze, la sarcinile care 
revin mișcării de tineret.

— în anii de după 1965, după 
instalarea președintelui Mobutu, 
s-a trecut la o largă organizare 
politică, economică, socială și 
administrativă pe pian intern. 
Crearea M.P.R. este una din ma
rile realizări ; noi apreciem că 
acest partid este legătura prin
cipală de unire a tuturor cetă
țenilor, exprimă sistemul politic 
care ne conduce spre realizarea 
politicii de autenticitate, spre 
recunoașterea personalității și 
demnității naționale. De aici ne 
tragem respectul și prietenia 
pentru alte țări și popoare. în 
ceea ce privește tineretul, 
J.M.P.R. este o secțiune specia
lizată a Mișcării Populare a Re
voluției. Ca pretutindeni, viito
rul unei națiuni este in miinile 
tineretului. De aceea ne stră
duim să-i facem pe tineri con- 
știenți, pentru a-și putea asuma 
răspunderi.

Ne-am propus mari obiective. 
Vrem să ne conducem țara in 
așa fel cum vrea poporul. în a- 
ceastă privință am realizat cî- 
teva lucruri, sîntem conștienți 
că mai avem încă multe de fă
cut, de corectat. Pentru a ne ve
dea înfăptuite aspirațiile de pro
gres și civilizație ne punem mari 
nădejdi în tineretul zairez, căci 
tinerii formează cea mai mare 
parte a populației, ej dispun de 
mijloace și condiții din ce in ce 
mai bune și, in sfirșit, tineretul 
are entuziasm și forță de mobi
lizare specifică, toate acestea 
creindu-i posibilitatea să ducă 
mai departe opera nobilă în
cepută de înaintași,

IOAN TIMOFTE

Printre alte măsuri hotărite 
de guvernul spaniol în vederea 
economisirii energiei figurează 
limitarea vitezei circulației 
rutiere, stabilirea orarului de 
lucru continuu in administrația 
publică și acordarea de subven
ții întreprinderiloi’ care iși mo
difică instalațiile pentru redu
cerea consumului de combusti
bil.

Pregătirea zborului 
cosmic comun 

sovieto-american
0 ÎN STATELE UNITE a 

sosit un grup de cosmonauți și 
specialiști sovietici, participanți 
la pregătirea zborului cosmic 
comun sovieto-american ce ur
mează a avea loc in cadrul pro
gramului „Soiuz-Apollo". Din 
grup fac parte K. D. Bușuev, 
directorul tehnic din partea 
sovietică al proiectului de zbor, 
piloții-cosmonauți A. S. Eliseev, 
A. A. Leonov, V. N. Kubasov și 
V. F. Bîkovski, precum și cițiva 
ingineri.

,F

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scinteii". Te! : 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții — Tiparul: Combinatul poligrafic Casa Scînteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESF1LATELIA" — Serviciul import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. 40.362

4


