
Ședința Comitetului Executiv
1 ■»

al Ci Ci al P C.R
In ziua de 26 aprilie a.c., a avut l»<. 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
lui Comunist Român.

Tn cadrul ședinței, tovarășul 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la lucrările Consfătuirii Comite
tului Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc în zilele de 17-18 aprilie a.c. 
Aprobînd în unanimitate ți dînd o inaltă 
apreciere activității constructive desfă
șurate de delegația română la consfă
tuire, poziției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - in deplină confor
mitate cu linia politică generală a parti
dului și statului nostru stabilită de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului - Comitetul Executiv a 
adoptat in acest sens o hotărîre spe
cială, care se dă publicității.

Tn cadrul aceleiași ședințe, Comitetul

loc

Nicolae 
Partidu-

Nicolae

HO

Executiv a analizat raportul Curții Su
perioare de Control Financiar cu privire 
la activitatea de control financiar-bancar 
in economie pe anul 1973. Comitetul 
Executiv a apreciat ca pozitive măsu
rile întreprinse pină în prezent, stabilind 
ca în această activitate să se urmăreas
că cu consecvență transpunerea întocmai 
în viață a orientărilor și sarcinilor stabi
lite de conducerea partidului și statului, 
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în ce pri
vește respectarea disciplinei financiare 
în utilizarea mijloacelor materiale și bă
nești, creșterea eficienței folosirii oces- 
tora, introducerea unui climat de ordine 
și disciplină riguroasă in odmînistrarea 
fondurilor, de prevenire și eliminare a 
oricăror forme de risipă, sporirea sim
țului de răspundere al tuturor foctorilor 
care decid folosirea de valori materiale 
și bănești.

TĂ R I R

De asemenea. Comitetul Executiv 
atrage atenția ministerelor, comitetelor 
județene de partid și consiliilor populare 
ludețene, tuturor instituțiilor și întreprin
derilor, să aplice cu consecvență și fer
mitate Hotărirea Plenarei comune a C.C. 
al P.C.R. ți Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale cu privire 
la măsurile de economisire a combusti
bilului și energiei, să se acționeze pen
tru folosirea rațională ți valorificarea 
superioară a materiilor prime, pentru 
evitarea risipei.

Comitetul Executiv a aprobat propu
nerile Consiliului de Miniștri privind 
reațezarea prețurilor de producție ți de 
livrare la produsele din ramunle silvi- 
culturu, exploatării ți industrializării 
lemevlvi.

Totodată. Comitetul Executiv a rezol
vat unele probleme ale activității cu- 
rente.

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R
privind Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia și activitatea desfășurată la Consfătuire de delegația
de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul> Nicolae Ceaușescu
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1. Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a ascultat informarea 
prezentată de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste Romănia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale romăne la 
lucrările Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loc in 
zilele de 17 și 18 aprilie a.c. in 
capitala Republicii Populare 
Polone.

Comitetul Executiv aprobă in 
unanimitate și dă o inaltă apre
ciere activității rodnice și con
structive desfășurate T 
ția română, poziției 
Ia consfătuire de 
Nicolae Ceaușescu — 
conformitate cu linia 
generală a partidului și statului 
nostru stabilită de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului. Aprecierile și 
considerentele expuse, intreaga 
activitate a delegației la consfă
tuire reprezintă o nouă contri
buție de seamă a Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, la 
cauza prieteniei, alianței și co
laborării cu țările socialiste par
ticipante, la dezvoltarea conlu
crării și solidarității tuturor ță
rilor socialiste, la înfăptuirea 
securității europene și dezvolta
rea colaborării și încrederii în
tre toate națiunile continentului, 
un aport însemnat la promova
rea noilor principii de relații in
ternaționale.

2. Comitetul Executiv își ex
primă aprobarea față de docu
mentele consfătuirii, consideră 
că intilnirea de la Varșovia a 
dezbătut probleme majore ale 
luptei pentru destindere, securi
tate și colaborare pe continentul 
european, pentru consolidarea 
păcii in intreaga lume.

3. In legătură cu problemele 
înscrise la ordinea de zi a 
Consfătuirii, Comitetul Executiv 
relevă cu satisfacție ^cursul ge
neral al destinderii în Europa, 
care a dus la convocarea Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, confir- 
mindu-se astfel justețea și ca
racterul realist al chemării Ia 
înfăptuirea securității europene 
lansate de Consfătuirea de la 
București din 1966 a Comitetu
lui Politic Consultativ.

Comitetul Executiv subliniază 
consecvența cu care a militat și 
militează Romănia, alături de 
celelalte țări socialiste, pentru 
promovarea cauzei securității și 
colaborării pe continent. Apor
tul bogat și multilateral al țării 
noastre s-a materializat prin nu
meroasele inițiative, demersuri 
și acțiuni pentru propagarea și 
înrădăcinarea principiilor secu
rității în practica vieții interna
ționale, prin normalizarea relați
ilor, dezvoltarea și diversificarea 
colaborării României cu celelalte 
state europene, prin activitatea 
vastă și neobosită de contacte și 
intilniri ale președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii a numeroase 
state și guverne europene, per
sonalități politice și reprezen
tanți ai diferitelor organizații 
sociale, prin înscrierea obiecti
velor securității in Declarațiile

de delega- 
expritnate 
tovarășul 

in deplină 
i politică

solemne. Comunicatele comnne 
și in celelalte documente înche
iate cu aceste prilejuri, prin ra
lul constructiv desfășurat de 
reprezentanții României in toate 
fazele lucrărilor conferinței.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. reafirmă necesitatea ea 
in cadrul Conferinței general- 
europene să se elaboreze docu
mente clare — care să statorni
cească noile principii ale rela
țiilor pe continent bazate pe 
respectul independenței și su
veranității naționale, să excludă 
folosirea forței sau amenințării 
cu forța, să ofere tuturor po
poarelor garanția deplină că vor 
fi ferite de orice act de agre
siune și se vor putea dezvolta 
liber, potrivit propriei voințe, 
intr-un -climat de prietenie și 
înțelegere — prevăzind măsuri 
concrete de aplicare a acestor 
principii și de creștere a încrede
rii și stabilității. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. relevă, de 
asemenea, importanța faptului 
că in documentele Consfătuirii 
a fost reafirmată necesitatea 
instituirii unui organism perma
nent al statelor participante la 
Conferință.

Pronunțindu-se in mod ferm 
pentru accelerarea lucrărilor și 
ținerea în acest an a fazei a 
treia a Conferinței, România 
consideră că ar fi util și necesar 
ca aceasta să aibă loc la nivelul 
cel mai inalt.

Comitetul Executiv acordă o 
mare importanță concluziei ex
primate de statele participante 
la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ, care au con
semnat, in mod unanim in do
cumentele adoptate, necesitatea 
completării destinderii politice 
pe continent cu destinderea mi
litară. O mare însemnătate are 
în acest sens reafirmarea pozi
țiilor exprimate în Declarația 
Consfătuirii de la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ, 
din ianuarie 1972, care a rele
vat obligația statelor europene 
de a contribui, pe toate căile, la 
înfăptuirea măsurilor de dezar
mare și a subliniat cu claritate 
că examinarea și definirea căi
lor de rezolvare a acestei pro
bleme nu trebuie să fie preroga
tiva alianțelor militar-politice 
existente in Europa. în această 
privință o mare însemnătate 
are desfășurarea unor eforturi 
susținute pentru a se obține ca 
la Conferința de la Viena — 
care a fost apreciată de la în
ceput, de comun acord, ca o 
treaptă pentru trecerea la abor
darea problemei dezarmării in 
Europa — să se obțină rezultate 
cît mai bune pe calea reducerii 
într-o proporție accentuată a 
trupelor și armamentelor, atit 
străine, cît și naționale, asigu- 
rindu-se ca măsurile ce se vor 
adopta să nu afecteze în nici un 
fel securitatea, atit a statelor 
participante Ia conferință, cit și 
a celor care nu sint părți la a- 
cordurile ce se vor realiza. In 
acest sens, Comitetul Executiv 
apreciază că problema dezarmă
rii în Europa — care privește in 
mod nemijlocit toate popoarele 
continentului — impune ca, la 
anumite faze ale conferinței, 
să-și poată spune părerea in ca
drul acesteia și celelalte state 
europene interesate.

Comitetul Executiv saMiaiăză 
marea iusernuăiate politică ti 
practică a faptului ci «latele so
cialiste participante 1a Cosriă- 
tuire și-au reafirmat ia mod pu
blic și deschis, ia Csmtmieatul 
adoptat. pTiția că siat cala să 
desființeze organizația Tratatu
lui de la Varșovia simultan eu 
dizolvarea N-A.T.CL. sau. drept 
prim pas. să lichideze organiza
țiile Ier militare. Firește, atit 
timp cit continuă să existe 
N.A.T.O. și nu se înfăptuiesc 
măsuri efective de dezarmare. 
România, alături dc celelalte 
sute socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, se pro
nunță pentru întărirea capacită
ții de apărare și a colaborării 
reciproce in această direcție.

In condițiile marilor schimbări 
petrecute in cele aproape două 
decenii de la înființarea Trata
tului de la Varșovia, este nece
sară și se impune accentuarea 
tot mai mult, prioritară, a carac
terului și laturii sale politice, in
clusiv perfecționarea sistemului 
de informări și consultări reci
proce in toate problemele impor
tante pentru pacea în Europa și 
în lume.

4. Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. dă o înaltă apreciere 
■nodului in care a fost exprima
tă de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poziția României asu
pra celorlalte probleme care au 
format, de asemenea, obiectul 
unor schimburi de vederi la 
Consfătuire.

In legătură cu Orientul Apro
piat, România și-a reafirmat po
ziția constantă privind soluțio
narea politică a conflictului, re
tragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, crearea condi
țiilor care să asigure indepen
dența și integritatea tuturor 
statelor din zonă, rezolvarea 
problemei poporului palestinian, 
pornindu-se de la dreptul său 
de a se organiza de sine stătă
tor, inclusiv’ dreptul de a-și 
constitui un stat independent. 
Apreciind pozitiv realizarea de
zangajării dintre Egipt și Israel, 
ca un prim pas spre retragerea 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate. România consideră că 
ar fi deosebit de utilă dezan
gajarea și in celelalte zone ale 
conflictului.

In legătură cu examinarea si
tuației din Vietnam, Comitetul 
Executiv subliniază necesitatea 
unor eforturi susținute in vede
rea Înfăptuirii Acordurilor de 
la Paris, a instaurării păcii in 
intreaga Indochină, asigurin- 
du-se astfel condițiile necesare 
ca popoarele vietnamez, khmer 
și laoțian să-și soluționeze sin
gure problemele, fără amestec 
din afară, să se consacre dez
voltării lor economico-sociale 
independente.

Comitetul Executiv 
deplina solidaritate a 
a poporului român 
dreaptă a popoarelor 
Asiei. Africii și Americii Latine 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru eliberarea națio
nală. pentru consolidarea inde
pendenței lor politice și econo
mice, pentru progres social. 
Este necesar să se acționeze mai 
ferm pentru a se pune cu desă-

reafirmă 
P.C.R. și 
cu lupta 
din țările

«irsire capăt dominației eolonia- 
loaiajai perlogbrz. pentru a se 
lichida grtttir-i de discriminare 
rasială din Africa de Sud și 
Rbodesâa.

Pornind de la faptul că una 
dia problemele internaționale de 
cea mai mare arinil:taie «i com
plexitate este lichidarea decala
jului dintre țările ia cars de 
dezvoltare și statele avansate 
erenomie — a cărei sursă se a- 
flă ia politica si practicile im
perialismului. colonialismului și 
neocolonialisms lui — Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. sub
liniază necesitatea de a se ac
ționa eu consecvență pentru res
pectarea și consolidarea suvera
nității popoarelor asupra bogă
țiilor lor naționale, așezarea re
lațiilor economice internaționale 
pe o bază nouă, echitabilă, de 
deplină egalitate, realizarea u- 
nor raporturi juste intre prețu
rile materiilor prime 
produselor industriale, 
rarea tuturor condițiilor 
schimburile comerciale 
reciproc avantajoase, să 
leze progresul mai rapid 
rilor slab dezvoltate.

Comitetul Executiv 
aprecierea înscrisă in documen
tele Consfătuirii că grija față 
de menținerea păcii și contri
buția activă la soluționarea pro
blemelor viețiF internaționale 
sint o datorie a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea sau 
apartenența lor la un sistem 
social-politic sau altul. In le
gătură cu aceasta, Comitetul 
Executiv apreciază reafirmarea 
în cadrul Consfătuirii a impor
tanței creșterii rolului și efi
cienței activității O.N.U. în 
sprijinirea procesului de destin
dere internațională, inclusiv pe 
continentul european, în solutio
narea marilor probleme ale 
omenirii contemporane, în con
solidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării intre toate națiunile.

★
Comitetul Executiv constată 

că, in lumina dezbaterilor și do
cumentelor Consfătuirii, s-a 
confirmat încă o dată, cu pu
tere. justețea orientărilor funda
mentale stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Naționa
lă ale partidului cu privire Ia 
evoluția vieții internaționale, a 
liniei generale urmate cu con
secvență de partidul și statul 
nostru in domeniul politicii ex
terne.

Pornind de la faptul că intre 
politica internă și externă exis
tă o strinsă legătură, că succe
sele obținute în edificarea noii 
orinduiri, in ridicarea bunăstării 
maselor reprezintă totodată o 
contribuție internationalists la 
Întărirea forțelor și prestigiului 
socialismului. Comitetul Execu
tiv cheamă clasa muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea. în
tregul nostru popor să desfă
șoare o activitate susținută pen
tru noi și cit mai importante 
realizări in toate domeniile 
construcției socialiste. întîmpi- 
nind astfel cu cinste marile 
evenimente ale anului 1974 — 
împlinirea a trei decenii de la 
Eliberare și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
— pentru noi victorii pe calea 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

• MINCTTOR1I INGI
NERII SI TEHNICIENII 
DIN Jl DEȚI I VRANCEA 
ea realizai ca patra zile aui 
devreme pâaaul praăartiei 
iadasâriale globale pe pri
mele patra laai ale aaaiai- 
fapi care va permite să ob
țină piuă la I Mai • predae- 
tie sepiime-atarâ ia v aftare 
de X milioane lei.

Ca acest prilej. Bireel Cv- 
mitetalui județean Vraaeea 
al P.CJL a adresat • tele
gramă tavarășalai NICOLAE 
CEAVȘESCV. secretar gene
ral el Partideloi Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

pâlt»

•șelarii au căutat soloția in altă 
parte si anume in perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație. 
Folosind oxigenul ea intensifi
cator al procesului de ardere, ei 
an redus durata medie de ela
borare a șarjei eu peste 10 mi
nute. obținindu-se pe această 
cale eirea IM tone de oțel in 
plus pe lună. I nele echipe, cum 
e cea condusă de tinărul Con
stantin Mazila. au reușii să rea
lizeze șarje mai ..scurte- eu o 
oră deeit se planificase.

— Noua tehnologie — preci
zează tonitorul sef Constantin 
Mazilu cere multă atenție, stă
pânire de sine, pricepere. O pri
vire fugară, o interpretare ero
nată a situației pot compromite

definitiv șarja. Să nu uităm că 
producem oteluri foarte preten
țioase. aliate și inalt aliate... 
Băieții mei sint. insă, capabili 
să rezolve operativ toate pro
blemele care apar.

Oțelarul Florian Bolea, secre
tarul comitetului U.T.C. pe sec
ție. ne-a vorbit despre o altă 
modalitate de sporire a produc
ției folosită cu succes de către 
tineri. Se știe că după fiecare 
evacuare cuptorul trebuie repa
rat și intretinut pentru ca să 
poată face Iată cu succes unei 
noi utilizări. Cu cit ajustarea se

ALEX. BĂLGRADEAN

(Continuare in pag. a Il-a)

și ale 
asigu- 

ca 
să fie 
stimu- 
al ță-

relevă

RELAȚIA MECANIZATOR - COOPERATOR

Cit de planificat este
timpul de lucru
al tractoriștilor

Cooperativa agricolă din Ver- 
nești, județul Buzău. In ziua de 
19 aprilie, cind am sosit aici, 
mecanizatorii n-au putut să iasă 
la semănat. Pămintul era moale 
după ploile din ajun. în schimb, 
așa cum ne asigura R. Coman, 
șef de secție la S.M.A. Măgura 
ce deservește această unitate, 
oamenii pregăteau utilajele, 
erau „in plină acțiune de repa-

DUMITRU ION DINCA

(Continuare în pag. a Ill-a)

In Editura politică
a apărut lucrarea :

Vizita oficială

Nicolae Ceaușescu

Federală Germania
26—30 iunie 1973 

Lucrarea a apărut și în limba 
germană.

GlNDURI DESPRE

de MIHAI BENIUC
Parcă o rindunea urmări

tă de un șoim s-a izbit de 
geam și a căzut fulgerată, 
așa mi-a venit vestea morții 
Iui Mihu Dragomir. 11 știam 
în puterea virstei, viguros, 
harnic, neobosit in detașa
mentul de frunte al poeziei 
noastre noi.

Acest bărbat frumos, care 
era poetul Mihu Dragomir, 
zămislea o poezie 
de vigoare.. Versul 
cristalină puritate 
gea o lumină ce se 
mijlocit pe fața 
ori ascultătorului, 
cîndu-i mișcarea 
puternici de aer proaspăt al 
istoriei care înviorau plaiu
rile țării, ogoarele, oțelăriile. 
rafinăriile și înaripau sufle
tul oamenilor. Mihu Drago
mir a fost un bun patriot, 
cu pînzele inimii umflate de
(Continuare în pag. a Il-a)

saturată 
său de 
răsfrin- 

citea ne
cititorului 

comuni- 
curenților

Vasilica Batcu, Niculina Be- 
jan, Valerica Nani, David Tu- 
dora, Rotaru M. Maricica, Mari- 
cica Ionescu. Ionel Ripan, Mir
cea David, Dumitru Oancea, Ni- 
culai Răzmeriță. Toți, fără ex
cepție, visează să plece cît mai 
repede din sat. Sînt născuți in 
Stănilești, comună bogată, așter
nută de o parte și de alta a unui 
drum internațional, părinții lu
crează în cooperativa agricolă de 
producție, locuiesc în case fru
moase, învață deocamdată la 
școala din sat, totuși, nici unul 
nu-și leagă gîndurile de viitor 
de comuna natală. De ce sînt așa 
grăbiți să-și ia zborul ? ,,Pentru 
că nu prea ai ce face în Stăni
lești" — zic unii. „La oraș se 
ciștigă bani mai mulți" — ex
plică alții. „N-ai cum să te dis
trezi aici" — declară toți laolaltă.

Să le luăm pe rînd. : Nu e de 
lucru în Stănilești ? „In comună 
se simte din ce în ce mai acut 
nevoia de brațe de muncă — 
ne spune președintele coopera
tivei, tovarășul Mihai Chirițoiu. 
Numărul cooperatorilor, ca și 
al specialiștilor urmează să spo-

CAVALERII NAVETISMULUI

il POT ÎNVĂȚA PE TINERI

SĂ RĂMlNĂ
rească în viitorii ani. E mult 
mai firesc ca cei născuți aici 
să-și întoarcă învățătura dobîn- 
dită prin școli întru dezvoltarea 
comunei noastre. Avem 230 de 
hectare vie. Anul trecut, la con
cursul strugurilor de masă am 
cîștigat cinci medalii, două de 
aur și trei de argint. Avem ne
voie de specialiști pentru dez
voltarea în continuare a bazei vi
ticole, procesul de sistematizare 
a comunei implică de asemenea

prezența unor oameni pricepuți, 
așa îneît justificarea că „nu prea 
ai ce face în Stănilești" e lipsită 
de o bază reală. Cea de-a doua 
explicație „la oraș se ciștigă 
bani mai mulți" este condițio
nată de primul aspect : starea 
materială a cooperatorilor se dez
voltă în funcție de gradul de e- 
fort și competența lor. Extinde
rea culturilor prășitoare, a ba
zei viticole, dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, toate acestea cer

suplimentarea forței de muncă 
și determină creșterea 
lor.

A treia motivație, 
„n-ai cum te distra în 
— intervine Decebal 
locțiitorul secretarului de partid, 
directorul căminului cultural, este 
numai în parte adevărat. Orga
nizăm reuniuni săptămînale, ex
puneri pe diferite teme, mici ex
poziții, excursii. Numai că toate 
acestea nu le pot face doi-trei 
oameni. Se simte nevoia ca în
șiși tinerii să manifeste spirit de 
inițiativă, să organizeze chiar ei 
anumite acțiuni. Din păcate tot 
ceea ce am discutat noi pînă a- 
cum —- explicațiile tovarășului 
președinte și ale mele — sînt lu
cruri arhicunoscute inclusiv de 
tinerii care își manifestă dorința 
să plece din sat. Explicația reală 
a dorinței lor de migrare e alta..;

Intr-adevăr. Legătura tînărului 
cu locul natal, nevoia de a te 
întoarce pe meleagurile copilă-

venituri-

aceea că 
comună" 
Pîndaru,

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a)

înainte!
Am in față acum, in pragul 

jubileului celor 25 de ani ai 
cravatelor roșii, citeva cifre 
de pe șantierul muncii pa
triotice pionierești : in pri
măvara ’74, plantări de peste 
6 500 000 pomi fructiferi, ar
bori și arbuști — in livezi, gos
podării sau prin impădu-

Nicolae Buche, buldozerist, 
nivelează pămintul scos din 
șanțurile pentru irigații pe 
ogoarele C.A.P. Mihăilești, 

județul Ilfov.

(Continuare în pag. a Il-a)
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PARAZITI ELEGANȚI '

de ACULIN CAZACU

Angajamentul era de 
5 832 000... S-a îmbogățit 
peisajul policrom al țării 
cu încă 2 500 000 flori 
așezate, in matca sevelor, de 
miinile harnice ale copiilor, 
Aceleași miini care au luat 
în întreținere parcuri și zone 
verzi pe o suprafață de peste 
2340 ha. Cei mai tineri cetă
țeni ai țării cresc odată cu 
plantațiile silvice și pepi
nierele sădite de ei pe o su
prafață de 2250 ha. Peste 
47 200 ha de teren au fost cu
rățate de mușuroaie și spini. 
S-au colectat 1628 tone me
tale feroase, 65 tone metale 
neferoase, 800 tone macula
tură, 250 tone textile. Pionie
rii pun umărul la constru
irea unor noi săli de clasă, 
laboratoare, terenuri de sport 
și de jocuri. Pun umărul,

3
încrengătură ciudată, cu ifos nervos de 

pădure și hohot de secetă, greu, vînt crud, 
noduros implantat prin orașe și sate, niște 
foaie, pierdute din miini, parcă sub vuituri 
reci de cristal : leneșii, acești leneși de 
azi, bine îmbrăcați și hrăniți bine, nesă
țioși altfel și puși pe chilipir. Cu ce-și ono
rează ei existența ? - nu este o întrebare 
care să li se potrivească. Ne-o punem noi 
și e bine, totuși, să le-o punem și lor. Fiin
țe zdravene care se revendică de la un 
strimt și ocazional orizont cultural, (deși 
în sinea lor ei îi zic vast I), de 
deasupra vieții, acești eleganți 
paraziți care mișcă doar biolo
gic din tîmple, reazimq cît e 
ziua de mare stilpi de cafe
nele și baruri, bat trotuarele 
și milogesc buzunare de părinți osteniți 
și grijulii. Absolvenți de licee și școli 
profesionale, absolvenți de facultate.
Dar absolviți de orice idee de pro
fesie, prin greaua caznă a familiilor care 
țin cu tot dinadinsul să aibă și ele la 
curtea lor niște domni ! Nu e locul să 
insist aici, dar vina, prima vină apasă ca 
o piatră de moară tot pe umerii aceia de 
părinți, apăsați și așa de griji. Mentalitatea 
cu iz de baltă sparge și izbucnește stătut 
mai întîi tot acolo în mintea ocrotitoare 
a familiei de unde tot acest soi de mari 
și orgolioși domni Goe care-și lipesc um
bra de lucruri și se împiedică în rarele lor 
cunoștințe despre, lume cum se împiedică 
patrupedele, toamna, în propriul lor cîrcel. 
Dar să sărim mai departe și să le vedem 
rudele lor de capriciu, mai marii sau mai 
micii lor vecini de prin unele mai mari sau 
mai mici instituții, acei inși cumsecade la

prima vedere, tipii aceia care agită ele
gant timpul, semi-specialiști de tot felul 
care-și mută umbra de colo-colo și care, 
grație unei scheme umflate, birocratizează 
ascuns și servil sau - cum adesea se spu
ne - taie cu laserul frunză la cîini.

Pripășiți pe unde-au putut, au abando
nat o calificare și și-au însușit lăutărește 
alta, uitați-vă bine la ei, studiați-i cit mai 
atent și veți simți că nimic nu le tulbură 
ființa, n-au nici un gînd de-a crea și pro- 

i util în afară de acoperișul pro- 
propriei lor umbre, în afară de 
propriul lor interes.

Aduceți-le aminte de muncă, 
de muncă 
bilă și-i veți vedea strîmbînd 
din nas de parcă s-ar-izbi de 

Of, aveți un dar nesuferit de a

duce ceva

A. I. ZAINESCU utila și responsa-

mărăcini.
mă indispune cînd îmi amintiți că trebuie să 
muncesc, mi-a spus unul într-o zi. Cred, 
acum, că avea dreptate, in fond eu gre
șeam tot trăgînd de el ca să muncească, 
să-și ia salariul. Cînd, simplu, de acești 
țipi adăpostiți inutil in schemă trebuia, 
mai demult, instituția să se despartă. Pa- 
raziți eleganți, așadar, în familii bine hră
niți și îmbrăcați bine de către familii, inși 
inutili și fixați bine de scaune în instituții, 
bine hrăniți și îmbrăcați bine de către in
stituții chiar dacă acestea îi îmbracă une
ori în hîrtii. în adevărate și luxoase par- 
desie de hîrtii I Care-i diferența dintre unii 
și ceilalți? Una singură : aceștia din urmă 
au și salarii I Morala? Aceeași: să se zbată 
cît mai puțin și, dacă se poate, să n-audă 
de muncă I Trebuie să li se taie o dată 
creanga de sub picioare.
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de ani de la crearea Frontului Unic Muncitoresc

S
firșitul secolului al 
XIX-lea a marcat a- 
pariția și afirmarea 
clasei muncitoare pe 
scena istorică a Româ

niei. încă de la începuturile 
sale proletariatul a devenit ex
ponentul năzuințelor vitale ale 
întregului popor muncitor in 
lupta împotriva exploatării și 
asupririi. pentru asigurarea 
progresului multilateral al pa
triei.

Făurirea în 1893 a partidului 
politic al clasei muncitoare a 
ridicat pe o treaptă nouă lup
ta proletariatului împotriva re
gimului de exploatare și asu
prire. Partidul Social Democrat 
al Muncitorilor din România 
s-a situat (n primele rinduri 
ale forțelor progresiste ale na
țiunii noastre, luptind pentru 
împlinirea aspirațiilor și năzu
ințelor înaintate ale poporului 
român.

Continuator direct, al tradiți
ilor revoluționare ale mișcării 
socialiste, Partidul Comunist 
Român — făurit la Congresul 
din mai 1921 — respectînd cerin
țele legilor obiective. studiind 
realitățile concrete ale Româ
niei, s-a situat de- la Început 
în fruntea luptei poporului 
nostru împotriva exploatării și 
asupririi, pentru libertate, in
dependență națională și progres 
social. Prin critica marxist-le- 
ninistă a orinduirii de stat bur
gheze din România. printr-o 
luptă hotărîtă pentru eliberarea 
socială și națională a țării, parti
dul a căutat drumul către lumea 
nouă, a conturat imaginea viitoa
rei societăți pe baza aspirați
ilor și idealurilor poporului ro
mân și a condițiilor coneret- 
istorice din patria noastră. Timț> 
de 53 de ani — de la 8 mai 
1921 și pînă în prezent — 
P.C.R. a desfășurat o uriașă 
activitate creatoare datorită că
reia România se înfățișează as
tăzi ca un stat socialist puter
nic. în plin proces de dezvol
tare multilaterală.

E
xponent al voinței 
întregii mișcări mun
citorești organizate, 
Partidul Comunist Ro
mân a condus prole

tariatul și masele largi popu
lare în mari bătălii de clasă, a 
obținut importante victorii, in 
ciuda faptului că drumul său 
a fost, in perioada interbelică 
și in anii celui de-al doilea 
război mondial, deosebit de a- 
nevoios și plin de greutăți. Ma
nevrele diversioniste ale clase
lor dominante și acțiunile sci
zioniste ale unor lideri de 
dreapta ai P.S.D. — care se o- 
puneau oricărei conlucrări cu 
comuniștii — au întîrziat înfăp
tuirea unității clasei muncitoa
re. Cu toate acestea — îndeo
sebi datorită eforturilor neobo
site ale P.C.R. — în principa
lele momente ale istoriei con
temporane, in etapele decisive 
ale luptei de clasă, spiritul de 
unitate a caracterizat acțiunile 
muncitorimii. Un asemenea mo
ment de mare însemnătate din 
istoria României este pregătirea 
și înfăptuirea actului istoric de 
la 23 August 1944.

Marile acțiuni și manifestări 
de masă din deceniul al IV-lea, 
desfășurate sub lozinca Frontu
lui Unic Muncitoresc, au cons
tituit o puternică expresie a 
hotărîrii poporului român de a 
participa activ la mișcarea an
tifascistă internațională, a vo
inței sale de a lupta efectiv 
împotriva agresiunii hitleriste. 
In toată această perioadă, con

știent de gravitatea situației 
interne și internaționale care 
se crease odată cu ascensiunea 
fascismului în Germania. P.C.R. 
a desfășurat o intensă activita
te politică in rindul maselor, a 
chemat poporul la luptă împo
triva încercărilor de infeudare 
a țării de către Germania na
zistă, împotriva politicii hitle
riste de cotropire și anexiune, 
în aceste condiții deosebit de 
grele pentru România, s-a im
pus cu necesitate realizarea 
unei s'trinse unități de acțiune 
a clasei muncitoare, care să 
constituie coloana vertebrală in 
jurul căreia să se grupeze, pe

„înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare 
a avut o însemnătate deosebită — aș putea spune 
hotăritoare — pentru desfășurarea cu succes a luptelor 
democratice și revoluționare din țara noastră66.,

NICOLAE CEAUȘESCU

Unitatea clasei muncitoare
-nucleul revoluționar
____________________________________________________________7__________________

al luptei întregului popor 
pentru victoria socialismului

baza unei platforme cu carac
ter patriotic și antifascist, toa
te forțele progresiste ale țării. 
Realizarea Frontului Unic Mun
citoresc devenise o chestiune 
vitală nu numai pentru prole
tariat, ci și pentru toate ma
sele populare. Unitatea munci
torească era acum o problemă 
de interes național.

Poporul român, aflat singur 
în fața nazismului german, lip
sit de orice sprijin din afară, a 
devenit victima Dictatului fas
cist de la Viena. a fost aruncat 
practic în brațele Germaniei 
hitleriste. în țară a fost insta
lat regimul dictaturii militaro- 
fasciste, au pătruns trupele hi
tleriste, România fiind tirită in 
războiul antisovietic.

încă de la începutul războiu
lui hitlerist, P.C.R. a organizat și 
condus rezistența antifascistă și 
lupta maselor pentru răsturna
rea regimului militaro-fascist 
antonescian pentru instaurarea 
unui guvern democratic consti
tuțional, eliberarea părții de 
nord a Transilvaniei și alătura
rea României la coaliția forțe
lor antihitleriste. înfăptuirea a- 
cestor obiective era însă condi
ționată in cel mai inalt grad 
de realizarea deplină a unită
ții de acțiune a clasei munci
toare, forța cea mai consecven
tă și mai combativă a națiunii. 
In fața acestor necesități și ce
rințe vitale ale clasei munci
toare, ale poporului român, ale 
țării, cele două partide munci
torești din România, în pofida 
unor deosebiri de păreri, au ac
ționat către găsirea căilor de

realizare a unității de acțiune. 
Faptul că o serie de cadre ale 
Partidului Social Democrat s-au 
alăturat poziției Partidului Co
munist Român a contribuit in- 
tr-o măsură importantă, după 
ani și ani de sciziune, la gă- 

**sirea unui limbaj comun. Por
nind de la punctele de vedere 
comune, de la acele probleme 
vitale care apropiau P.C.R. și 
P.S.D. — salvarea ființei națio
nale și eliberarea țării de sub 
jugul fascist — legăturile din
tre reprezentanții celor două 
partide muncitorești s-au în
mulțit și s-au intensificat.

•A. ncă de la începutul

I
 războiului antisovietic
P.C.R. a preconizat, 
pe baza unității de ac
țiune a clasei munci

toare, făurirea unui front na
țional antihitlerist pentru sal
varea țării. în Platforma 
gram din 6 septembrie
partidul comunist propunea 
„lupta comună a tuturor parti
delor, grupărilor, persoanelor 
politice și tuturor patrioților 
români, pentru realizarea Fron
tului Unic Național al poporu
lui român contra oeupanților 
hitleriști și a slugilor lor tră
dătoare de țară". în acest im
portant document programatic 
se arăta că „Partidul Comunist 
Român este gata să colaboreze 
cu toate partidele, grupările, 
persoanele politice și cu toți 
patrioții români, pentru realiza
rea oricărei revendicări din 
platformă, punind ca singur 
criteriu al colaborării atitudinea

față de ocupanții hitleriști. de 
slugile lor trădătoare de țară și 
de războiul criminal împotriva 
Uniunii Sovietice, in care po
porul român a fost tirit fără 
voia sa“. Această atitudine re
voluționară a P.C.R. pornea de 
la înțelegerea marxist-Ienmistă 
a faptului că in condițiile 
României o largă grupare de 
forțe era calea cea mai justă 
de izolare a dictaturii fasciste, 
de ridicare a maselor, a majo
rității claselor și păturilor so
ciale la lupta pentru restabili
rea independenței naționale. In 
acele momente deosebit de gre
le pentru România, partidul co
munist. punind mai presus de 
orice interesele vitale ale po
porului. interesele apărării E-

pro- 
1941.

inței noastre naționale, a cău
tat să mobilizeze toate forțele 
patriotice la acțiunea de răs
turnare a dictaturii militaro-fas
ciste. Țelul partidului era clar

UN SINGUR FRONT

• Șomaj și foamete — iaiă ce adusese in 
țară regimul de dictatură militară-fascistă. 
(foto 1). In fața acestor nenorociri — cuvintul 
partidului a răsunat ferm : ..Poporul român 
trebuie să împiedice nimicirea sa !"
• Exponent fidel al intereselor naționale 

ale Întregului popor, P.C.R. — incă de la 
începutul războiului hitlerist — a organizat 
rezistența antifascistă. Acțiunile de demas
care a lui Antonescu (foto 2) se împleteau cu 
lupta deschisă împotriva cotropirii României 
de către hitleriști (foto 3).

• Dictatura militară-fascistă trebuia lovită 
eu forța întregului popor. Strădaniile parti
dului pentru unirea forțelor democratice in 
jurul clasei muncitoare și angajarea lor intr-o

L-am cunoscut cu ani în 
urmă, pe cind era elev la Școala 
profesională „Electromotor" din 
Timișoara. înainte de a-rhi fi 
prezentat, secretarul comitetului 
U.T.C, pe școală îmi spunea Vă 
este unul dintre cei mai buni 
elevi, că în calitatea sa de loc
țiitor este animatorul tuturor ac
tivităților culturale și sportive, că 
în mare parte lui i se datorează 
înființarea tarafului de muzică 
și dansuri populare. Atunci, elo
giile lâ adresa lui Ion Rotăres-' 
cu mi se păreau exagerate. L-am 
reîntîlnit apoi în 1968 la între
prinderea „Electromotor", unde 
fusese repartizat ca bobinator. în 
toamna aceluiași an, tinerii îi 
încredințează funcția de locții
tor al secretarului comitetului 
U.T.C.

Din ianuarie anul trecut, este 
activist al comitetului județean 
U.T.C. îl rog pe tînărul din fața 
mea să desprindă din filele 
memoriei acele amănunte care i

subliniat intr-un titlu din zia
rul ilegal „România liberă”, in 
primul său număr apărut la 28 
ianuarie 1943 : „Poporul remis 
trebuie să împiedice nimicirea 
sa". La acest țel nu «e putea 
ajunge printr-o simplă lovitură 
de stat. Toate eforturile parti
dului comunist au fost îndrep
tate ce aceea către realizarea 
unei acțiuni legale, care «ă cu
prindă masele populare, arma
ta de pe front și din interior, 
toate forțele patriotice. Etapa 
cea mat importantă a procesu
lui de aurire a unui larg front 
național al poporului român, 
care avea să grăbească ac
țiunea de doborire a dtrtatu-

r.i m.. taro-fasciste și de scoa
terea țării din războiul hitle- 
rtst. a constituit-o făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc.

In primele luni ale anului 
1944. ca urmare a îndelungate
lor d-scuții și tratative și in 
fața pericolului iminent in care 
se afla țara, militanții comu
tă:; și socîal-democrați au a- 
juns la conturarea platformei 
pe baza căreia urma să se rea
lizeze acordul de colaborare în
tre P-CJl și PSD. Frontul 
Unic Muncitoresc a fost creat 
in aprilie 1944 Vestea realiză
rii lui avea să te adusă Ia cu- 
r.așun’a maselor muncitoare în 
ztua marii sărbători a unității 
F solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, la 1 Mai 1944.

r.chegarea Frontului 
IUnic Muncitoresc, pe 

baza acordului dintre

P.C.R. și P.S.D. i-a 
determinat pe liderii 

partidelor Național-Țărănesc și 
Națzonal-Liberal — de teamă 
de a nu râmîne in afara eveni- 
■MDtetor istorice — să accepte 
colaborarea cu cele două parti- 
ce îs cadrul unui
bloc ■Rjțitfwia!, pe unei
platforme ru raramer democra
te și antifascist. în declarația 
dm 3» iunie 1944 se arăta că 
P.CJL. P S-D P.N.Ț șt P.N.L. 
.11 botirit sa crastitaie an 
Blse Națiaaal Democrație care 
va acționa peatru salvarea tă
rii". Este de notat că. in ciuda 
jocului politic dublu făcut de 
cele două partide burgheze, a- 
derarea lor la coaliția forțelor

antifasciste. Imediat după crea
rea Froorului Unic Muncitoresc 
de către Partidul Comunist 
Român și Partidul Social De
mocrat. a contribuit la făurirea 
climatului politic necesar folo
sirii tuturor contradicțiilor din 
rindul claselor exploatatoare, 
ca element subiectiv necesar 
doboririi regimului antonescian 
și scoaterii Românie; din răz
boiul hitleris:. Crearea B.N.D. 
a ușurat, totodată. atragerea 
monarhiei și a unui important 
număr de generali și ofițeri din 
jurul palatului la înfăptuirea 
insurecției naționale antifascis
te armate.

V
ictoria insurecției din 
august 1944 a marcat 
începutul revoluției 
populare in țara noas
tră, al unei perioade 

de profunde transformări soci- 
al-economice, de renaștere na
țională a poporului român. Sub 
conducerea P.C.R.. după 23 Au
gust 1944 lupta antifascistă, de
mocratică s-a transformat ra
pid intr-o mișcare de amploare 
fără precedent in istoria țării, 
care a deschis calea înfăptuirii 
revoluției și construcției socia
liste. Partidul comunist a des
fășurat o vastă activitate poli
tică și organizatorică pentru 
întărirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare. în cadrul 
Frontului Unic Muncitoresc, a 
pus bazele sindicatelor unitare, 
a organizat activitatea in rin- 
durile tineretului, femeilor, in
telectualității.

La 21 februarie 1948. in con
dițiile unui puternic avint po
litic al clasei muncitoare și al 
celorlalți oameni ai muncii, s-a 
înfăptuit unificarea P.C.R. și 
P.S.D. A fost creat partidul re
voluționar unic al clasei munci
toare. avind la bază principiile 
organizatorice și ideologice 
marxist-leniniste. moment ce 
constituie incununarea unui pro
ces îndelungat de luptă pentru 
unitatea muncitorească. în ca
drul căruia Partidul Comunist a 
dovedit înțelepciune și o 
profundă înțelegere creatoare a 
misiunii sale istorice în ra
port cu realitățile specifice din 
România.

Desfâșurind o vastă activita
te creatoare, punind in fața po
porului programe dâ acțiune 
realiste, organizind și condu- 
cind întreaga activitate de dez
voltare a bazei tehnico-mate- 
riale. de consolidare și genera
lizare a relațiilor de producție 
socialiste, de ridicare a nive
lului de trai al celor ce mun
cesc. Partidul Comunist Român 
a mobilizat toate categoriile so
ciale din patria noastră intr-un 
măreț efort colectiv, din care 
a rezultat România socialistă 
de astăzi.

DE ACȚIUNE PENTRU SALVAREA ȚĂRII

ofensivă hotărită împotriva lui 
Antonescu și a cotropitorilor hit
leriști erau tot mai hotărit’e. tot 
mai intense. Dar numai unită, 
muncitorimea putea să polari-

SIMPOZION NAȚIONAL

ORGANIZAȚIA 
PIONIERILOR 

LA CEA DE-A XXV-A 
ANIVERSARE
Incepînd de ieri, timp de, două 

zde, Palatul pionierilor din Ca
pitală găzduiește o amplă ma- 
nifesare consacrată jubileului Or
ganizației pionierilor. Simpozio
nul — ale cărui lucrări s-au des
chis în ședință plenară, cu par
ticiparea reprezentanților con
ducerii Organizației Pionierilor, 
ai Uniunii Tineretului Comunist, 
ai Ministerului Educației și ln- 
cățămîntului, precum și a nume
roase cadre care lucrează cu pio
nierii, pedagogi, cercetători și 
profesori — și-a anunțat intenția 
de a dezbate pe larg o problema
tică strîns legată de mișcarea pio
nierească din țara noastră.

în ședința inaugurală, Virgi- 
liu Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului, a 
expus referatul „Organizația pio

nierilor la cea de-a 25-a aniver
sare", iar Cristina Luca, secretar 
al C.C. al U.T.C., a prezentat 
comunicarea „Pregătirea politico- 
educatiră a pionierilor, premisă 
a calității de viitori uteciști".

Din partea Ministerului Edu
cației și Învățămîntului, a adus 
un cuvint de salut Vasile Alexan- 
drescu, adjunct al ministrului.

Sînt anunțate cîteva zeci de 
lucrări care pun tn lumină expe
riențe din cei 25 de ani de ac
tivitate în organizația revoluțio
nară a copiilor. Ele propun, pe 
baza muncii practice și a rezul
tatelor, ca și pe baza unor stu
dii și cercetări — forme, mijloa
ce și inițiative care să ducă la 
perfecționarea muncii de educa
re ă copiilor în cadrul organiza
ției lor comuniste, în lumina 
sarcinilor încredințate de partid.

L. L.

TOT ÎNAINTE!
(Urmare din pag. 1) 

alături de cei virstnici, Ia 
extinderea rețelei de irigații 
și indiguiri pe suprafețele 
agricole. Este un frumos și 
folositor exercițiu al muncii, 
consonant cu investiția de e- 
nergie a tuturor.

Dacă elanul poate fi măsu
rat, atunci aceste cifre spun 
ceva. Ele spun mult despre 
vibrația din piepturi. în a- 
cest an de mare sărbătoare 
a creației, cind printr-o feri
cită îngemănare de termene, 
cei 25 de ani ai mișcării pio
nierești se asociază sorocului 
celui de al III-lea deceniu al 
libertății țârii și celui de al 
XI-lea Congres al partidului 
comuniștilor. îndreptat cu 
firească și optimistă încre
dere și recunoștință spre 
partid, elanul pionieresc se 
încearcă pe sine în consens 
cu treburile obștei socia
liste a patriei, dind dovada 
putinței de a face pe care o 
are fiecare locuitor al pă- 
mintului românesc.

Fac parte dintre aceia care 
au simțit, cu două decenii și 
jumătate în urmă, primii fi
ori ai jurămintului pionie
resc. Păstrez și acum prima 
cravată roșie și îmi amintesc 
că nu puteani pleca la școală 
pină n-o știam, zilnic, frumos 
călcată și prinsă la gît cu 
un nod neted, intins, mește
șugit minute in șir in fața 
oglinzii. Mă domină aminti
rea anilor de inceput, cind 
primii pionieri ai țării adu
ceau în școli, pe stradă, in 
familii, nu numai exuberanța 
și însemnele regenerării u- 
mane pe care le-au purtat 
întotdeauna în ei copiii, ci 
și — prin roșul aprins al cra
vatelor lor — o undă in plus 
la încrederea in viitor și la

freamătul constructiv al ță
rii, aflată atunci la pașii ei 
de răscruce istorică și de an
gajare energică pe calea re
voluției socialiste.

Pionierii de atunci sînt a- 
cum părinții primelor eșa
loane de pionieri ai anilor 
noștri. Printr-un larg arc in 
timp, se predă nu doar o 
ștafetă a vieții însăși, a per
petuării biologice, ci și a 
cravatelor roșii, cărora timpul 
din urmă le-a îmbogățit ne
contenit paleta de semnifica
ții simbolice. Știu bine că sînt 
și alții care se gindesc să prin
dă la gitul copiilor lor cra
vata de pionier pe care au 
purtat-o cu ani în urmă. Aș
tept cu emoție clipa cind, 
peste cîțiva ani, voj putea să 
fac aceasta pentru băiatul 
meu, cumpănindu-i meritul și 
strădania. Pină atunci, mă 
mîndresc in mine insumi, is
codind în filoanele intimită
ții. că sint incă pionier. Că 
sint, totodată, martor apro
piat și coparticipant Ia creș
terea unei mișcări de voință 
și facere a conștiinței pe 
care cifrele inserate in pri
mele rinduri ale acestor în
semnări o oglindesc doar in 
parte.

îmbinată cu școala și viața, 
înflăcărată prin chemări de 
forum national și de angaja
mente. stimulată de realizări 
și înciudată pe scăderi, miș
carea pionierească se în
dreaptă spre jubileul său 
pentru a raporta țării și par
tidului că lucrează cu răs
pundere la formarea schim
bului de mîine al muncii so
cialiste.

La virsta ei de primă ti
nerețe nu mă pot opri să 
nu-i adresez un crîmpei din 
propria-mi emoție : tot îna
inte 1

OȚELARII Șl AU MAJORAT 
ANGAJAMENTUL

□TESTE
zeze in jurul său toate terțele patriotice an
tihitleriste. Iu aceste eendrțri F.CA si Fâ.D. 
au făurit frontul Unic Muncitoresc. La 1 stai 
1944 F.U.M. chema clasa nsuacitoaFe s> po
porul român la luptă impoui i a războiului 
hitlerist și a dictaturii militaro-fascirte 
(foto 4).

Din momentul lansări; manifestului. Fron
tul Unic Muncitoresc. închegat pe tărim po
litie. devine nucleul teotârrter al mobsliiăiii 
poporului român pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, ai saeeesului luptelor de
mocratice și revoluționare din tara noastră.

Eforturile partidului comunist pentru realizarea unită- 
• de acțiune a clasei muncitoare au cuprins încâ de la 
-ceput lupta tinerei generații. Frontul Unic al Tineretului 

a fost făurit la 5 septembrie 1944, pe baza unei platforme 
core stabilea ca principale obiective : democratizarea ță
rii și sprijinirea războiului antihitlerist. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU - in vremea aceea secretar general al U.T.C. 
- a desfășurat o activitate energică, a militat cu hotărîre 
pentru activizarea Frontului Unic ai Tineretului. „In ve
derea ducerii cu succes a luptei comune - scria tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu - este necesar să eliminăm tot ce 
ne-ar putea despărți. O colaborare loială, pe baza plat
formei Frontului Unic, este o sarcină primordială".

Frontul Unic al Tineretului a grupat în jurul său pe toți 
tinerii progresiști din țară, jucînd un rol deosebit de im
portant in angajarea fermă a tinerei generații din patria 
noastră la lupta revoluționară a întregului popor.

Grupaj realizat de

ADRIAN VASILESCU

(Urmare din pag. I)

face mai rapid cu atit crește 
durata lui efectivă de funcțio
nare, se creează posibilități su
plimentare pentru sporirea pro
ducției.

O altă noutate o constituie 
folosirea lingotierelor de mică 
capacitate. Un cunoscător al sec
ției face imediat o corelație in
tre aceste utilaje de turnare și 
deșeurile metalice care pină de 
curind constituiau o prezen
tă obișnuită in hală. Acum ele 
sint recuperate incă in faza de 
turnare și metamorfozate in 
lingouri mici, formă sub care 
iau drumul laminoarelor. Adu- 
nind astfel metalul, picătură cu 
picătură, intr-o lună se econo
misesc peste 300 tone de oțel.

Și fiindcă veni vorba de eco
nomii. să amintim și o altă ini
țiativă care cintărcște greu in 
bilanțul producției. Gheorghe 
Obirșeanu. topitor-șef la cupto
rul 2. a lansat chemarea ca la 
fiecare agregat să fie elaborată 
lunar o șarjă cu energie elec
trică economisită. Angajamentul 
său a avut un larg ecou fiind 
însușit de către toți oțelarii 
secției. Cantitatea de otel ast
fel elaborată n-a fost de 150 
tone pe lună, așa cum se preco
nizase la inceput. ci de 500 tone. 
In paralel cu economisirea a 
1 300 000 KWh energie electrică,

topitorii au redus simțitor con
sumurile la electrozii de grafit, 
fero-aliaje, cărămizi refractare 
și altele. Inginerul Ilie Mari
nescu, șeful secției și maistrul 
principal Nicolae Avramescu. 
secretarul comitetului de partid, 
susțin că tinerii și-au adus o 
contribuție de prim ordin la 
realizarea acestor importante 
economii. Executind reparațiile 
și reviziile intr-un timp mai 
scurt, ei au creat condiții nu 
numai pentru creșterea produc
ției. ci și pentru reducerea con
sumului de energie. deoarece 
cuptorul cald revine mai repe
de Ia regimul termic stabilit.

Ca rezultat al aplicării in pro
ducție a măsurilor amintite, la 
oțelăria electrică au fost pro
duse peste sarcinile de plan a- 
proape 4 000 tone de oțel, depă- 
șindu-se angajamentul anual 
cu 1 000 tone. Jumătate din 
producția suplimentară a fost 
realizată cu energie electrică 
economisită.

In cinstea zilei de 1 Mai. co
lectivul secției Oțelărie electri
că și-a majorat angajamentul 
cu 3 000 tone de oțel, dovedin- 
du-și incă o dată hărnicia, de
votamentul și abnegația in 
muncă, dorința de a intimpina 
cele două mari evenimente ale 
acestui an — sărbătorirea eli
berării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — cu rea
lizări de prestigiu.

Prietenii te-așteaptă pretutindeni
se par esențiale in munca unui 
activist.

— De cînd lucrez în mijlocul 
tinerilor, împreună cu ei, îmi 
spune, cred că am învățat te
meinic cel puțin un lucru : im
portant nu este numai să-i as
culți, să-ți notezi în camet și 
după ce ți-ai făcut datoria in- 
formîndu-i pe cei care îi pot 
ajuta, să uiți că de fapt tinerii 
ție ți-au încredințat necazurile 
lor, ție ți s-au destăinuit. Impor
tant este să le fii prieten, pen
tru că multe le poți tezolva îm
preună cu ei. Dar numai după 
ce le-ai dovedit că • de ei de
pinde tot ceea ce este omenește 
posibil. Acest principiu al mun
cii colective, din păcate uneori 
ignorat în activitatea noastră, în
cerc să-l aplic pretutindeni unde

mi-e dat sâ muncesc. Prin el 
îmi asigur sprijinul atunci cînd 
trebuie să intenin pentru ceva 
care uni depășește competența.

O STRlNGERE

DE MÎNĂ PENTRU

UN ACTIVIST

Șirul exemplelor menite să 
ilustreze afirmațiile este impre
sionant. Unele îmbracă aparenta 
haină a lucrului mâi unt. Pentru 
unii colegi de-ai săi de la „E-

iectroasotor* a intervenit să fie 
iepuri in drepturi in arma unor 
sancthnri nemerrtate. Cn tineri 
de la S.M.A. Remetea Maze a 
organizat o excursie în Ungaria, 
după ce cu putină sreme înain
te. cot la cot ea ei. a muncit 
la amenajarea dormitoarelor la 
toate secțiile, lucru pe care ei 
pină atunci îl considerau impo
sibil de realizat.

Ion Rotărescu are in prezent 
alt sector dar preocupările sale 
au rămas aceleași. El știe că ori
ce acțiune nu poate fi autentică 
atita vreme cit tinerii înșiși n-au 
sentimentul implicării nemijlo
cite în reușita ei. în această pri
măvară tinerii din Buziaș și-au 
propus să reamenajeze parcul și 
să-și construiască un nou stadion. 
Cel care i-a făcut să înțeleagă

că se poate împlini orice își 
propun, își face acum alți prie
teni, la Boldur, Scaoș, Heren- 
dești ori prin alte sate unde îl 
mină treburile.

ION DANCEA

GINDURI DESPRE
(Urmare din pag. I) 

viatul revoluției focialiste și 
navigind sub steaua timpu
rilor noi. Busola lui n-a dat 
niciodată semne de dezo
rientare și cuvintul său era 
clar ca o decizie fermă. Deși 
Mihu era omul marilor pa
siuni, de altfel bine strunite, 
și al dragostei de viată in 
amplitudine deplină. O vas
tă cultură literară cu carac
ter universal, o rapidă per
cepere a adevărului, o age
rime care-i permitea obser
vația asupra realului din
colo de stratul epidermic al 
faptului divers, ii puneau 
in situația de a fi mereu Ia 
proră in mișcarea noastră 
literară. Realitatea a fost eî- 
teodatâ mașteră cu el și 
cred că aripile „Corbului" 
lui Edgar Poe, pe care l-a 
tradus magistral, i-au adum-

MIHU DRAGOMIR
brit uneori existenta. Dar 
nu și-a pierdut niciodată u- 
morul, nici patosul de-a 
trăi. Ne-am intilnit de mul
te ori, fie „pe teren" in fa
brici, uzine și școli, fie in 
ședințe de lucru, in cadrele 
Uniunii Scriitorilor ori la 
Școala de literatură pentru 
tinerii scriitori, unde amin- 
doi ne aveam clasele noas
tre de candidați la poezie. 
Știu că era iubit de uceni
cii săi și pe drept cuvint, nu 
numai pentru tonicitatea și 
frumusețea versului său, ci 
și pentru entuziasmul ce-1 
manifesta in promovarea 
noilor talente. EI a fost în
tre primii care s-au dedicat 
trup și suflet muncii cu noi
le generații de poeți, întii Ia 
„Tinărul scriitor" devenit 
apoi „Luceafărul". El avea 
și inițiativă și tenacitate in 
muncă, dar mai ales dragos

te pefclru cel in care mijea 
simburele de foc al poeziei.

Nu s-a cruțat niciodată și 
întreține» in jurul său o at
mosferă caldă și prieteneas
că. Era gata oricind să por
nească ia drum către orice 
colț de țară, să ducă acolo 
pe aripile de aur ale poe
ziei mesajul timpurilor noi.

Intr-un astfel de drum i 
s-a curmat zborul, lingă Du
nărea de unde se ridicase cu 
versul său mai sus decit 
crestele Carpaților.

Din escadrila de poeți en
tuziaști și eroici ai acelor 
ani puțini au mai rămas in 
viață. Mihu Dragomir s-a 
retras primul în impărăția 
tăcerilor. Dar ceea ce ne-a 
dăruit în poezie imi amin
tește ca strălucire arborele 
pe care erau atirnate armele 
Iui Mihu Copilul. Poeziile 
lui au frumusețea armelor, a 
armelor puse în slujba drep
tății sociale.
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CE ÎNȚELEGEM, azi,
PRIN EMANCIPARE ?

Pină nu demult emancipare însemna în 
mod concret lichidarea inegalităților socia
le de nesuportat generate de o orinduire 
socială bazată pe dominația, asuprirea și 
reprimarea marii majorități a oamenilor 
în folosul unei minorități exploatatoare. 
Astăzi, la noi, a fost desființată exploa
tarea omului de către om. a fost formulat 
și se împlinește programul construcției 
unui edificiu social, politic, economic și 
uman bazat pe relații sociale așezate pe 
principiile umaniste ale eticii și echității 
socialiste. Omul nou înscrie printre de
zideratele emancipării sale eliberarea de 
mentalități și concepții învechite, retro
grade, de conștiința exclusivistă a intere
selor personale și însușirea prin muncă,

prin instrucție și educație, prin cultură a 
unor calități participative, colectiviste 
care-i împlinesc personaF'itea, o conduc 
pe drumul adevăratei libertăți a indivi
dului. Deci, emanciparea in zilele noastre 
înseamnă în primul rînd lupta omului cu 
sine însuși — tendința de autoperfecțio- 
nare și autodepășire continuă.

Există tineri a căror ținută, a căror 
prezență socială confirmă înțelegerea sen
surilor adevărate ale emancipării. Unii 
însă le „ajustează" pină ajung în conflict 
cu familia, cu cei din jur, cu regulile și 
legile fără de care societatea n-ar putea 
să existe. Așadar :

CE ÎNȚELEGEM, astazi. prin 
EMANCIPAREA TINERETULVI ?

Mai întîi, opinia unor tineri : 1. ION COSTACHE, tehni
cian C.T.C., locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. ; 2. ION 
VASILE, sudor; 3. ION MIHAI, cazangiu ; 4. MARCELA STAN, 
dactilografă; 5. MARSELIA TUDORACHE, funcționară ; 6. 
ȘTEFAN FĂLCUȚĂ, lăcătuș; 7. AUREL LEAFU, modelier.

1. însușirea și 
practicarea unei 
poziții critice obiec
tive care să ali
menteze opinia de 
masă, să stimuleze 
inițiativa.

2. O poziție do 
permanentă înțe
legere a răspunde
rilor. de reciproci
tate socială. Să 
practici sau să pri
mești astfel critica 
incit ea să provoa
ce procese de con
știință.

3. Putere de a te 
afirma — profesio
nal și obștesc — 
fără a-i umbri e- 
goist pe ceilalți.

4. Un comporta
ment care favori

zează colaborarea in 
muncă și activitatea 
obștească.

5. Ambiția de a 
deveni un exemplu 
bun in societate, 
fără a uita respec
tul față de cei ce-1 
merită.

6. O gindire utilă 
colectivului, anga
jată. largă, fără 
prejudecăți.

7. învingerea in
echităților care mai 
persistă intre noi. 
colegi in aceeași 
secție.

CE ÎNSEAMNĂ A NU FI, 
AZI, UN TÎNĂR EMANCIPAT?

1. Unii spun : am 
venit dintr-un colț 
de țară la „Vulcan" 
să bat opt ore cu 
ciocanul și după 
program „treaba 
mea ce fac".

2. A nu ințelege, 
de pildă, că și so
ția are obligații

profesionale și obș
tești și că dorește 
să le onoreze.

3.‘ Cum să ceri 
dacă nu dai ? Și 
totuși i s-a dat toi 
ce a dorit, inclusiv 
loc in căminul ne- 
familiștilor. L-am 
chemat și noi pe

rolegul nostru la di
ferite acțiuni, la 
muncă patriotică. A 
refuzat.

4. A crede că 
poți reuși in viață 
fără muncă.

5. A nu ințelege 
eă o condiție a e- 
mancipării femeii, a 
soției este emanci
parea soțului în
suși.

6. A influența ne
gativ, pe cel de a- 
lături. chiar dacă 
tu însuți muncești 
bine.

7. Ca activist, a 
nu-i privi diferen
țiat pe tineri, a nu 
avea inițiativă dar 
a crede că ești re
ceptiv. obiectiv etc.

CAUZELE COMPORTAMENTULUI DEVIAT NU IZVORĂSC 
OARE SI DIN DORINȚA TINERILOR DE A PĂREA EMANCIPAȚI 
CU ORICE PREȚ?

Răspunde: IONELA CORNESCU,
judecător la Tribunalul Suprem.

CU ȘANTIERELE ȚARII IN LEGĂTURĂ DIRECTA

Hidrocentrala Rm. Vîlcea. Spre cotele vrtor noi Teurzrn.
Foto: O. PLECAX

ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE ANVELOPE 

PLOPENI-PRAHOVA

DUPĂ PROGRAM 
In sprijinul 
MONTORILOR

FIECARE MINUT FRUCTIFICAT
PENTRU PRODUCȚIE,
____________________________9 1

RITM ÎNALT
LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

Timp frumos. timp optia pentru construdoni 
de pe șoeberețe de investiții. Organize rec per
fectă a octi»ităln cere ■■ primul rind folosirea 
intensivă a fiecărui cecs de muncă, a fiecărui 
utilaj pentru obținerea unei productivități 
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Răspundere pentru bunul mers al lucrărilor, 
pentru încheierea la timp a investițiilor și în
treaga eficiență economică a acestora, revine 
deopotrivă constructorilor ca ți beneficiarilor 
și proiec+anților. împreună trebuie să acțio
neze, împreună trebuie să rezolve toate nea
junsurile reclamate pe unele șantiere pentru 
ca, într-adevăr, fiecare zi de muncă să în
semne o zi de realizări deosebite.

Axul principal îl 
constituie nevoia de 
a înțelege și prac
tica responsabilita
tea individuală și 
socială. Acest prin
cipiu fundamental 
trebuie să guver
neze întregul efort 
de emancipare. El 
nu se exprimă ca 
un demers unilate
ral, intrucît socie
tatea este aceea ca
re investește cu va
lori materiale, spi
rituale, morale fără 
nici o discriminare 
pe fiecare membru. 
De aceea, nu este 
o cerință ci o re
plică firească, de 
reciprocitate, răs
punsul individului 
la apelurile socie
tății și nu numai 
atit — la ceea ce 
responsabil, conști
ent. competent în
țelege el că îi este 
necesar societății. 
Adică, dacă tînărul 
primește trebuie să 
dea. dacă susține 
că vrea să gîndeas-

că cu mintea pro
prie eliberindu-se 
de prejudecăți, a- 
tunci este în firea 
lucrurilor ca gin- 
dind pentru sine să 
gindească pentru 
societate.

Se ridică deci la 
nivelul încrederii 
societății în puterea 
lui de a gîndi, de 
a participa, pentru 
că azi nu trebuie 
să lupte pentru 
dreptul de a gindi 
ci împotriva como
dității de a nu gîn
di, nu pentru drep
tul de a participa, 
ci împotriva iner
ției se emancipează 
de a se limita la 
împlinirea interese
lor strict personale. 
A gindi, a acționa 
pe aceeași undă a 
aspirației pentru si
ne și pentru socie
tate devine deci o 
modalitate și un 
semn de emanci
pare.

Poziția critică în 
sensul ei cel mai

larg trebuie să re
zulte dintr-o temei
nică cunoaștere a 
vieții.

Independența per
sonalității umane se 
ciștigă muncind ; 
libertatea de a gin
di este reală nu
mai prin cultivarea 
gindirii, libertatea 
de a trăi pe pi
cioarele proprii nu
mai și numai prin 
muncă. Cit de li
ber, cit de emanci
pat este un tînăr 
care consideră că 
are dreptul să-și 
irosească timpul 
prin baruri, chel
tuind bani nemun
ciți, proclamindu-se 
independent de con
cepțiile părinților, 
dar folosindu-se de 
banii lor ? Și toc
mai astfel de tineri 
care nu înțeleg că 
mijlocul real al e- 
mancipării lor este 
munca, se feresc de 
muncă, avansînd 
false idei despre e- 
mancipare ca argu

mente pentru o via
ță parazitară, toc
mai atunci cind ei 
se subordonează u- 
nei viziuni greșite 
cu privire la valo
rile materiale ale 
societății nu ajung 
să-și însușească nici 
valorile spirituale 
reale pentru a se 
elibera de ignoran
ță, de dependență 
în gindire. de an
goase de tot felul.

Doresc să subli
niez însă că elibe
rarea de orice con
strângere și conven
ții este in primul 
rind opera însăși a 
măsurii în care ti- 
nărul ajunge să se 
cunoască pe sine, 
să alunge prin in
strucție, prin cultu
ră și experiență re
ziduurile de super
ficialitate spre ca
re este înclinat, să 
contrazică prin fap
te mentalitatea fal
să despre inferiori
tatea lui. datorată 
lipsei de experiență.

Constructorii se adunaseră în 
fata noii hale de producție, ter
minată de cu seara. Erau satis- 
făcuți că o luaseră cu zece zile 
înaintea graficului fi acum se în
dreptau spre interiorul ei cu gîn- 
dul să facă ordine in vederea în
ceperii montării utilajelor. Dar, 
în pragul halei au rămas sur
prinși : treaba pentru care se a- 
dunaseră era deja încheiată. Ci
neva le-o luase înainte. Dar 
cine ? Întreaga suprafață a ha- 
lei-camere de aer era com
plet curățită. Postamentele își 
așteptau utilajele. Fiecare prezon 
de fixare strălucea sub stratul de 
vaselină aplicat de o mină price
pută. La capătul dinspre apus al 
halei, se aflau cîteva grămezi de 
cărămizi recuperate de pe teren, 
deșeuri de scindară și fier vechi.

— Așa da, observă cineva. Mai 
puțină vorbă și mai multă 
treabă.

Este zi de aprilie. Ne aflăm 
aici pe șantierul noii unități de 
anvelope de la Florești Prahova, 
unitate care în viitorul apropiat 
va fi una dintre cele mai mari fi 
moderne fabrici de acest gen din 
țară. Șantierul ce se întinde pe 
cîmpia din imediata apropiere a 
actualei întreprinderi de anvelo
pe „Victoria" începuse să prindă 
viață. Însoțitorul meu, secreta
rul comitetului U.T.C. de la I.A.

„Victoria", AL Dobre mă con
duce pe șantier.

— Aici va fi hala de anvelo
pe, iar dincoace hala-cameră de 
aer. Acolo unde se ridică stilpii 
aceia va fi secția amestec. Înso
țitorul încearcă să-mi sugereze 
imaginea viitoare a noii unități. 
Din cind în cind ne oprim și 
schimbăm cite o vorbă cu oa
menii de pe schele. Din felul 
cum îl priveau oamenii, mi-am 
dat seama că este îndrăgit și 
stimat, cu toate că nu a fost 
ales secretar al comitetului 
U.T.C. decit de puțin timp. 
Este cunoscut ca un bun gospo
dar și cu multă inițiativă. Tot 
Dobre avusese și ideea mobiliză
rii tinerilor după program pentru 
descongestionarea spațiilor inte
rioare ale halei-camere de 
aer, pe care constructorii o gă
siseră curată cind au revenit la 
lucru.

— Cu cîteva zile înainte, ne 
relatează Al. Dobre — comanda
mentul de urmărire a realizării 
planului de investiții în între
prinderea noastră a analizat în 
cadrul unei întîlniri cu toți fac
torii de răspundere stadiul lu
crărilor de construcții-montaj de 
la noua unitate de anvelope. Ce 
a constatat ? Că este posibil ca 
fabrica de camere de aer să in
tre în producție la 30 septem-

polsaocaiea lucră rdnr de con
struct». urgr ntar ta roootajuhri 
de utilaje și mtexrarea la 
termen sau chiar ixtaznte de ter
men a capacității.

— Am mers mai departe — 
continuă AL Dobre. l-am pro
pus secretarului organizației 
U.T.C. nr. 1 din cadrul șantieru
lui nr. 1 Florești. Florian Cruce- 
ru, să întreprindem o serie de 
acțiuni comune legate de urgen
tarea lucrărilor de turnare a 
fundațiilor în timpul nostru li
ber, cum ar fi gospodărirea șan
tierului. recuperarea unor mate
riale de construcție (cărămizi și 
cherestea), cit și strîngerea de 
fier ■ vechi.

— Și rezultatul ?
■— Pozitiv, a ținut să precizeze 

de data aceasta secretarul orga
nizației P.C.R. din cadrul Șantie
rului nr. 1, Valeriu Melnic.

In primul rînd pot afirma că 
datorită bunei conlucrări dintre 
cele două organizații U.T.C. șan
tierul nostru a reușit să devanse
ze o serie întreagă de prevederi 
ale graficelor în ceea ce privește 
executarea postamentelor și 
fundațiilor pentru utilaje. Acum, 
montatorii au un front de lucru 
masiv. Pe de altă parte, această 
conlucrare ne-a dat posibilitatea 
să trecem la executarea altor 
lucrări de primă urgență. Este 
vorba de izolațiile de la acope
rișuri, instalații de iluminat, lu
crări la dependințele utilitare 
etc.

ȘTEFAN ILIESCU

ȘANTIERUL TURNĂTORIEI DIN ALBA IULIA

CONSTRUCTORII 
RECLAMĂ 

ÎNTÎRZIEREA 
PROIECTANTILOR

— Anul trecut, ne-a declarat tînărul inginer, Sorin Neagoe, 
șeful lotului 1 din cadrul Șantierului Alba Iulia al Trustului 
de construcții industriale Cluj, am depășit planul cu 8 milioane 
lei. în trimestrul intii am realizat 29 la sută din sarcinile anu
lui curent. Dacă mergem în acest ritm in cel mult 10 luni ne 
îndeplinim planul pe 1974.

— Constructorii, recunosc și reprezentanții întreprinderii 
beneficiare, desfășoară, intr-adevăr, o activitate susținută, de- 
pășindu-și lună de lună indicatorii stabiliți. Din partea lor, nu 
avem necazuri.

SE POATE VORBI DESPRE O EMANCIPARE BIOLOGICĂ?

Vă rog să nu zîm- 
biți, dar omul se 
emancipează, adică 
devine de sine stă
tător sub raport 
biologic, „pe felii". 
Să ne amintim că 
organismul uman 
îndeplinește nenu
mărate acte și func
ții. Avind în vede
re unele acte (în 
general reflexe) ale 
funcției de nutriție 
nou-născutul vine 
pe lume deja eman
cipat. El știe de la 
început să înghită, 
să respire, să ex
crete substanțele 
nefolositoare etc. 
Actele care se cu
prind în funcția de 
relație se emanci
pează ceva mai tîr- 
ziu („ascuțirea" și 
buna funcționare a 
simțurilor, mersul, 
vorbirea etc.). Din 
punctul de vedere 
al funcției de re
producere, emanci
parea biologica 
survine și mai tîr- 
ziu. Putem afirma 
că această emanci
pare corespunde a- 
pariției primelor

Răspunde: dr.
semne ale pubertă
ții ? Se admite că 
nu. că organismele 
prea tinere nu pot 
face față solicitări
lor impuse de adu
cerea pe lume a u- 
nui copil, nici din 
punct de vedere 
biologic și cu atit 
mai puțin din punct 
de vedere social.

în general, tinerii 
se grăbesc să „se re
alizeze", lucru pe 
care personal îl so
cotesc bun,vdacă a- 
cest lucru n-ar a- 
vea și reversul lui: 
graba strică (une
ori) treaba ! De pil
dă. unii tineri fac 
o adevărată pasiu
ne pentru a părea 
mai de timpuriu 
maturizați, să zi
cem emancipați. Iar 
atributele acestei 
prea grăbite eman
cipări sînt destule 
la dispoziție. în 
primul rind țigara. 
Să nu-mi spună 
nici un debutant în 
„cariera" de fumă
tor că i-a fost ușor 
cu primele țigări, 
că nu l-a apucat

DAN ABULIUS
tușea, amețeala și 
o senzație de slă
biciune cu transpi
rații reci. La capi
tolul pierderi se pot 
înregistra numeroa
se dezavantaje pen
tru sănătate. în 
timp ce la ciștiguri. 
unul singur : iluzia 
emancipării. Apoi, 
consumul prematur 
și abuziv de alcool. 
Cred că intervine 
un teribilism, deoa
rece, acestor tineri, 
cel puțin pentru în
ceput, băuturile 
spirtoase nu le fur
nizează altă satis
facție, decit aceeași 
iluzie că sînt mai 
maturi. Cred că tot 
așa (și oarecum în 
conexiune cu de
prinderile de mai 
sus) se pune pro
blema și pe planul 
emancipării sexua
le. atunci cind a- 
ceastă emancipare 
este puțin forțată. 
Nu avem dreptul să 
vorbim despre e- 
mancipare sexuală, 
decit atunci cind 
ajungem să facem 
să concorde matu

rizarea biologică cu 
maturizarea pe plan 
social. Asta înseam
nă că trebuie să de
venim partizani ai 
actului sexual res
ponsabil, cu alte 
cuvinte să putem 
face față prin for
țe proprii la tot 
ceea ce decurge din 
dragostea „totală". 
Noi dorim cit mai 
mulți copii, dar nu 
stă scris nicăieri că 
dorim fete-mame, 
copii pe al căror act 
de naștere să scrie 
„tată necunoscut* 
sau băieți ai căror 
părinți să plătească 
în numele și in lo
cul lor. pensie ali
mentară.

Trebuie și o con
cluzie ? Iat-o : ori
ce lucru la vremea 
Iui, cu convingerea 
că fiecăruia îi este 
dat să se bucure de 
satisfacțiile pe ca
re le furnizează 
viața in doi și adu
cerea copiilor pe 
lume, întemeierea 
unei familii bine 
ancorate in socie
tate.

TIMPUL
DE LUCRU AL 
TRACTORIȘTILOR

(Urmare din pag. I)
rare și de punere la punct a 
mașinilor, pentru perioada de 
vară și toamnă cind campania 
este mult mai lungă și solicită 
eforturi mari din partea tutu
ror*.

Revenim a doua zi. 20 aprilie. 
La ora 6,15 liniște deplină. Ciți- 
va mecanizatori trăgeau din ți
gară și răsfoiau niște ziare mai 
vechi. 11 întreb pe tovarășul Co
mae. dacă astăzi vor ieși la se
mănat. îmi răspunde eă, după 
părerea sa. se poate semăna, nu
mai că trebuie să vină fermie
rul să-i anunțe. „Noi, oricum, 
sintem gata pregătiți, mai ales 
că avem deja sămința in mașini 
de-acum citeva zile cind ne-a 
prins ploaia pe cimp. De ase
menea. oamenii or să mai lucre
ze la discuit in livadă și la exe
cutarea șanțurilor pentru semă
natul cartofilor". Cit mai stăm 
de vorbă încep să apară și me
canizatorii La ora 6,35 Viorel 
Căpățină, dealtfel cum eram 
asigurați un bun mecanizator, 
s-a apropiat de tractor și cu o

cheie stringea ceva anume. Ope
rația a durat cam pină pe la 
7,00, după care a tras utilajul 
la poartă.

— Ce suprafață mai aveți de 
semnănat, ii întreb ?

— Păi, să zicem, vreo 92 de 
ha la C.A.P. Vernești și aproape 
150 la Zorești.

— Și care este norma zilnică?
— 21 de ha. Totuși, în primă

vara asta nu prea am realizat-o. 
Lucrul acesta s-a datorat vite
zei mici, pentru că soiul în u- 
nele părți a fost mai bolovănos.

Intre timp, încep să forfoteas
că pe lingă tractoare și mecani
zatorii Ion Grecu și Nicolae 
Copoiu. Ion Grecu întreabă dacă 
o fi trecut tovarășu’ inginer. De 
ce ? intervin eu. „Să știm dacă 
ieșim în cîmp. Sigur că eu vreau 
să ies". Celălalt mecanizator, 
Nicolae Copoiu, se pare că are 
necazuri cu bateria. Ajutat de 
un altul remediază defecțiunea. 
Dar. pe Ia 7,10, descoperă că 
ceva nu-i în regulă la o roată. 
Sosește, la interval de cîteva 
minute, un reprezentant al cen
trului de reproducție animală. 
Aveau de semănat o suprafață 
de patru ha cu porumb și ce
reau sprijinul tovarășului Co- 
man. „Aveți puțină răbdare. Să 
vedem ce zic tovarășii de la 
C.A.P. L-am trimis pe Căpățină 
cu semănătoarea la Zorești. 
Dacă nu seamănă acolo, atunci 
poate că facem și treaba asta".

Și, în sfîrșit, pe Ia 7,15 trece

Ritm sporit la semănatul porumbului
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In cursul acestei săptămini a 
continuat să plouă în cea mai 
mare parte a țării. Precipitațiile 
căzute s-au ridicat la 10-13 litri 
pe m.p. în estul Olteniei, Dobro- 
gea și cea mai mare parte a 
Munteniei ; local, în Dobrogea 
și în sud-estul Munteniei s-au 
înregistrat peste 30 litri pe m.p. 
în celelalte zone ploile au va
riat între 1-10 litri pe m.p., ex- 
ceptînd vestul Crișanei și local 
sudul Moldovei, unde precipita
țiile au fost sporadice.

în zilele favorabile activității 
în cîmp a continuat intr-un ritm 
sporit semănatul porumbului in

vederea terminării în cit mai 
scurt timp a acestei lucrări. Pină 
la 26 aprilie au fost insămințate 
1 668 000 ha, ceea ce reprezintă 
75 Ia sută din suprafețele re
zervate acestei valoroase culturi 
de întreprinderile agricole de 
stat și 69 la sută în cooperativele 
agricole. Unitățile agricole de 
stat din județele Dolj, Tulcea, 
Galați și Satu Mare au terminat 
semănatul porumbului. De ase
menea, unitățile agricole coope
ratiste din județele Galați, Brăila 
și Ialomița au realizat din pla
nul de însămințare a porumbului, 
între 91—96 la sută.

pe lingă secție și fermierul ing. 
Marin Petcu, locțiitor al secre
tarului comitetului comunal 
U.T.C. Tovarășul Coman îl stri
gă. Oamenii forfotesc în conti
nuare. Cineva se întreba : „Ce 
naiba facem? Mergem și pe cele 
60 ha la grăpat. Cred c-ar fi 
bine. A plouat, pămîntul e rea
văn, și treaba ar merge de mi
nune". După asigurările fermie
rului că se poate semăna, la ora 
7,20 pleacă și ultimul tractor spre 
cîmp, în tarlaua „Semnalul 
lung", tarla cu o suprafață de 
aproape 90 ha.

împreună cu șeful secției por
nim și noi spre cîmp să vedem 
cum se desfășoară lucrările. 
Pină la ora 8.00 tractoarele încă 
nu intraseră în tarla. Din discu
ția cu inginerul, care apăruse și 
el între timp, aflu că de obicei 
planul de muncă pentru a doua 
zi se stabilește de seara, astfel 
ca oamenii să poată începe trea
ba cit mai devreme posibil. Să 
fi fost în ziua vizitei noastre 
doar un simplu accident ? Spu
nem asta pentru că din ambele 
părți am fost asigurați că există 
o colaborare fructuoasă chiar.

Oricum, avind în vedere că 
altele sînt condițiile în această 
primăvară, timpul de lucru tre
buie drămuit cu mai multă ri
goare. Mai ales că la Vernești 
se pare că există și unele ne
clarități. Inginerul ne-a declarat 
că norma zilnică este de 20 ha 
și că mecanizatorii au realizat-o. 
Semnificativ sau nesemnificativ 
acest aspect merită luat în a- 
tenție. Pentru că C.A.P.-ul. este 
acela care recepționează calita
tea și dimensiunea lucrărilor. 
Sugerăm o mai serioasă plani
ficare a timpului de lucru avind 
în vedere și consecințele pe care 
le generează. Anul trecut planul 
la grîu n-a fost îndeplinit cu a- 
proape 400 kg la hectar. Conco
mitent, mecanizatorii trebuie 
folosiți Ia o lucrare de mare im
portanță și anume ierbicidarea. 
Și ei trebuie să știe să-și dră
muiască eforturile în consens 
cu ale cooperatorilor. Or, dacă 
în evidența secției mai erau de 
semănat 92 ha, iar în evidența 
C.A.P.-ului 130, nu vedem cum 
eforturile tuturor converg exem
plar...

S-ar părea deci că pe șantie
rul turnătoriei de piese din 
fontă pentru mașini-unelte din 
Alba Iulia. nu există dificultăți 
care să pună la îndoială intra
rea în funcțiune la termenul fi
xat a acestui important obiec
tiv economic. Realitatea însă e 
alta. Chiar dacă din punct de 
vedere valoric bilanțul primului 
trimestru poate primi calificativ 
satisfăcător, lucrările se află 
intr-un impas aproape total. 
Constructorii, care pină acum au 
muncit cu multă tragere de ini
mă și dăruire, ati început să se 
retragă treptat, treptat, spre alte 
puncte ale orașului lăsînd la 
turnătorie, doar cîteva echipe, 
simbolic. Deși mai este mult de 
construit, ei în mod cu totul 
paradoxal n-au de lucru. Cum 
s-a ajuns la această situație ?

Inginerul Aurel Mitrofan, di
rectorul turnătoriei : „Inițial s-a 
prevăzut folosirea in totalitate 
a utilajelor românești din. care 
80 la sută urmau să fie proto
tipuri. Cum nici una dintre în
treprinderile noastre nu și-a a- 
sumat responsabilitatea execu
tării lor, sintem nevoiți șă ape
lăm la import..."

Gottfried Sieber, inginer șef: 
„Oricum, importul era necesar. 
Pe plan mondial au apărut teh
nologii noi care permit mecani
zarea și automatizarea principa
lelor procese de producție. Să 
venim noi acum cu o tehnolo
gie de pe vremea bunicii ? Nu 
se poate. Vrem să construim 
întreprinderi după ultimele cu
ceriri ale tehnicii și nu cred că 
pentru asta ne condamnă ci
neva".

Inginerul Sorin Neagoe : 
„Dacă ar fi fost realizată după 
proiectul inițial, turnătoria era 
nerentabilă. Odată cu schimba
rea utilajelor crește simțitor și 
capacitatea acesteia, aproape se 
dublează, așa că va deveni ren
tabilă."

Dih cele spuse mai sus, de
ducem că proiectul, întocmit de 
către Institutul de proiectări 
pentru uzine în construcția de 
mașini București, prezintă nu
meroase cusururi. In primul 
rînd proiectanții n-au cunoscut 
în suficientă măsură stadiul pe 
care l-a atins tehnologia de tur
nare pe plan mondial, obser- 
vînd de-abia după ce au început 
lucrările de construcție că uni
tatea pe care au conceput-o nu 
se ridică la nivelul cerințelor. 
In al doilea rînd, au recoman
dat utilaje care, obiectiv vor
bind, nu puteau fi executate în 
termenul fixat de către nici o 
întreprindere din țară, dacă ți
nem seama de faptul că ele tre
buie să întrunească toate ce
rințele de calitate. Renunțarea 
la vechea tehnologie constituie, 
indiscutabil, o măsură înțeleap

tă. o dovadă a grijii și respec
tului față de banii statuluL Rău 
e insă că proiectul noii tehno
logii n-a fost elaborat nici pină 
azi. Acesta este punctul mort 
în care s-a ajuns. Sondarea pie
lii externe cere desigur timp, 
dar se discută totuși prea mult 
la nivelul ministerului — .Mi
nisterul Industriei Constructoare 
de Mașini Unelte și Electroteh
nice — fără a se lua decizii 
concrete. In această situație, 
constructorul se vede obligat să 
aștepte mereu, să irosească tim
pul atit de prielnic activității 
pe șantier. în lipsa proiectului 
nu pot fi atacate lucrările la 
hala principală de fabricație, 
executîndu-se doar obiective 
mărunte, neproductive cum 
sînt : canalizări, alimentări cu 
apă și energie, închiderea și 
izolații la hală etc.

— Ca să. putem preda .turnă
toria la j termenul fixat, a pre
cizat inginerul Sorin Neagoe, 
coordonatorul lucrărilor, tre
buie să primim proiectul pentru 
constructori avind utilajele pină 
cel tirziu în luna iulie. Altfel 
nu garantăm punerea ei in 
funcțiune la șfîrșițul anului 
1975. Să nu se scape din ve
dere că fiecare fază tehnologică 
cere timp, pe care va fi greu 
să-l recuperăm după ce ii pier
dem acum cu atita ușurință.

Cel chemat să scoată lucru
rile din impas este, desigur, 
ministerul de resort. Aceasta 
nu înseamnă însă că cei care 
își desfășoară activitatea pe 
șantier — constructorul, bene
ficiarul — nu răspund in egală 
măsură de soarta acestui obiec
tiv. Calea ferată uzinală pe care 
ar fi trebuit să sosească mate
rialele și utilajele încă din 1972 
nu funcționează nici azi, fapt 
care evidențiază deficiențele e- 
xistente în activitatea întreprin
derii de construcții căi ferate 
din Cluj. Lucrările de alimen
tare cu energie electrică, plani
ficate în primul trimestru al a- 
nului acesta, n-au fost execu
tate decit în proporție de 41 la 
sută deoarece finanțarea a fost 
deschisă cu mare întîrziere. 
Restanțe mari se înregistrează, 
de asemenea, la construcția că
minului și a grupului școlar. 
Tinerii din cadrul șantierului, 
ceilalți uteciști de pe raza mu
nicipiului. mobilizați de organi
zațiile U.T.C., își pot aduce con
tribuția la lichidarea rămîneri- 
lor în urmă. O parte din obiec
tivele amintite pot fi declarate 
încă de pe acum șantiere ale 
tineretului, permițîndu-se astfel 
constructorilor să-și concentreze 
eforturile asupra obiectivelor 
direct productive.

ALEX. BĂLGRADEAN

ÎNAINTE DE TERMEN
Unitățile Ministerului Con

strucțiilor Industriale și-au rea
lizat, înainte de termen, sarci
nile de plan pe primele patru 
luni ale acestui an. Aportul ze
cilor de mii de muncitori, teh
nicieni și ingineri din acest sec
tor s-a materializat in punerea 
în funcțiune a 109 fabrici, sec
ții principale de producție și li
nii tehnologice, obiective social- 
culturale și turistice, din care 11 
unități au fost recepționate in 
devans. Dintre unitățile care au 
intrat în circuitul economiei na
ționale in această perioadă, 
menționăm Instalația de fibre

poliesterice de la Combinatul 
din Iași, o nouă secție pentru 
producerea Carom-ului la Bor- 
zești, noi capacități de produc
ție Ia Uzina de oțeluri aliate 
din Tîrgoviște, întreprinderea 
de produse din sirmă Buzău și 
întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului de Ia Slatina. De 
asemenea, s-au dat în funcțiune 
Fabrica de plăci aglomerate din 
lemn de la Bistrița, întreprin
derea de timplărie metalică din 
Buzău și o secție la cunoscuta 
Uzină de rulmenți din Biflad.

(Agerpres)
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„Stimate o. p.-i.,
După multe ezitări, 

m-am hotărît, în sfîrșit, să 
pun mina pe pană, mai 
bine zis pe pix, ți să 
vă scriu ceea ce de mult 
timp îmi mistuie conștiin
ța, Considerînd introduce
rea ca suficientă, să trec 
direct ta subiect. Banală 
sau nu pentru dv., poves
tea mea mă chinuie, mă 
doare cumplit. Am 18 ani 
fi 6 luni și acum ar fi tre
buit să fiu în ultima cla
să de liceu, ar fi trebuit 
să sfîrșesc o școală profe
sională. Ei bine, n-am 
parte de nici una dintre 
aceste bucurii. De ce? Ci
tiți, vă rog...

In iunie 1970, trăiam 
clipe de adinei emoții în 
fața primului examen din 
viața mea. Mă aflam prin
tre candidații la con
cursul de admitere la un 
liceu din Alexandria. M-am 
clasat al cincizecilea, din 
peste o sută de concu- 
renți, cu media 7,80. Pe 
cit de voios pășeam în pri
mele zile pragul liceului, 
De atit de cătrănit aveam 
să-l părăsesc numai după 
opt luni, adică în iunie 
’71. Ce se intîmplase cu 
mine? Fusesem declarat 
repetent, în urma corijen
telor de la chimie, istorie 
și latină. Să fiu sincer ? 
(Numai așa; o.p.-i.) Nu 
eram prea afectat. Abia 
mai tîrziu tni-am dat sea
ma de consecințe. în si
tuația de a-mi da seama 
că am făcut o prostie, 
m-au adus dojenele pă
rinților, ale prietenilor mai 
apropiați. Am început 
treptat să simt un fel de 
gol în mine, știam că sînt 
singurul vinovat, dar au
tocritica era tirzie. Părin
ții mei, adine afectați de 
isprava mea, m-au luat 
totuși cu binișorul și au 
hotărît că trebuie să ur
mez o școală profesiona
lă. Iarăși să fiu sincer ? 
(Iarăși — și pînă la sfîr- 
șitul lumii; o.p.-i.). Dacă 
ar fi luat această hotărî- 
re cu un an în urmă, i-aș 
fi urît. Dar acum aproa
pe că i-am îmbrățișat. Fu
sesem un elev de 9 și 10 
la „generală". Eșecul meu 
de la liceu i-a consternat 
pe mulți. Și în primul rind 
pe profesorii de la „gene
rală". Ghiceam (nu era 
deloc greu!) ce-mi vor 
spune înainte cu o clipă 
de a ne întîlni: „— Cum 
se poate ca tocmai tu...?" 
Vai de sufletul meu... 
M-am decis să iau totul 
de la capăt, să mă reabi
litez în ochii tuturor. Zis 
și făcut. Iată-mă, așadar, 
in vara lui ’71, candidat la 
o școală profesională din 
Alexandria. Examenul a 
fost pentru mine o nimi
ca toată. M-am situat de 
data aceasta pe primul 
loc, cu media 9,50. în pri
mul an, mai bine zis, in 
prima jumătate a lui, am 
reușit să-mi mulțumesc 
părinții, pe mine însumi, 
dar iar a apărut o curbă 
in drumul meu așa de fru
mos reînceput. La termi
narea anului aveam o si
tuație de neinvidiat. Dar 
nu din pricina învățăturii,

ca la liceu, ci din cauza 
frecvenței. De bine de rău, 
am scăpat ca prin urechi
le acului și am promovat, 
în anul al doilea însă, am 
început chiar din primul 
trimestru să mă abat de 
la regulament. După două 
trimestre, m-am trezit cu 
următorul bilanl: 60 (șai
zeci) de absențe nemoti
vate și stăm destul de 
prost și în privința însu
șirii tehnologiei meseriei. 
Ajutat de profesori și co
legi, am reușit ca, încă 
din primele două săptă- 
mîni ale trimestrului ultim, 
să mai refac ceva din „te
renul pierdut". Dar... Di
rigintele meu, văzînd că 
sînt un fel de brînză bună 
în burduf de dine, și-a 
luat mina de pe mine, a 
jurat că mă exmatriculea
ză și, om de cuvînt, do
rea să-și țină cuvîntul, mai 
ales că și-l dăduse în fața 
întregii clase. Acum cei

putut face nimic. M-am 
dat la fund, m-am înecat 
cînd eram gata-gata să a- 
jung la mal și cu trei zile 
înainte de sfîrșitul cursu
rilor am fost eliminat din 
școală. Pentru mine, dar și 
pentru bieții mei părinți a 
fost o lovitură îngrozitoa
re. în ce mă privește, de 
teama consecințelor, am 
plecat imediat la Bucu
rești. Am revenit doar ca 
să-mi retrag actele de la 
școală, l-am găsit pe pă
rinți măi nenorociți ca. o- 
ricînd. Explicații? Ce ex
plicații ? De unde explica
ții? Și iar am plecat la 
București să mă calific la 
„scurtă durată". Am ple
cat însă și de la Uzina 
„Vulcan" unde învățam o 
meserie. ' La ora actuală 
stau, cum se zice, „pe bă
tături" (N-am auzit încă 
expresia, o.p.-L). Dv., sti
mate curier și dv.. stimați 
cititori, mai credeți cum-

UN GRUP DE MILI
TARI :

„Vă rugăm să transmi
teți aceste rînduri fostului 
nostru tovarăș din organi
zația U.T.C., Anghelache 
A. Ion, din comuna Mi- 
rești, Prahova:

Dragul nostru prieten, a 
trecut mult timp de cînd 
ne-am despărțit. Ne-ai lă
sat imaginea unui tînăr 
drept și demn. Află des
pre noi că sintem sănă

toși, ceea ce îți dorim și 
ție. Mai află că, atunci 
cînd avem o adunare de 
organizație, te căutăm cu 
ochii prin sală. Ai fost un 
exemplu pentru noi toți. 
Sincer ți bun ți inimos și 
îndrăzneț. Acum, în aces
te zile — nu știm unde 
lucrezi — împlinești 21 de 
ani. Primește o caldă rtrin- 
gere de mină de la foștii 
tăi tovarăși."

Am publicat scrisoarea fiindcă anotimpul 
continuă...

MARIN BĂRBĂRELU, 
comuna Morunglav, Olt :

„Dragă redacție,
Unt proaspăt absolvent al 
facultății de matematică 
din -Craiova. La 23 sep
tembrie 1973 am fost che
mat să-mi satisfac servi
ciul militar. La 12 martie

purității

tea da nimeni, deși se pă
rea că toți doreau: lo
cuință— Toți inginerii re
partizați la Slatina au pri
mit locuință. De aceea mă 
infreb- se face vfo dife
rență intre un inginer ă 
un profesor9 Este aere 
mai puțin important că ri

mai buni colegi și prieteni 
nu mai credeau în reveni
rea mea. Ce să mai spun 
de ceilalți profesori ori de 
părinți?!... Eu singurul 
credeam, însă n-am mai

va că mai am timp să re- 
cîștig încrederea părinți
lor, a prietenilor? Vă aș
tept părerile cu nerăbda
re și recunoștință. Al dv., 
C. G., jud. Teleorman."

Am o rugăminte, singura pe care o pot face unui tî
năr inteligent ca tine, dar — cum însuti te caracteri
zezi — certat cu hărnicia: nu mai aștepta, nici cu ne
răbdare, nici cu recunoștință, părerile nimănui. Apu- 
că-te de muncă. Sigur, nu putem trăi fără întrebări, 
dar nici nuz putem recepta răspunsurile necesare stînd 
cu brațele în sîn. Oblomov — îmi dau seama după 
cum scrii că ai auzit de el — nu găsea nici o ieșire 
din viața lui searbădă, tocmai pentru că dorea o ieșire 
fără să părăsească viața searbădă. Nu diminuez mus
trările tale de conștiință, însă ele nu fac doi bani, sînt 
lipsite de orice valoare umană, dacă nu-ti învingi sta
rea de inerție. Martoră mi-e propria mea conștiință 
că nu vreau să fiu rău cu tine, dar cel puțin acum, 
n-am voie să nu fiu exact. Nici unul din eșecurile tale 
nu-i iremediabil. Angajează-te și lucrează în primul post 
care ți se oferă ■— și, te asigur, ți se vor oferi destule! 
— dar fă întîi asta, scapă de prima rușine care îL a- - 
pasă pe un om (aceea de a nu se simți util) și abia 
atunci viața îți va da dreptul la mustrări de conștiință. 
Reține un amănunt — ca să-l numesc „amănunt": uni
ca definiție despre conștiință (mă refer la cea de sine, 
morală, socială) unanim acceptată, azi, în lumea noas
tră, pleacă de la faptul că geneza ei este munca, acti
vitatea umană, că ea n-ar fi în vecii-vecilor „forma cea 
mai înaltă de reflectare subiectivă a lumii obiective" 
dacă n-ar fi proprie omului. Mai sus, într-o paranteză, 
îmi exprimam nedumerirea în legătură cu expresia „a 
sta pe bătături". Personal, nu recunosc dreptul la con
știință decît oamenilor care „fac bătături"... încă o 
dată, crede-mă, n-am vrut să fiu rău cu tine. Ți-am
răspuns cinstit, ți-am răspuns îngrijorat, ți-am răspuns 
prietenește, ți-am răspuns optimist. Mai scrie-mi.

D. VlRLAN, Buzău :
„în acest anotimp al 

purității, cei ce mi-au dat 
viață vor sărbători două
zeci și cinci de ani de la 
căsătorie. Pentru tot ce 
sînt eți acum, vreau să le

mulțumesc și să-i rog să 
aibă toată încrederea în 
mine, în copilul lor. Ofe
riți-mi prilejul ca prin zia
rul dv. să le urez viață 
lungă, sănătate, multe, 
multe bucurii și fericire."

Da, observ emoționat, acesta e un anotimp al puri
tății...

IATĂ CÎȘTIGĂTORII FAZEI I care după cinci etape ale 
extemporalului au acumulat peste 100 de puncte.

1. BADEA GIIEORGHE, elev. Iași, Aleea Nicolina nr. 4, 
Bl. G 7, etaj 10 — 122 p. ; FR1NCU EMILI AN VALENTIN, 
elev. Rimnicu Vîlcea, str. Daniel Ionescu nr. 6 — 112 p. ; 
3. MIERLESCU ION, lăcătuș mecanic, Craiova, str. Penes 
Curcanul nr. 13 — 104 p. ; 4. MARICICA GRADINARU,
învățătoare, corn. Coțușca, Șc. generală Niehiteni, jud. Bo
toșani — 103 p. ; 5. MOCANU ION, învățător, Slatina, str. 
Progresul Bloc B 1 sc. C. ap. 1 — 102 p. ; 6. MAZUREAC
GH„ maistru Tulcea, str. Spitalului nr. 2 Bloc El, Sc. A., 
ap. 38 — 100 p.

Reamintim că începînd cu etapa din 23 martie a.c. a ex
temporalului, clasamentul se reia de la început, urmînd a fi 
declarat ciștigător al fazei a Il-a cititorul-concurent care 
acumulează 200 de puncte.

In continuare, etapa a Il-a 
a fazei a 2-a a extempo
ralului redă în dese

nul A un aspect dintr-un bi

rou. Pentru fiecare sesizare a 
abaterilor de Ia normele de 
comportament și ale bunului 
simț, se acordă două puncte

’74 l-arn sfîrșit. M-am pre
zentat, două săptămîni 
mai tîrziu, la post. Fuse
sem repartizat la Slatina. 
Olt. Am fost primit așa 
cum mă așteptam: foarte 
bine. Cadrele didactice 
mai vechi, conducerea 
Grupului școlar de meta
le neferoase Slatina, m-au 
întîmpinat cu căldură. Un 
singur lucru nu mi-l pa

nul lucrează cu cei care 
trebuie învățați, decît altul 
cu oameni deja învățați ? 
Fac naveta de la Morun
glav la Slatina. Nu de o- 
boseală mă pling. ci de 
faptul că nu-mi pot face 
la școală pe deplin dato
ria. Profesor ești tot timpul, 
nu doar în răgazul dintre 
o cursă și alta (.../“

Scrisoarea poartă data: 22 martie, 1974. La 15 apri
lie primim din partea Centralei industriale pentru me
tale neferoase și rare din Slatina următoarele :

„Vă facem cunoscut că 
tov. Bărbărelu Marin i s-a 
repartizat o locuință în

cartierul Progresul II, bl.
D 13, sc. b. ap. 8, înce- 
pînd de azi."

Mulțumim. Iar din partea mea, tovarășe Bărbărelu, 
tradiționala urare nițel lungită: „să-ți fie casa — casă? 
masa — masă și școala — școală!" Rupe o creangă de 
liliac de pe undeva și consideră că ți-am trimi»-6 eu 
cu prilejul mutării în casă nouă Gestul contează...

B. F.. 20 de ani, tehni
ciană, București :

,/...) $i acum, după ce 
v-am povestit viața mea

de tinără, vă spun reali
tatea: soțul meu a plecat 
de acasă înainte de a ne 
căsători.. ~

N-am înțeles. Repetă, te rog. Dar repetă, nu mai 
tare, ci mai clar. Și așa sînt pindit de astenie. Nu-mi 
agrava boala. De azi dimineață nu fac decît să mă în
treb: cum poate pleca un soț de acasă... înainte de că
sătorie? între timp, ca să-mi antrenez mintea, îmi mai 
pun și alte întrebări: cum pot pinguinii să se numească 
pinguini fără să știe că sînt pinguini? Sau: există Dum
nezeu? Și dacă există, de ce n-are grijă și de mine? 
Nu sînt și eu un om? Nu sînt și eu un trifoi cu patru 
foi? Nu sînt și eu Maria Antoaneta? (Ultimele cuvinte 
le dictez sorei — care e de fapt unchiul meu și și-a 
tăiat o ureche ca să poată descoperi Polul Sud și efec
tul vitaminei W în intrarea cu maximum de 30 de km. 
pe oră în curbele periculoase — la un spital de boli 
nervoase). Scoate-mă de aici, draga mea. Din pricina 
scrisorii tale am fost internat, tu scoate-mă !

DUMITRU DOMAN, 
Brașov :

.Jnvidiați-mă! După în- 
delungi căutări ți pertrac
tări, fără nici un fel de 
proptele — fur! — am 
găsit un post potrivit cu 
pregătirea isint student la 
Construcții), cu preocupări
le 'colecționez cozi de ve
veriță) ți cu vocație mea 
(„.) intr-un cuvînt, am a- 
juns si fiu omul potrivit 
la locul potrivit. Conduce
rea trustului de hoteluri 
*> alimentație publici mr-x 
încredințat funcția de res- 
ponsabU el renumitei ca
bane „Mirtul cu Spor". (A 
se citi exact ți a na se 
confunda cu—> M-am pre
zentat la shibi cu primul 
teleferic. Am convocat i- 
mediat personalul cabane: 
ți am decretat- ..— Drog: 
tovarăși, mi-e necunoscut i 
actititatea dv. de pină a- 
cum. dar fac tot posibil'.! 
să-mi fie cunoscută cea de 
aici încolo... O cabană, 
din punctul de vedere al 
logicii mele, n-are cum fi 
un refugiu pentru zurba
gii, ea nu-i lăcaș al con
sumatorilor profesioniști 
de alcool, nici al amato
rilor de muzică ușoară 
pină in zori. Cabana... cum 
st că explic eu?.„ e ca
bană ! In ea nu tom mai 
primi pe gălăgioși, pe cei 
cu sticlele de palincă sub
țioară, pe cei care vin 
aid fiindcă au fost dați 
afară din alte localuri, pe 
cei cate povestesc la mie
zul nopții anecdote proas
te^ Cabanele sînt făcute 
pentru tinerii ji mai pu
țin tinerii iubitori de mun
te, aici vii să te odihnești, 
nu să chefuiești, aici vii 
să bei un ceai cu rom, nu 
un rom cu ceai, aici vii cu 
o iubire în suflet, iubirea 
de înălțimi, de frumos, vii 
să-i furi naturii nu cuți
te și furculițe, cum se mai 
întîmplă, ci splendoarea...".

M-ați invidiat destul 
pentru postul meu? Ei 
bine, acum nu mă mai in- 
vidiați. Cinci minute după 
ce am rostit aceste cuvin
te, am fost dat afară. Cine 
are nevoie de un aseme
nea responsabil de caba
nă? (...) Și acum, să ter
min cu „bășcălia". De ce 
nu se iau măsuri ca, într- 

•’Sdevăr, cabanele să fie... 
CABANE? No* .sintem un 
grup de 14 studenți care 
„batem" muntele de cite 
ori avem răgaz. Nu mai 
suportăm bețivi, aparate 
cu tranzistori, gălăgie, lip
să de respect față de fru
musețea unică a munte
lui (...)*.

Regret că n-am reușit 
(din mereu aceeași și a- 
ceeași lipsă de spațiu) să 
redau în întregime spiri
tuala ta scrisoare. Spiritua
lă, dar și amară. Poate — 
aș dori din toată inima — 
rîndurile tale să nu ră- 
mînă fără ecou. Invidia- 
ză-mă dacă... Nu mă in
vidia dacă vezi că n-am 
ce să-ți mai răspund...

Tuturor, pe sîmbăta vii
toare !

78 ,28’ LATITUDINE SUDICĂ 
107° LONGITUDINE ESTICĂ
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LA 70 DE ANI DUPĂ RACOVIȚĂ, 
AL DOILEA ROMÂN ÎN ANTARCTIDA

Desen de M. ȚAPU 

scăzîndu-se cîte un punct 
pentru cele neindicate.

în desenele B., C. și D., s-a 
ilustrat cuvîntul DEPRINDE
RE rămînînd să indicați prin- 
tr-o justificare detaliată care

desen ilustrează mai complex 
cuvîntul dat.

Pentru ilustrarea prin desen 
sau epigramă de către citito
rii concurenți se indică cuvin
tele EDUCAȚIE, EXEMPLU, 
EXPERIENȚĂ.

Desene de SANDA NOVAC

Pot participa Ia etapele fa
zei a 2-a toți cititorii dornici 
să dea un extemporal la dis
ciplina POLITEȚE și BUN 
SIMȚ.

Ing. M. ȚAPU 
lector universitar

Mă gindisem inițial la un alt 
titlu : ..Pe unsele lui Raeoviță, 
dar eițiva pași mai departe*. 
I-am cerut părerea eroului re
portajului meu. A fost surprins.

— Cum ați putea exagera in- 
tr-atita — m-a întrebat el. Emil 
Raeoviță a fost un om de 
știință și descoperitor de talie 
mondială, a tăcut descoperiri 
fundamentale. Contribuția mea 
este incomparabil mai modestă.

— Cind m-am oprit la formu- 
î larea „...eițiva pași mai depar- 
i te", n-am avut in vedere sensul 

simbolic al expresiei — am în
cercat o justificare — ci pur și 
simplu faptul că ați intrat mult 
mai adine in continentul de 
gheață.

— Nu merge, oricum — s-a 
opus interlocutorul meu. Orice 
comparație cu expediția mare
lui savant este din partea mea, 
o lipsă de modestie. Cum spu
neam, Raeoviță ca mare savant 
și deschizător de drumuri in 
știință este o mare mindrie na
țională pentru noi. Din păcate, 
am făcut prea puțin cufioscute 
meritele lui. Amundsen spunea, 
referindu-se la expediția celor 
șaptesprezece cercetători din 
mai multe țări, care au iernat 
in Antarctida (1897—1899) că 
„românul Emil Raeoviță cu ex
cepționala sa vervă și bună 
dispoziție a reușit să insufle 
intregului grup optimism și în
credere, le-a ridicat moralul in 
cele mai dificile momente ale 
expediției". Dar dincolo de cali
tățile lui umane. Raeoviță a 
avut intuiția științifică a desco
peririlor. împreună cu grupul 
din care făcea parte a descope
rit noi teritorii printre care și 
două insule ce poarfă nume 
românești : insula Cobălcescu și 
insula Raeoviță. El a făcut apoi 
clasificarea animalelor de la 
țărmul Antarctidei. a realizat o 
bogată colecție de mușchi și 
licheni. Savantul român a des
coperit prima plantă cu flori din 
zona subantarctică.

— Aveți dreptate, voi căuta 
un alt titlu. De pildă acesta : 
..78°,28’ latitudine sudică -• 
107° longitudine estică". Ce 
ziceți ?

— Grdd că-i mai bun. El in
dică punctul la care a ajuns 
expediția noastră, și este in
tr-adevăr. cea mai sudică lati
tudine atinsă de un român.

1 / — Care sint caracteristicile
zonei pe care v-ați ales-o ca 
țintă ?

— Aici este polul frigului și 
polul geomagnetic. în 1960 s-a. 
citit pe termometre incredibila 
temperatură de minus 88,3 gra
de Celsius, adică mult mai 
coborită decît pe fața umbrită 
a lunii. Și totuși, nu frigul 
constituie cea mai grea condiție 
căreia trebuie să-i facă față ex- 
pediționarii. Presiunea atmosfe
rică redusă la 60 la sută, altitu
dinea de 3 480 metri deasupra 
nivelului mării și procentul 
scăzut de oxigen la 13—14 la 
sută față de mediul nostru obiș
nuit supun organismul uman la 
solicitări cu care nu se întîl- 
nește nicăieri pe glob. Altădată 
se credea că omul nu va putea 
rezista acolo. Dar puterea lui 
de adaptabilitate este încă ne
cunoscută. Azi, in zona polului 
geomagnetic și al frigului sînt 
stațiuni științifice, cercetători 
care petrec aici ani de viață.

— Din cîte știu, dumneavoas
tră ați fost însă acolo in pe
rioada de vară.

— Da, intr-adevăr, vara am 
fost. Temperatura nu depășește 
în acest sezon minus 40—45 de 
grade. Ce ați zice să ne trezim 
într-o zi la București cu o ase
menea temperatură ? La noi în 
țară, recordul de temperatură 
negativă a fost de minus 38.5 
grade, intr-un punct din 
zona Brașovului, în locali
tatea Bod. Dar iarăși revin, 
inconvenientele erau nu atit 
frigul cit presiunea scăzută și 
oxigenul rarefiat. Acolo. din 
lipsă de vegetație și valuri, 
împrospătarea atmosferei cu 
oxigen se face foarte lent. Cu 
toate acestea ne-am îndeplinit 
integral misiunea.

Cercetătorul Gheorglie Nea
mu, climatolog la Institutul de 
geografie al Academiei Republi

cii Socialiste România a fost in
vitat să participe la cea de-a 
17-a expediție sovietică în An
tarctica. Îmbarcarea s-a făcut la 
Leningrad, într-o zi de noiem
brie. Iată punctele esențiale ale 
itinerarului: Liepaja, Gdansk, 
Insulele Canare, insula Sfînta 
Elena. Capul Bunei Speranțe, 
Insulele Prințului Eduard, Mala- 
diojnaia, Perth Australia, Mirnîi, 
Vostok. înapoi: Mirnîi, Punta 
Arenas din Patagonia, stațiunea 
Bellingshausen, Molodiojnaia, 
Insulele prințului Eduard — 
Abidjan (Coasta de Fildeș), Las 
Palmas, Gdynia, Kaliningrad. 
Expediția a durat 168 de zile. 
Sarcina cercetătorului român: 
studierea climatică a oceanului 
intr-un profil longitudinal în 
Atlantic și cîteva profile climati
ce în interiorul Antarctidei. Ca 
geograf : cercetarea comparativă 
a peisajului geografic din Antarc
tida de est și de vest.

în afara studiilor științifice 
importante Gheorghe Neamu a 
adus de pe continentul Antarcti
dei o bogată colecție de roci, 
mușchi și licheni, peste o mie 
de clișee alb-negru și color pre
cum și... doi pinguini, aflați a- 
cum în colecția muzeului Antipa.

— V-ați resimțit după această 
lungă și dificilă călătorie ?

— Cind m-am reîntors eram 
aproape de nerecunoscut. Slăbi
sem unsprezece kilograme. Am 
suferit și o decalcifiere a dan
turii. Organismul meu a luat 
prea brusc contact cu mediul 
neobișnuit al Antarctidei. In 
schimb, colegii sovietici, care 
făcuseră înainte dese antrena
mente au suportat mai ușor 
diferențele de presiune, tempe
ratură și oxigen. Dar de fapt, 
după orice efort te resimți. Sa
tisfacțiile sînt insă întotdeauna 
pe măsura eforturilor. M-am re
făcut foarte repede și mă simt 
excelent, gata la nevoie de o 
nouă expediție.

— Ați trecut prin acele in- 
timplări care nu se uită ?

— Cred că astfel de întimplări, 
nici nu pot lipsi pe un traseu 
de mii de kilometri pe mări și 
oceane. Unele plăcute, altele 
mai puțin plăcute.

— Cu care vreți să începeți ?
— Știu eu ? Poate să vă po

vestesc cum am devenit coman
dant de vas.

— La asta nu mă așteptam.
— Nici eu* Dar într-o zi — 

eram pe spărgătorul de gheață 
„Navarin". Vine comandantul 
expediției la mine și îmi spune 
direct : ..Tovarășe Neamu. vă 
rugăm să acceptați ca patru ore 
pe zi să treceți la comanda 
vasului. Știți, avem personal 
puțin și treburi multe". Era fi
resc ca fiecare cercetător să în
deplinească și cîte o sarcină ma
rinărească centru a nu istovi 
echipajul destul de restrîns. 
Bineînțeles, nu ma feream de 
nici o sarcină, făceam cu plă
cere și conștiinciozitate tot ce 
trebuia făcut. De data aceasta 
însă mă gîndeam că șeful expe
diției glumește. Eu nu pusesem 
niciodată mina pe cirma unui va
por. Și totuși părea că vorbește 
serios. „Dar habar n-am. să 
conduc un vas" i-am spus. „Păi, 
cum ? Văd că aveți carnet de 
marinar" mi-a intors-o el. A 
trebuit să-i explic că mi s-a dat 
de formă din portul Constanța 
pentru că așa se obișnuiește, nu 
te poți îmbarca pe un vas fără 
să ai carnet de marinar. Dar 
n-am nimerit-o. Șeful își pusese 
ochii Pe mine și gata. Am în
cercat un ultim argument : 
„Vreți să vă pun pe fundul 
oceanului ?“ Nici vorbă să-i 
schimb hotărîrea. De fapt ce 
spunea el ? Că dacă nu știu să 
conduc, voi învăța. M-a bătut 
cu palma pe umăr și mi-a urat 
succes. Mă dăduse în grija unui 
secund, cu sarcina ca în două 
zile să mă învețe tot ce tre
buie. Și intr-adevăr, după două 
zile secundul m-a lăsat singur 
la comândă . cu 1 o recomandare 
cit se poate de înțeleaptă : 
„Trebuie să țineți seama de un 
singur lucru : căj zău. toți vrem 
ca după terminarea misiunii să 
ajungem întregi pe la casele

noastre". Glumele de bun gust 
pe această temă n-au lipsit nici 
in continuare. După fiecare cart, 
colegii îmi mulțumeau că încă 
nu le-am „arătat" fundul ocea
nului.

— Și cum v-ați descurcat ?
— Vă dați seama că mi-am 

luat cit se poate de in serios 
această sarcină. Stabileam cu o 
zi înainte unghiul de navigație 
pe hartă apoi trebuia să mă 
orientez după el. S-a nimerit să 
ne aflăm într-o regiune grea, 
plină cu ghețari și aisberguri 
printre care trebuia să strecor 
vasul. In plus, era și ceață 
deasă, nu puteam inainta decit 
cu o viteză de 10—12 noduri. Se 
cerea să fiu extrem de atent. 
Aveam la dispoziție două rada
re puternice care îmi arătau ca 
în palmă o întindere de 50 de 
mile. Grija mea era să schimb 
unghiul de marș cu un grad, 
două, la stingă sau la dreapta 
pentru evitarea ghețarilor. Am 
avut plăcerea să mă nimeresc 
de cart in momentul cind tre
ceam prin Strimtoarea Magelan, 
Erau condiții de navigație foarte 
dificile. Un curent violent dins
pre Atlantic spre Pacific făcea 
vasul să se legene ca o coajă 
de nucă. Credeam că voi fi în
locuit pe porțiunea aceasta sau 
măcar dublat de un secund. Dar 
nici vorbă. Pe mare, ca oriunde 
în altă parte, trebuie să-ți înde
plinești singur cu toată răspun
derea și corectitudinea, datoria 
ce-ți revine. M-a impresionat 
această încredere fără rezervă 
care mi s-a acordat. Comandan
tul expediției a înțeles acest 
lucru și mi-a spus : „Cînd ii 
acord cuiva încrederea mea, 
i-o acord și pe vremea rea, ca 
și pe vreme bună".

— Minunat fel de a gindi.
— Intr-adevăr, minunat. Și 

astfel, zilnic, de la 8 la 12 timp 
de. 53 de zile, am stat la co
manda vasului „Navarin".

— Mă aștept acum, conform 
convenției noastre de mai înain
te, la o întîmplare de altă 
natură.

— Adică mai puțin plăcută, 
vreți să ziceți.

Interlocutorul se gîndește pu
țin la care dintre ele să se 
oprească, apoi se hotărăște.

— Eram in dreptul Insulelor 
Prințului Eduard situate la 50 
de grade latitudine sudică cînd 
vaporul „Professor Vize" cu care 
călătoream intră în raza unui 
ciclon foarte adîncit. Pînă atunci 
am trecut în drumul nostru prin 
multe furtuni dar de data ?.- 
ceasta era ceva deosebit. Nu 
mai puteam ieși pe punte pen
tru citirea parametrilor meteo
rologici decît legați ca alpinistii 
in fringhii rezistente. Valurile 
ne-ar fi măturat altfel ca pe un 
fulg de pe punte. La un mo
ment dat. s-a petrecut un feno
men rar și primejdios. Masa de 
aer antarctic care venea să umple 
depresiunea barică ce se formea
ză în timnul ciclonului era atit 
de rece că aproape instantaneu 
părțile metalice ale vasului nos
tru s-au aconerit de gheată. 
Puntea, cablurile, pereții exte
riori s-au îmbrăcat dintr-o daun 
într-o groasă mască sticloasă. 
Vasul s-a transformat realmente 
intr-un aisberg. A început să <i 
piardă centrul de greutate, plu
tirea a devenit instabilă. Cata
strofa era la un pas. S-a sunat 
alarma. Toți care puteam ține 
o unealtă în mină am început 
lupta cu gheața și ciclonul care 
devenea tot mai turbat. Legați 
de odgoane, încercam să spar
gem cu tîrnăcoapele și securile 
crusta groasă de gheață, să de
gajăm vaporul. Cînd nu mai 
puteam, ne odihneam un minut 
apoi reîncepeam. Nimeni nu 
mai dădea nici un ordin, fie
care știa și vedea ce are de 
făcut. Eram 244 de bărbați — 
ruși, eițiva germani din R.D.G.. 
eu din România, un ungur și un 
indian — dintre care jumătate 
eram expediționari. Toți am ac
ționat ca unul singur. După 
optsprezece ore de eforturi fără 
răgaz, vasul a fost eliberat dirt 
uriașul „ghemotoc" de gheață. 
Ieșiserăm de-acum din zona ci
clonului și ne îndreptam spre 
alte aventuri, spre îndeplinirea 
misiunii.

ROMULUS LAL

(Urmare din pag. I)

riei pentru ă-ți implica existența 
în prezentul și perspectiva lor 
nu sînt numai o chestiune de 
ordin sentimental, ci. în primul 
rînd. o problemă de educație. în
cepută din casa și curtea părin
tească, urmată apoi pe băncile 
școlii, consolidată, argumentată 
prin puterea exemplului de ge
nerația matură a satului, deprin
să efectiv și constant prin parti
ciparea la muncă.

Iată însă că din cele 25 de 
cadre didactice care funcțio
nează la școala din Stănilești, 
numai patru locuiesc în sat. Res
tul sînt oaspeți între cursa de 7,30 
sau 10,30 și cea unică de la ora 13, 
care îi înapoiază la domiciliu, 
adică în orașul Huși. E greu de 
crezut că asemenea educatori,

CAVALERII NAVETISMULUI
permanent cu piciorul pe scara 
autobuzului, pot insufla tinerilor 
din bănci altceva decît propriul 
exemplu. E greu de crezut că 
lecția legării de comuna natală 
poate suna convingător predată 
de cavaleri ai navetei. Dealtfel, 
am încercat să aflu de la cîțiva 
din tinerii pe care i-am numit 
la începutul materialului dacă li 
s-au testat vreodată opțiunile de 
viitor, dacă profesorii lor au a- 
vut curiozitatea să știe ce gîn- 
duri au ei pentru mîine. ,,Noi 
am avut o lecție de educație ce
tățenească pe tema „Ce vrei să

devii în viață?" — și-a amintit 
cineva. O oră, ciuntită poate de 
nevoia de a ajunge la timp in 
stația autobuzului nu poate su
plini necesara atenție și price
pere pentru formarea și educa- 
îea tînărului, pentru canalizarea 
aspirațiilor sale de viață pe fă
gașul impus de exigențele timpu
lui. Dealtfel carențele acestei e- 
ducări în grabă sînt vizibile și 
pe alte planuri, cum ar fi acela 
al formării unei concepții științi
fice despre lume și viață, proces 
cu precădere necesar.

Nici organizarea unor acțiuni 
cu caracter distractiv nu se poa
te face fără contribuția cadrelor 
didactice. Cind, însă, cînd dacă 
mașina pleacă fix la ora 13 ? 
Ne-am interesat dacă există con
diții de locuit în comună. „Cu 
cazarea se poate rezolva — ne 
asigură tovarășul Pîndaru. Mai 
greu e cu masa. Ne luptăm de 
mult timp să înființăm o can
tină. Sală avem, bucătăreasă se 
poate găsi... Ce mai lipsește sînt 
două cuptoare". (Cînd ne-am 
luat rămas bun, tovarășul pre

ședinte al C A.P. ne-a asigurat 
că în 15—20 de zile cantina va 
începe să funcționeze și îi rea
mintim acest angajament).

Educația pentru muncă, pen
tru efort util, mai ales acolo unde 
acesta e cerut cu prioritate, a- 
dică în agricultură, a devenit 
nu numai un comandament de 
ordin social sau economic, ci și 
moral-politic. La realizarea lui 
trebuie să contribuie, în primele 
rînduri. cadrele didactice și cei
lalți specialiști ai comunei. Or, 
pînă acum în Stănilești singurul

model profesional și moral care 
evoluează în fața tinerilor este 
acela al navetistului. Nu numai 
profesorii călătoresc zilnic, ci și 
cadrele sanitare (pînă și paznicul 
de noapte al dispensarului e na
vetist : vine seara la 18 și pleacă 
dimineața la 6 !) și chiar unele 
din autoritățile comunei. Iar ti
nerii. născuți, crescuți și învățați 
la Stănilești mimează după e- 
xemplul celor de mai sus și din 
lipsa unui argumentat proces de 
convingere. în unanimitate, do
rul de ducă, aspirația nu spre 
mai bine, ci spre altceva. în fond, 
deci, spre o himeră ce trebuie 
grabnic alungată din preajma co
munei care are și va avea din ce 
în ce mai acut nevoie de minți 
și brațe tinere.

I
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Tovarășului NICOLAE CEAL'ȘESCL'
Co-președintii Partidului Socialist Belgian. tr.îornta': de e:»a- 

fea unei președinții a Republicii Socialiste Ro—ar..a ș. a ? e- 
<erii în această inaltă responsabilitate a tovarășului Xwo’je 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Romă.* pre
zintă noului președinte felicitările lor frățești și saeaâlir.e F 
îi urează reușită deplină in sarcinile care il așteaptă.

Ei sint convinși că tovarășul Nicolae Ceaușescu. le a înde
plini cu aceeași grijă de eficacitate pe care a apucat-o »- p—« 
in prezent in interesul țării sale și a cauze: socialiste . -
naționale.

Președinții Partidului Socialist Belgia* 
JOS VAN EYNDE

A. COOLS

Președintele Republicii Socialiste România.___NICOI 4F
CEAUȘESCU. a primit din partea reginei MARGRETHE A O-A 
a Danemarcei, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați, Domnule Președinte, sincerele mele — - 
țumiri pentru felicitările și bunele urări pe care at: a--' afa
bilitatea să mi le adresați cu ocazia aniversări: mele.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Togo- generai 
ETIENNE GNASSINGBE EYADEMA. următoarea telegrama

Cea de-a 14-a aniversare a proclamării independenței Repu
blicii Togo imi oferă plăcutul prilej să accesez Excelente: 
Voastre călduroase felicitări, împreună cu urări de sănătate gi 
fericire personală, bunăstare și succes pentru poporul prieten 
tbăoldz în dezvoltarea economică și socială a țăr:: sale.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta multilateral spre binele celcr două popoare ș: _r.tc.e- 
gerii internaționale.

Cu cea mai inaltă considerație.

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

Vineri .dimineața au inceput 
in Capitală lucrările plenarei 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie care, anali
zează in lumina indicațiilor și 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, la recenta 
Consfătuire a activului de partid 
și de ștat din ministere și insti- 
taț.ii centrale, activitatea con
siliului. pe 1973, măsurile 
pentru rezolvarea înainte de 
termen a planului de cerce
tare științifică și dezvoltare 
tehnologică pe acest an, dezbate 
orientările și direcțiile activită
ților de cercetare și introducere 
a progresului tehnic in econo
mia națională pe anii 1975, 
1976—1980.

La lucrări participă tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, miniștri, 
președinții academiilor de știin
țe, directori generali ai institu
telor centrale de cercetări, con
ducători de centrale industriale 
și mari întreprinderi din în
treaga țară, rectori ai institu
telor de invățămint superior, 
academicieni, cadre didactice, 
alți oameni de știință, specia
liști din cercetare, proiectare și 
producție.

La primul punct de pe or
dinea de zi a plenarei, președin
tele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, loan 
Ursu, a prezentat raportul asu
pra activității consiliului pe 
anul 1973 și obiectivele viitoa
re de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică. Subli
niind sarcinile de mare impor
tanță ce au fost încredințate 
științei și tehnologiei românești, 
vorbitorul a înfățișat principa

lele aspecte legate de _*.făf—- 
rea obiectivelor iuscrise in pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țârii. Prin 
aplicarea in practică a cercetă
rilor încheiate in 197c. de 
pildă, a fost realizat un 
spor de producție de X3 
miliarde lei. au fost re
duse cheltuielile de producție 
cu 351 milioane lei ș. s-a obți
nut o însemnată creștere a ex
porturilor și diminuarea impor
turilor etc. O contribuție de 
seamă la obținerea acestor re
zultate au adus-o Institutul ce 
cercetări chimice — ICECHIVL 
unitate pivot a primului insti
tut central de cercetări d:n
țară, distins pentru a cincea 
oară consecutiv cu premiul I 
in întrecerea cu institutele de 
cercetări, precum și Institutul 
de proiectări tehnologice pen
tru laminoare și Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
industria lemnului, de aseme- 
menea fruntașe pe țară.

în lumina indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu. s-a 
evidențiat faptul că. in prezent, 
una din preocupările de bază 
ale Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, in cola
borare cu institutele centrale 
de cercetare, academiile de știin
țe. ministerele și celelalte or
gane centrale, o constituie ela
borarea unor programe de cer
cetare și de introducere a pro
gresului tehnic, izvorite din ce
rințele majore *’* J ’**“! 
economice și 
noastre, care 
printre altele. înnoirea tehnolo
gică a ramurilor, *x **:-----
descoperirea și 
unor noi surse de 
materii prime, să ,. 
cercetări și aplicații ale biolo
giei, matematicii etc.

Lucrările plenarei C.N.Ș.T. 
continuă.

ale dezvoltării 
sociale a țării 
să soluționeze.

să asigure 
valorificarea 
energie și 
promoveze

Plenara Consiliului Național 
al Femeilor

Vineri după-amiază a inceput 
Plenara Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socia
listă România, ale cărei lucrări 
siut consacrate analizări; mun
cii desfășurate de această miș
care, de comitetele și comi
siile femeilor în anul 1973 și 
sarcinilor ce le revin în mobili
zarea maselor de femei la rea
lizarea planului național unic 
de dezvoltare economico-socia
lă a țării noastre pe 1974. In 
dezbateri se acordă o atenție 
deosebită participării femeilor 
la viața politică și socială a 
tării, la activitatea de produc
ție. Totodată, in cadrul plenarei 
este examinat programul de ac

tivitate al Consiliului pe acest 
an.

La lucrări participă tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. tovarășul Mi
ron Constantinescu. membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Iau parte — ca invitați — 
reprezentanți ai unor ministere 
și instituții centrale, ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. U.T.C., U.N.C.A.P.. ai 
altor organizații de masă, acti
viste obștești ale mișcării de 
femei.

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România au continuat vineri 
lucrările sesiunii științifice cu 
participare internațională, orga
nizată de Academia de știinte 
sociale și politice. Academia 
..Ștefan Gheorghiu" și Institutul 
de studii istorice și social-poli-

tice de pe lingă C.C. al P.C.R.. 
cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc.

în cursul dimineții au luat 
cuvintul oameni de știință, cer
cetători și cadre didactice u- 
niversitare din țară și de peste 
hotare pe marginea referatelor 
prezentate.

IN EDiTUtA POLITICA 
a apărat locraroa :

re aîc >

iwtl Ix t-je
ie a Ine kxMOC ae ’

BILANȚ lODNtC MOBJU- 
IZATOt' care prexiaâă. no

tație și loyrtrv ie 41 e« 
grafice reci.zcee letr-e coa-

. tei Coniiîiotai Control do 
Control Mwwcrtoreșc ei Ae- 
Hvrtâții Ecoeoeeice n So
ciale Cenitatului de Stcrt al 
Manrfkorii si Direcției Cen
trale de Stat-stică ai pri
vire la dezvoltarea econo- 
Imico-sodaiă a țării noastre 

in anvl 1973.

Vizita primului ministru 
al Finlandei

lactewea jriaei serii ie
Catrriw totenatieal i:

i.a țările ii cui
Iz wa de 35 ipr-J.e s-as fas- 

cheut rurwrLe primei sen: de 
paraeipenu >> prograr-.x» Cen
trale: Internațional de perfre- 
taonare a cadrelor din tânie în 
curs ie d-r-aitare organizat de 
A-ad-e—.a _Șiefan Gheorghiu* 

Centrul a fost inCrntat anul 
trecu*, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nera! al Pa— tului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste Român. :a. ca urmare 
a vizitelor efectuate in unele 
state din Africa. America La
tină și Asia.

A apărut nr. 4, aprilie 1974 

al revistei

„TÎNĂRUL 
LENINIST*

Din sumarul revistei sem
nalăm articolul „Exemplul 
— îndemn" — un omagiu 
adus primului președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

.,30 de trepte spre împli
nire*' — serialul consacrat 
trecerii în revistă a marilor 
succese obținute sub condu
cerea partidului in construc
ția socialistă este dedicat 
anilor primului cincinal. Din 
rubrica „A trăi în chip co
munist" reținem o anchetă 
printre tinerii de la între
prinderea „Rulmentul" din 
Birlad — „Bătălia pentru 
nou" și articolele : „Din ste
jar. stejar răsare", ..Respon
sabilitatea tinereții". „Certi
tudini ale împlinirii", „Ti
nere. averea ta e țara", „Un 
amplificator pentru pulsul 
timpului", ..Destinul se dis
cută. nu se execută

Viitorilor absolvenți ai li
ceelor rubrica „Vă propunem 
o profesie", le prezintă re
țeaua școlilor de specializare 
postliceală.

La 25 de ani de la înfiin
țarea organizației pionierilor 
articolul „Cu gindul la car
netul roșu, de utecist" ex-

I
Tat-sas Servi, s. perna»-
scut race-- zswcesc aa
var.*.*: v-arr. Cseejsl-

La pe ițjcrrx. âs
Ctkb ir1: ‘ <Cra ftafiAZ-
Ptt a d»
C&r Fecreaux. O-

verfectimre a cirireir
s i» Hziiltare

Prmni program a aut ta O- 
baectrv petStitaocarea cadrejer 
în proboet-se de ergaatzare w 
conducere refermdu-se in an
samblul său la pi ai -iatre- 
prtoderea st j napocta-
lâ*. Organizat pe o durată de 
15 aSptlmtni. e! a retctrt par- 
t.etpar.',: prover.:ti <fcr. Afganis
tan. Cipru. Egipt. Guineea. Irak. 
Pakistan. Peru. Siria. Sudam 
Tanzania si Zair, in calitate de 
bursieri ai Republicii Socialiste 
România.

primă un punct 
de vedere pri
vind conlucra
rea organizației 
de pionieri și a 
celei de tineret 
pentru pregăti
rea viitorilor u- 
teciști.

„Opinia acti
vului", „Uteciș- 
tii întreabă — 
activiștii răs
pund", „Meto
dică" sint rubrici desti
nate activului larg al
U.T.C. militind pentru a-
șezarea activității politico- 
educative cu tineretul pe o 
bază științifică in concordan
ță cu cerințele actuale ale 
vieții de organizație.

în sprijinul invățămintului 
politico-ideologic pentru ti
neret revista publică două 
consultații : „Fondul națio
nal de dezvoltare economico- 
socială" și „Sistemul demo
crației socialiste".

La rubrica ..7 personalități 
despre personalitate", acad 
Vasile Pavelcu și Henri 
Stahl, membru corespondent 
al Academiei, răspund la 
întrebarea „Ce elemente

au decis formarea persona
lității dumneavoastră" ?

„Cabinetul psihologic" a- 
pare in acest număr intr-o 
nouă formulă, oferind citito
rilor consultațiile mai multor 
specialiști — medici și psiho
logi.

Cadranul extern prezintă 
un comentariu pe marginea 
dialogului european de la 
Geneva și reportajul „Itine
rar siberian". „Dosar T.L." 
prezintă cititorilor aspecte 
ale șomajului in rindurile ti
nerei intelectualități occiden
tale.

Din sumar mai amintim 
rubricile : „Cronică atee", 
..Enigme" și „Civilizația spor
tului".

FOTBAL TURNEUL SUD-AMERICAN AL NAȚIONALEI 
Ș... ETAPA VĂZUTE DE CORNEL DINU

GUSTUL VICTORIEI

cr «nac-

M'M'W WCIWy-

iadeter» fadelor 

stadeatești
taopâ trei nie âe paaaanaaie 

tasreeen finaăcta rtata eu iii 
aie .Capei uaemâai* s-aa ia- 
ebeias aiaeri. la Cluj. La 
haaAal maaeafia. pe p» j»r 1 ț 
trei kecwri *->■ eiasai t F r A 
Barer»tai L lasaiiatal r~'"*‘»a 
Taaisoara. reipirtăi I aisersi- 
tasea lași, iar ta taaadbal fewi- 
aâa — laiverșiutea jiȚ1 lasti- 
twial pabiekaie Galați. Uaiver- 
snaiea CTaj. La baaebei băieți, 
primele lerari as fast arvpate 
âe fernuuae l aiiersilătii rla- 
jeae. Pajiirhasriî dia Lași și 
A-S L Buiarnii. La această 
diseipjiBă au aa fast mai prejos 
airi studentele Uaiversitâții die 
Cluj, elasindu-se. ea și colegii 
Iar. ia frunte. La velei s-au re
marcat echipele studențești ale 
Politehnicii Galați. Institutului 
de subingineri din Baia Mare 
și A.S.E. București (masculin), 
și formațiile A.S.E. București, 
Universității Craiova și Uni
versității Cluj (feminin). La 
fotbal, cele mai bune rezultate 
le-au obținut echipele Politeh
nica București, Institutul peda
gogic Constanța și Agronomia 
Cluj.

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL 

FOTBAL. în Capitală, în ca
drul etapei a XXIV-a a cam
pionatului republican, miine se 
vor disputa următoarele partide 
Steaua-Steagul roșu, ora 11,30, 
stadionul Steaua, iar de la ora 
16.30, Dinamo-Politehnica Iași, 
stadionul Dinamo. Azi, pe micul 
ecran, de la ora 16,30 în trans
misie directă, partida Politeh
nica Timișoara-Petrolul.

RUGBI. Miine in Capitală, 
campionatul republican progra
mează partidele : Dinamo-Poli
tehnica Iași, teren Olimpia, ora 
9.30 și Gloria Rulmentul Birlad, 
teren Gloria, ora 10.

HANDBAL. Două derbiuri în 
Capitală. Azi. pe terenul Con
structorul de la ora 17,45, va a- 
vea loc partida feminină Uni
versitatea București-I.E.F.S., iar 
miine. pe terenul din cadrul 
Complexului sportiv Steaua, de 
la ora 17.45. intilnirea masculină 
Steaua-Dinamo București. Tot 
in cadrul etapei a V-a mai au 
loc jocurile : Rapid-Textila Bu- 
huși (f) miine. teren Giulești, 
ora 11.25 și Universitatea Bucu- 
rești-Minaur Baia Mare (m), 
teren Steaua, ora 16.30 in des-’ 
chidere la partida derbi, Steaua- 
Dinamo.

ATLETISM. Miine pe Stadio
nul Tineretului de la ora 9 vor 
avea loc finalele pe Capitală ale 
„Crosului tineretului".

m. rs oiard ș* nfionament, tim
pi* p camtmrtix in judecarea 
ta»». Km» fi Aagheimi — con- 
■mAt Marcu o rece-
itcie sen feU In care a infelet 
<« • »ihrmd cv calitdțile lui 
t*»»mir ai caute drumul cel mai 
drese iprt poartă. Ce ne-a lip- 
«t ' Coed că tocmai esențialul : 
Axmga de a iasuige. Deți am 
paat tatpotnca unor adversari 
rr - aterui cursul jocurilor tiu 
ar-* tas*, deloc, defavorabil. Am 
R»maB dta oav goluri din lovi- 
ăm isatae. om condus Argenti
ne mv ș.imraar in multe mo- 
aanca șacta in cimp, am închis 
•mr <w*mî dm tata porții, am 
•mat soarta - Tocmai ufu-
naM m caro «m primit ti am 
•m gplari arată că gustul vic
timei ■» oue, încă, necunoscut. 
O' cal mm greu d sigur lucru 
ere si faci o edupă să w bată 
pentru fesostat Raționamentul 
aamrm s nctonn depinde, insă, 
la tacM de ioorse multe lucruri 
pe case trrhoae ai le incefi ino- 
Ca&adv-lt ta ri-’-ze.

Dar ac rccevm» la aconcroni-

Coaaasoootsd pmgraaseotă eta
pa a XXI\'-a după o întrerupe
re com nu ca putea tcuza even
tualele ecohgu contmdictorn.

petre-LștlSo» m afezare poete fi 
•n ar^smeat. dar nu si o armă 
e-.tace. Se luptă, dealtfel, pen
tru mprectetuire. S.C. Bacău 
joocă le Pitești impotrica lui Do-

brin a cărui existență pare pu
țin zdruncinată. Să fi devenit a- 
dept al lui Hegel prințul din 
T rivale? Moldovenii urmează 
un drum greu de barat în acest 
an. C.F.R. Cluj — F.C. Con
stanța este un joc in care even
tualitatea unui meci nul com
pensează diferența de valoare. 
La Petroșani, Sportul poate cif- 
tiga. Disciplina gîndirii prof. An
gelo Niculescu se vede preg
nant. în Valea Jiului, însă, totul 
pare altfel. Sudenții clujeni au 
ciștigat puncte bune în depla
sare. A.S.A. joacă curat pe te
ren propriu așa că va fi un meci 
liniștit cu orice posibilitate pe 
tabela de marcaj. Reșița va pri
mi pe U.T.A. pentru a juca fot
bal. Dar să nu uităm : punctele 
sint importante pentru gazde. In 
final vor juca, dealtfel, și cu 
„V“ Craiova și S.C. Bacău !

Pe frumosul stadion bucureș- 
tean „Steaua" construit numai 
pentru fotbal, „stegarii" îl pot 
încurca pe Teașcă. Schimbul de 
aer le priește atunci cînd îl du
blează și ambiția. La Craiova și 
București pretendentele la titlu 
■oucă. desigur, numai pentru vic
torie! Rică va fi, totuși, bine 
odihnit și gata de joacă după 
ghinionul avut de a nu putea 
continua în Brazilia măreața o- 
peră de învățare a limbii portu
gheză începută cu multă rîvnă 
acum cițiva ani la fața locului. 
Cred într-o etapă liniștită. Nefi- 
ind convins că trebuie să crezi...

INTERVIU CU ILIE NĂSTASE 
IN GOANA MAȘINII5

Die Năstase. marele nostru 
campion, inaintea finalei ..Cir
cuitului WCT* de la Dallas, a 
fost acasă pentru o scurtă va
canță. Intr-una din diminețile 
trecute, i-am solicitat un scurt 
interviu pentru cititorii ,.Scin- 
teii tineretului".

— Ce proiecte ai după finala 
de la Dallas ?

— Mai intii să trec de această 
finală pe care mă ambiționez 
s-o ciștig. Urmează turneele 
de vară, de la Roma, Paris, 
Wimbledon și apoi Forest 
Hills-ul. în prim plan W’imble- 
donul care-mi lipsește, deocam
dată. din palmares.

— Și „Cupa Davis" ? Cunoști 
programul ?

— Cu Franța, probabil, la 19 
iulie, aici, la București, apoi cu 
Suedia — acasă sau Italia — 
în deplasare. Pe urmă vom 
vedea.

— Ți se pare dificil de a tre
ce de acești adversari ?

— Dificil, da, însă nu impo
sibil. Șansele mari sint de par
tea echipei României.

— Participarea la. „Cupa Da
vis" presupune, cumva, renun
țarea la „turneele orașelor" ?

— Fără discuție. Ele se su
prapun, dealtfel, cu „Cupa Da
vis" și nu m-aș putea pregăti 
serios. Pe urmă nu mai rezist 
la încă un circuit epuizant de 
alte 4 luni și care înseamnă 
mai mult afaceri decît sport.

— Cum a fost la New-York 
cind ți s-a inminat „Racheta de 
aur" ?

— S-a vorbit și s-a scris mult. 
Momentul a fost emoționant. 
„Racheta de aur“ este un tro
feu prețios de două ori: o dată 
că se acordă celui mai bun te- 
nisman al anului, a doua oară 
pentru că racheta însăși este 
foarte frumoasă și strălucitoare: 
are 2 coroane în părți, simbo- 
lizînd cununa de lauri pentru 
sportivul numărul unul și este 
din aur masiv. Se știe, este un 
trofeu challenge...

— Cum vezi pregătirea pentru 
dublu in vederea meciurilor de 
„Cupa Davis"?

— Băieții să joace turneele 
la care particip eu. în felul a- 
cesta vom avea prilejul să ne 
antrenăm împreună.

— Este posibilă reapariția 
unui dublu consacrat și celebru, 
atit de apreciat pretutindeni, in 
lume : Năstase—Țiriac ?

— Totul depinde de Țiriac. 
El se află intr-o formă bună. 
N-am nimic împotrivă ză ne 
reintilnim de aceeași parte a fi- 
leului. pentru prestigiul tenisu
lui, al sportului românesc.

— Putem s-o considerăm 
drept o invitație adresată lui 
Tiriac ?

— Dacă vreți luați-o ca a- 
tare...

— Am promis cititorilor, ti
nerilor — care au construit tere
nuri de tenis în cadrul acțiunii 
noastre „Poate deveni tenisul 
un sport de masă ?“ și pentru 
care ziarul „Scinteia tineretu
lui" a propus o competiție cu 
o finală care să aibă loc fn 
preajma unui meci de „Cupa 
Davis" — că Ilie Năstase va fi și 
el Ia această finală a „speran
țelor".

— Și eu promit că țin din 
toată inima să asist la o ase
menea finală a unei competiții 
de masă. Personal voi inmina 
campionilor cite o rachetă din
tre ale mele.

— Noi am denumit competi
ția provizoriu, „Racheta de 
aur".

— O denumire frumoasă : 
„Racheta de aur" poate fi va
loroasă prin simbol, prin rolul 
competiției de a aduna și an
grena în concurs talente as
cunse de care tineretul nostru 
nu duce lipsă.

— Poate că vei inmina cu 
acel prilej prima rachetă de 
performanță „Ilie Năstase" pro
dusă de fabrica de la Reghin !

— Este un proiect. Știu de 
intențiile și pregătirile fabricii. 
N-am nimic împotrivă. S-o fa
cem, să fie de calitate și să cir
cule în lume și o rachetă româ
nească.

V. CABULEA
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] România-film prezintă:
in cadrul programului MARI SUCCESE ALE ECRANULUI

IMPORTANT 11
I.D.M.S. pentru a satisface 

prompt dorința cumpărăto
rilor de autoturisme, a dis
pus ca unitățile sale de des
facere din București ți din 
țară să lucreze simbătă 27 
aprilie a.c., în continuare 
pină la orele 16,00 inclusiv, 
duminică 28 aprilie a.c., în
tre orele 8-13.

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

Regia, muzica și rolul principal CHARLIE CHAPLIN _ 
Un film de neuitat la care milioane de spectatori din în- | 

treaga lume au rîs și au plins alături de CHARLOT. “
!=□ C3 C3 a □ a a a a q a c=> a = □

întreprinderea 
metalurgică

NEFERAL
Bd. Biruinței, nr. 100 sec

tor III, București

ANGAJEAZĂ
• inginer metalurg (spe

cialitatea neferoase).
• țef manevră C.F.U.
• excavatorițti
• electricieni
• lăcătuși întreținere
• electricieni A.M.A.

Informații suplimentare 
la Biroul personal, telefon 
35 38 00, interior 128 sau 
140.

vă oferă un sortiment 
bogat de :

PRODUSE
COSMETICE

ȘI DE 
PARFUMERIE 

(săpunuri, șampoane, 
creme, deodorante- 

ape de colonie etc.) 
precum și articole de 
podoabă dintre cele 
mai frumoase (măr
gele, clipsuri, broșe, 
inele, coliere etc.). 

VIZITAfl MAGAZI
NELE COOPERATIVE

LOR DE CONSUM

■■■
s

■■■■

■

■■
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I.T. A.-BUCUREȘTI
Autobaza 1 TITAN 

Șos. Gării Cățelu 174, sector III 

ANGAJEAZĂ:
ȘOFERI 
MECANICI AUTO 
TINICHIGII AUTO 
SUDORI 
RADIATORIȘTI 
ACUMULATORIȘTI 
ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE AUTO
RIZAT
REVIZORI TEHNICI AUTO Șl GES
TIONARI MATERIALE
meseriași se asigură repartizarea în 
muncă la atelierele din cartierele Tl-

Pentru 
locuri de 
TAN și GRIVIȚA ROȘIE, iar pentru șoferi, în 
toate sectoarele Capitalei și la punctele de lu
cru pe o rază de 40 km., după preferințe.

Se asigură stabilirea în Capitală conf. Decret 
307/1971.

Informații și angajări la sediul autobazei. 
Mijloace de transport : Tramvaie 19, 27

Autobuze 65 și 46
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■
■
■
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■

■
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Ample perspective
relațiilor de prietenie 
si conlucrare dintre

România și Costa Rica

in 
în

Relațiile româno-costarica- 
ne au cunoscut un moment 
bogat în semnificații: la in
vitația președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, țara noas
tră a fost vizitată de către 
președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer. 
Această nouă întîlnire a con
ducătorilor celor două state 
reflectă cursul ascendent al 
relațiilor dintre România și 
Costa Rica, țări care, în po
fida miilor de kilometri care 
le despart, sint unite prin- 
tr-o prietenie sinceră, găsesc 
un amplu teren de colabora
re fructuoasă. Se dovedește, 
astfel, încă o dată, că distan
țele geografice, oricît ar fi 
de mari, nu pot reprezenta 
un obstacol de netrecut pen
tru două popoare dornice să 
dezvolte legăturile dintre ele, 
să slujească, împreună, cau
za păcii. Prin întreaga sa 
desfășurare, vizita înaltului 
oaspete a reliefat, într-o mul
titudine de manifestări, sen
timentele de prețuire și sti
mă de care sînt animate po
poarele noastre. La Bucu
rești, ca și în celelalte locuri 
vizitate, președintelui Jose 
Figueres Ferrer i s-a făcut 
o primire călduroasă care 
dă expresie unei tradiționale 
ospitalități, satisfacției cu 
care opinia publică din țara 
noastră salută progresele con
stante ale raporturilor româ- 
no-costaricane. Distinsul oas
pete a putut cunoaște, 
timpul scurt petrecut
România, aspecte concluden
te ale eforturilor pe care po
porul nostru le depune pen
tru construirea unei vieți noi, 
pentru înflorirea economiei 
și culturii, pentru propășirea 
patriei sale socialiste.

Convorbirile de la Bucu
rești, continuare firească a 
dialogului fructuos purtat la 
San Jose în septembrie tre
cut, au îngăduit să se exa
mineze evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două 
țări. După cum relevă comu
nicatul comun dat publicită
ții, cei doi președinți au tre
cut in revistă stadiul actual 
și perspectivele relațiilor bi
laterale, subliniind importan
ța istorică a Tratatului de 
prietenie și cooperare, sem
nat cu prilejul vizitei în Cos
ta Rica a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
precum și a celorlalte docu
mente încheiate cu acest pri
lej, instrumente menite să a- 
sigure o bază trainică adin
cirii și diversificării relațiilor 
dintre cele două țări. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu ară
ta: „Aș dori să exprim spe
ranța și convingerea că po
poarele noastre — care s-au 
înfrățit, ca să spun așa, prin- 
tr-un Tratat de prietenie și 
cooperare — vor întări tot 
mai mult solidaritatea și con
lucrarea dintre ele și, îm
preună cu toate celelalte po
poare, vor contribui la rea
lizarea năzuințelor spre mai 
bine, spre pace ale tuturor 
popoarelor lumii".

Documentul semnat 
București menționează
președinții celor două țări au 
reafirmat hotărirea de a ac
celera realizarea obiectivelor 
prevăzute in acordurile în
cheiate anterior și au con
statat cu satisfacție că exis
tă posibilități pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a 
relațiilor de prietenie și co
laborare româno-costaricane. 
în acest context s-a eviden
țiat necesitatea intensificării 
contactelor și schimburilor de 
vizite în diferite domenii în 
scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce, amintin- 
du-se și organizațiile de ti
neret.

în comunicatul comun se 
evidențiază faptul că pre
ședintele Jose Figueres Fer
rer a felicitat călduros și cu 
acest prilej pe președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru in-

la 
că

vestirea sa ca președinte al 
Republicii Socialiste România 
și a exprimat satisfacția și 
întreaga sa admirație față de 
eforturile și progresele rea
lizate de România in crearea 
unei industrii moderne, a u- 
nei agriculturi înaintate, in 
domeniul științei și culturii, 
care se reflectă în ridicarea 
nivelului de viață al poporu
lui român, precum și față 
de politica internațională ac
tivă și clarvăzătoare promo
vată de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
politică pusă in slujba întă
ririi păcii și dezvoltării co
operării intre toate națiunile 
lumii, a stabilirii unor rela
ții noi intre state, bazate pe 
respectarea principiilor drep
tului internațional. Președin
tele Republicii Costa Rica a- 
răta in toastul său, rostit Ia 
dineul de la Palatul Repu
blicii, că acelor persoane care 
l-au întrebat de ce vine in 
România le-a răspuns: „Mer
gem in România care a ini
țiat o nouă societate și care 
a cunoscut o mare renaștere 
să ne adăpăm din izvoarele 
inspirației sale, să ne edu
căm, să învățăm".

Dialogul Ia nivel inalt ro- 
mâno-costarican a oferit pri
lejul unui larg schimb de 
păreri în probleme esenția
le ale actualității internațio
nale. Cei doi președinți au 
exprimat opinia că tendința 
fundamentală a prezentului 
o constituie intensificarea co
operării dintre state, afirma
rea puternică a dorinței și 
hotăririi popoarelor de a asi
gura destinderea și pacea in 
lume, de a acționa pentru în
tronarea unor relații noi, de
mocratice in viața interna
țională. S-a reafirmat con
vingerea că pentru asigura
rea unui climat stabil de 
pace și securitate pe plan 
internațional este imperios 
necesar ca raporturile dintre 
state să se bazeze pe res
pectarea strictă și punerea in 
aplicare a principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reci
proc, neamestecului în trebu
rile interne și externe ale 
altor state, renunțării la for
ță sau la amenințarea cu 
forța. Conducătorii celor 
două state au exprimat pă
rerea comună că toate state
le indiferent de mărime, po
tențial și regim socjal-politic 
pot și trebuie să participe in 
mod activ la soluționarea 
problemelor majore ale con
temporaneității.

Turul de orizont a inclus 
aspecte de cea mai mare im
portanță ale evoluției mon
diale: cursul pozitiv din Eu
ropa; eforturile țărilor lati- 
no-americane pentru propă
șirea economică, pentru va
lorificarea, in interesul na
țional, a resurselor naturale 
proprii; succesele luptei îm
potriva colonialismului, neo- 
’olonialismului și imperialis
mului; preocupările țărilor in 
curs de dezvoltare pentru a 
micșora și lichida decalajele 
ce le despart de țările avan
sate din punct de vedere e- 
conomic; situația din sud-es- 
tul Asiei; necesitatea regle
mentării pe cale politică a 
conflictului din Orientul A- 
propiat; imperativul realiză
rii dezarmării generale și, in 
primul rind, a celei nuclea
re; rolul O.N.U. 
rea problemelor 
na le.

Dialogul dintre 
ședinți — prin 
sale rodnice, prin ambianța 
cordială, prietenească in care 
s-a desfășurat — reprezintă 
o valoroasă contribuție la 
dezvoltarea în continuare a 
prieteniei și cooperării din
tre România și Costa Rica, 
la întărirea păcii și înțele
gerii între popoare.

în rezolva- 
internațio-

cei doi pre- 
rezultatele

M. RAMURA

Sesiunea E.C.O.S.O.C.
Comitetul, social al Consiliului 

Economic, și Sociaț al O.N.țJ. 
(E.C.O.S.O.C.) a trecut Ia exa
minarea raportului Comisiei 
pentru statutul femeii, cu pri
vire la lucrările celei de-a 25-a 
sesiuni a acestui organism, ra
port care, înțre altele, conține 
14 proiecte de rezoluții. Acestea 
vizează extinderea 
internaționale pentru 
rea statutului femeii 
tatea contemporană, 
rea, ta 1975, a „Anului interna
țional al femeii", aplicarea pre-

cooperării 
promova
ta socie- 
organiza-

vederilor declarației pentru eli
minarea discriminărilor pe con
siderente de sex.

Luînd cuvintul în dezbaterile 
din comitet, reprezentantul ță
rii noastre, Gheorghe Chirilă. a 
evidențiat interesul României 
față de cooperarea internațio
nală în vederea promovării sta
tutului femeii, care iși găsește 
originea in politica sa internă, 
de respectare a principiului e- 
galității depline in drepturi a 
femeii cu bărbatul, în toate do
meniile de activitate.

țgfrnemo
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FRAȚII JDERI : Patria (orele 
9; 12; 15; 18; 21); București (orele 
8,30; 11.15; 14,15; 17.15; 20,15).

. TREI SCRISORI SECRETE ; 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA î 
Casa Filmului (Bd. Magheru Nr. 
29) — orele 15 ; 17,30 ; 20; Favorit 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16;
18,15; -20 30): Luceafărul (orele 
9; 11.15: 13,30; 16; 18,30; 20.45);
Festival (orele 9; 11: 13; 15; 17: 
19; 21).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Scala (orele 9; 11.15; 13.30;
16; 18,30: 20.45) Capitol (orele 9.15; 
11,30: 14; 16,15; 18,30; 20.45).

MAI TARI DECIT MOARTEA : 
Doina (orele 12.30; 14.45; 
19.45 — program pentru 
orele 9.45; 11,15)

RIO -------- “ ' ‘
8 45;
20,30). 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

PĂCALĂ : Dacia (orele 9; 
15; 17.45; 20.30); Lira (orel«

LOBO ; Grlvlța
11.15: 13.30: 15.45:
Flamura (orele 9:

17.1.5; 
copii :

(orele 
18,15: 
11.15;

11,45
15,30

o
Constituirea

care 
unor 

din

Fer- 
directorul ge- 

companiei British 
Corporation, a 

că, în urma vizi-

ce, în dimineața zilei

rx

Vi

grupului 

anglo - român 

de cooperare 

economică

Sub auspiciile Confedera
ției Industriei Britanice, la 
Londra a luat ființă grupul 
de colaborare și cooperare 
economică cu Republica So
cialistă România, la 
participă reprezentanții 
mari firme și bănci 
Marea Britanie.

Luînd cuvintul, J. 
guson-Smith, 
neral al 
Aircraft 
subliniat 
tei făcute in octombrie 1973 
în România, a convorbirilor 
avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și cu alți factori 
de răspundere, membrii de
legației Confederației Indus
triei Britanice s-au 
de largile posibilități de dez
voltare pe multiple planuri 
a schimburilor economice 
dintre țara noastră și Marea 
Britanie. Ca rezultat, o serie 
de mari firme din Anglia — 
ca „Bac", „Hawker Sidde- 
ley“. „Barklay’s Bank", 
„Dowty Group Limited", 
„Dunlop". „Herbert Machine 
Tools Limited", „Black and 
Decker Limited", „British 
Oxigen Company", „Metal 
Box Company", „Joseph Lu
cas Limited" și altele — au 
hotărit să constituie acest 
grup, al cărui scop este 
de a contribui la lărgirea și 
adîncirea relațiilor de co
laborare și cooperare în do
meniul industrial și tehnico- 
științific intre cele două țări.

convins

după răsturnarea 
guvernului Caetano

După 
de 25 aprilie, unități ale armatei 
portugheze au declanșat acțiu
nea insurecțională denumită 
„Mișcarea forțelor armate", ca
re a dus la inlăturarea guver
nului prezidat de Marcello Cae- 
tano și la preluarea puterii de 
cățre o juntâ militară, in noap
tea de joi spre vineri au fost 
semnalate incidente intre uni
tăți ale armatei și ocupanții se
diului poliției secrete, care au 
refuzat să se predea, deschizind *—. ~. și 

Și 
se

focul. Ciocniri intre militari 
membrii poliției au avut loc 
la închisoarea Caxias, unde 
află dețin uții politici.

In cursul zilei de vineri, 
urma apelurilor radiodifuzate 
ale autorităților, activitatea eco
nomică s-a desfășurat ta con
diții normale.

în cursul unei conferințe de 
presă organizate la cazarma 
Pontinha — cartierul general al 
juntei militare — generalul An
tonio de Spinola, șeful „Mișcă
rii forțelor armate", a prezentat 
programul noului guvern. A- 
cesta prevede că exercitarea pu
terii politice se va face prin 
intermediul juntei militare pinâ 
la formarea, intr-un termen 
scurt, a unui guvern provizoriu 
civil. Junta va decreta destitui
rea imediată a președintelui re
publicii și a guvernului Cae- 
tano, dizolvarea Adunării Na
ționale, desființarea imediată a 
organizației Acțiunea Națională 
Populară — grupare politică a 
lui Marcello Caetano, singura 
autorizată, în trecut, in Portu
galia. Este prevăzută, de ase
menea. desființarea imediată a 
Direcției Generale a Siguranței,

Conferința securității» »

■ ■

și cooperării europene
în contextul măsurilor de creș

tere a încrederii și de întărire a 
stabilității pe continent, subco
misia pentru problemele militare 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa a exami
nat conținutul pe care ar urma 
să-l aibă notificarea manevrelor 
militare.

Luind cuvintul in cadrul 
discuțiilor pe această temă, re
prezentantul român Romulus 
Neagu a prezentat poziția țării 
noastre privind elaborarea 
prevederi complete, 
cise. de natură să 
efectiv la creșterea 
între state și a 
acestora. în această 
idei, el a relevat că 
ar trebui să cuprindă date pri
vitoare la denumirea, natura, 
scopul, anvergura, calendarul și

zona de desfășurare

in

a Legiunii portugheze și a Or
ganizației politice a tineretului.

Guvernul provizoriu va gu
verna prin decrete-lege, in ca
drul strict al programului men
ționat. El se angajează, de ase
menea. să respecte libertatea de 
întrunire și asociere, să desfiin
țeze tribunalele speciale 
revizuiască

Guvernul 
bazele unei 
mice, avind 
diată lupta

în domeniul politicii externe, 
guvernul provizoriu iși va des
fășura activitatea pe baza prin
cipiului potrivit căruia soluția 
războaielor din așa-numitele te
ritorii de peste mări (regiunile 
menținute sub dominație colo
nială din Africa — n. n.) este 
de natură politică și nu mili
tară, tacercind, totodată, să cre
eze condițiile pentru angajarea 
unei dezbateri la nivel național 
a problemei acestor teritorii.

Programul menționează decre
tarea unei amnistii imediate în 
favoarea tuturor deținuților po
litici. urmind ca forțele milita
rizate (jandarmeria, poliția) să 
fie reorganizate.

Programul precizează că. după 
alegerea Adunării Naționale 
Constituante și a noului pre
ședinte al republicii, junta mili
tară va fi dizolvată.

și să 
procedura penală, 
provizoriu va pune 
noi politici econo- 
ca preocupare ime- 
impotriva inflației.

Răspunzind, apoi, unor între
bări, generalul Spinola a men
ționat că „toți portughezii care 
s-au refugiat în străinătate sînt 
liberi să se reîntoarcă în țară". 
Refertadu-se la , 
peste mări", el 
nu intenționează, 
ceapă dialogul cu 
rilor de eliberare 
aceste teritorii.

„teritoriile de 
! a adăugat că 
, încă, să în- 

liderii mișcă- 
națională din

președin- 
Mișcarea 

Eliberarea

multi 
l'lUItll

CAMBODGIA : Elevi in recreație in curtea școlii Khan Du Sun din provincia Kratie eli
berată de forțele patriotice. \

Conferința 
de la Mogadiscio

Sub auspiciile Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat și ale Mișcării Pan- 
africane a Tineretului, la Mo
gadiscio — capitala Somaliei 
— se desfășoară lucrările u- 
nei conferințe internaționale 
la care participă reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret din 42 de state din 
Africa, Asia, America Lati
nă și Europa, precum și re
prezentanții mișcărilor de 
eliberare națională. Dezbate
rile sint consacrate consoli
dării relațiilor dintre mișcă
rile de tineret în lupta îm
potriva colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialis
mului și a regimurilor rasis
te și discriminării rasiale, 
pentru libertatea și indepen
dența popoarelor care se mai 
află tacă sub jugul domina
ției coloniale.

Seychelles pe calea

CU PRIVIRE LA CEA DE-A 67-A ȘEDINȚĂ 
A COMITETULUI EXECUTIV AL C.A.E.R.

de 
clare și pre- 

contribuie 
încrederii 
securității 

ordine de 
notificările

vre

subcomisiei. participanta au 
a: uns la un acord ca notificarea 
să cuprindă denumirea, calenda
rul și zona ce desfășurare a 
manevrelor. Pentru perioada ur
mătoare. au rămas să fie nego
ciate propunerile prezentate de 
diferite state pnvtad includerea 
ta formulările documentelor fi

le ale conferinței a datelor re- 
itoare la natura, scopul, va

loarea efectivelor și genul uni
tăților participante, data începe
rii și încheierii mișcărilor de 
trupe, legate de m anevre inclu
siv durata absentei lor din ca
zărmile de dislocare, precum și 
alte asemenea elemente menite 
să ofere o imaging cit mai clară 
a manevrelor notif

dC

ievr

Agostinho Neto, 
tele Partidului 
Populară pentru 
Angolei, (M.P.L.A.), aflat ta
capitala canadiană, a decla
rat ta cadrul unei conferințe 
de presă că lupta M.P.L.A. 
nu va lua sfirșit decit oda
tă eu eliberarea completă a 
Angolei. „Noi sir.tem gata să 
negociem cu Portugalia" — 
a spus Agostinho Neto. re- 
Ievind insă că „federația așa 
cum a propus-o generalul 
Spinola, ta care Portugalia 
ar avea ultimul cuvint, nune 
convine deloc". „M.P.L.A.

| luptă din totdeauna pentru 
o independență completă a 

| Angolei, și numai pe acest 
principiu se pot stabili ba
zele cooperării cu alte țări", 
a relevat în încheiere Agos
tinho Neto.

independenței

TOGO
„Țara de dincolo de mare", cum este de

numită Republica Togo, stat african (56.000 
km. p.) situat in Golful Guineei, intre Gha
na și Dahomey, sărbătorește la 27 aprilie 
împlinirea a 14 ani de la proclamarea inde
pendenței sale naționale.

Datorită anilor lungi de dominație colo
nială, care au lăsat urme adinei asupra 
dezvoltării economice și sociale a țării. 
Republica Togo are o economie bazată in 
principal pe agricultură. Aproape 75 la sută 
din locuitori (o populație de circa două 
milioane) se ocupă cu cultivarea pămintu- 
lui (condițiile climatice, din sudul țării în
deosebi, favorizind plantațiile de cafea, 
cacao, bumbac, arahide. mei, porumb), eu 
creșterea vitelor, iar cei de pe litoral cu 
pescuitul.

Subsolul țării este foarte bogat în zăcă
minte de petrol, minereu de fier (mai ales 
in regiunea Bossari-Bangeli), fosfarite, 
crom, bauxită, grafit etc. Republica Togo 
este una dintre principalele țări exporta
toare de fosfați. In luna ianuarie a acestui 
an, președintele Republicii Togo, Etienne

Eyadema, a anunțat intr-un mesaj televi
zat că guvernul său a hotărît să naționa
lizeze exploatările de resurse minerale ale 
țării. „Interesele naționale — a spus pre
ședintele Eyadema — cer să ne asumăm 
responsabilitatea exploatării și valorifică
rii resurselor noastre minerale. Vom deveni 
cu adevărat independenți numai atunci cind 
economia noastră va înceta să mai fie un 
apendice al intereselor economice străine".

Ca urmare a eforturilor pentru valorifi
carea resurselor naturale au fost descope
rite noi zăcăminte de fosfați, construindu-se 
o uzină modernă la Kpeme care livrează

• PARTIDUL DEMOCRAT 
DIN INSULELE SEYCHELLES 
a repurtat victoria in alegerile 
generale care s-au desfășurat, 
joi. in această țară. Prin obți
nerea a 52.3 la sută din totalul 
sufragiilor exprimate, Partidul 
Democrat iși adjudecă 13 locuri 
ta Adunarea Legislativă, față 
de două locuri cite au revenit 
principalului său rival, Partidul ’ 
unificat al poporului, care a ob
ținut 47,7 la sută din voturi. 
Ambele partide au luat poziție, 
în cadrul campaniei electorale, 
în favoarea obținerii indepen
denței Insulelor Seychelles — 
actualmente colonie a Marii Bri
tanii. Guvernul ce va fi format 
va avea misiunea să pregăteas
că împlinirea acestui obiectiv.

anual peste un milion de tone fosfați pen
tru export. Au mai fost construite în ul
timii ani unități ale industriei alimentare, 
o fabrică pentru exploatarea marmurei, o 
fabrică de ulei de palmier. O largă dez
voltare cunoaște industria metalurgică in 
care, potrivit statisticilor, iși desfășoară 
activitatea peste 40.000 de persoane.

Pentru mai buna desfășurare a activită
ții în economie au fost create cinci centre 
ale „Societății regionale de amenajare și 
dezvoltare" care acționează cu succes în 
vederea dezvoltării culturilor alimentare și 
pentru creșterea producției industriale. 
Pornind de la faptul că tineretul reprezintă 
50 Ia sută din populația țării, statul togolez 
depune eforturi însemnate pentru a asi
gura. prin creșterea rețelei invățămintului, 
cadrele necesare economiei. De patru ani, 
în capitala Republicii Togo, Lome, există 
o universitate cu numeroase facultăți.

Preocupat de consolidarea independenței, 
de progresul țării, guvernul togolez promo
vează pe plan extern o politică de solida
ritate cu țările africane, cu mișcările de eli
berare națională, de prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii, potrivit principiului 
coexistenței pașnice, tn scopul unei mai 
bune cunoașteri și al dezvoltării cooperării 
bilaterale, guvernele român și togolez au 
hotărit în urmă cu trei ani să stabilească 
relații diplomatice. Relațiile dintre țările 
noastre cunosc o evoluție pozitivă, ascen
dentă.

între 23 și 25 aprilie a avut 
loc la Moscova cea de-a 67-a 
ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință au participat vice
președinții guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R., reprezen
tanți permanenți ta Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, 
precum și reprezentantul R.S.F.I. 
pe lingă C.A.E.R.

Ședința a fast prezidată de T. 
Țolov, reprezentantul Republi
cii Populare Bulgaria, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

Comitetul Executiv a exami
nat problemele ce vor fi pre
zentate sesiunii ordinare a 
C.A.E.R. Au fost adoptate, in 
vederea prezentării la sesiune : 
raportul Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. cu privire la activi
tatea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc între sesiunile 
a XXVII-a și a XXVIII-a ale 
Consiliului, raportul Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de pla
nificare cu privire la rezulta
tele preliminare ale elaborării, 
în cursul coordonării planurilor 
țărilor membre ale C.A.E.R., a 
problemelor colaborării econo
mice pe perioada 1976—1980, 
precum și cu privire la stadiul 
elaborării proiectului planului 
convenit al acțiunilor multilate
rale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1976—1980 re
feritoare la adincirea și per
fecționarea in continuare a co
laborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste.

Comitetul Executiv a relevat 
cu satisfacție că, in timpul ce
lei de-a 43-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria chimică, împuterniciți! 
guvernelor Bulgariei, Cehoslova
ciei. R.D. Germane, Poloniei. 
României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice au semnat convenția 
privind crearea de capacități 
pentru producția de coloranți 
sintetici și produse intermedia
re organice necesare fabricării 
acestora în anii 1976—1980, ți- 
nindu-se seama de specializarea 
și cooperarea în producția a- 
cestor produse, convenție adop- 

Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru industria chi- 
—consiliul „Inter- 

Realizarea convenției 
menționate va permite creșterea 
însemnată a producției unor 
grupe de coloranți de cadă, ac
tivi și de alți coloranți de cea 
mai bună calitate, în vederea 
satisfacerii mai depline a nece
sarului de 
striei ușoare 
ale C.A.E.R.

în timpul 
lui Executiv 
convențiile „ ____ ________
rale privind dezvoltarea pe te
ritoriul U.R.S.S. a producției 
de materii prime cu conținut de 
fier și a unor tipuri de fero-

tată de

mică și 
chim".

coloranți al indu- 
din țările membre

ședinței Comitetu- 
au fost semnate 

generale multilate-

aliaje, pregătite de Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planifi
care.

Convenția privind colaborarea 
în dezvoltarea pe teritoriul ~ 
U.R.S.S. a producției de mate
rii prime cu conținut de fier a 
fost semnată de președinții or
ganelor centrale de planificare 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Ca urmare 
a realizării convenției privind 
colaborarea în dezvoltarea pro
ducției de materii prime cu 
conținut de fier, livrările a- 
cestor materii prime, calculate 
în metal, din U.R.S.S. in țări
le respective europene, membre 
ale C.A.E.R., menționate mai 
sus, vor crește, incepind din 
anul 1980, cu aproximativ 25 la 
sută față de nivelul livrărilor 
din anul 1975.

Convenția privind colaborarea 
în dezvoltarea pe teritoriul 
U.R.S.S. a producției unor ti
puri de feroaliaje a fost sem
nată de reprezentanții împuter
niciți , ai Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice.

în conformitate cu aceste con
venții, ta U.R.S.S. vor fi livra
te, în vederea construirii și ex
tinderii Întreprinderilor miniere 
de preparare și de feroaliaje, 
elemente de construcție, mate
riale, _ mașini și utilaje, precum 
și mărfuri de larg consum și 
alte produse.

Convențiile menționate re
prezintă încă un pas important 
pe calea înfăptuirii Programu
lui complex al adincirii și per
fecționării in continuare a co
laborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R. și per
mit să se soluționeze în mod 
planic, pe o bază eficientă, pro
bleme ale asigurării țărilor 
membre ale Consiliului, care au 
semnat convențiile respective, 
cu aceste tipuri de materii pri
me ale economiilor naționale.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

MOSCOVA 26. — Corespon
dentul Agerpres, N. Crețu, 
transmite : Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, _ _ ‘
române în Comisia interguver- 
namentală româno-sovietică de 
colaborare economică, a avut, in 
cursul zilei de 26 aprilie, o in- 
tîlnire de lucru cu M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S,. 
președintele părții sovietice in 
aceeași comisie, fiind examina
te probleme de interes reciproc 
ale colaborării și cooperării 
economice și tehnice.

întîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.

președintele părții
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RODICA ȚEPEȘ

19); Cotrocenl (orele 11; 14; 16,45;
19.15) .

CE 
slor 
18,15; 
11.15;.......................................
(orele 8.30; 11; 13.15:
20.30) , Modern (orele 9
13,30; 16; 18.15; 20,30).

VALURILE DUNĂRII : 
(orele 9; 11.15: 13.30; 16;
20.30) .

CIDUL : Victoria (orele 9: 
16,15; 19.45), Volga (orele 9; 
16: 19.30).

UN COMISAR ACUZA : 1 
(orele 9: 11,30; 13,45; 16;
20,45); Aurora (orele 9; 
13,30; 15.45 “ ------- “ ’
rele 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18;

LE MANS : Arta (orele 
17.45: 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ
Bucegl (orele 15.45; 18;
Munca (orele 16; 18: 20)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

DRUM SĂ ALEGI : Excel- 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16;
20.30). Melodia (orele 9; 

13,30; 16; 18.30; 20,45). Gloria 
" ------ 16; 18,15;

11.15;

Lumina 
18.15;

12.30;
12.30;

Buzeștl 
: 18.30; 

11.15; 
18; 20.15); Flacăra (o- ------ ------ .. 2015)

15.30;

CAP :
20,15b

TARUL IVAN IȘI SCHIMBA 
PROFESIA: Giulești (orele 15.30; 
18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA : Floreasca fe
rele 15.30: 18; 20.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ i Crln- 
gașl (orele 16; 18,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN" : Ferentari (oreie 
15.30: 18; 20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15,30; 17.45; 20).

ClNTECUL NORVEGIEI : Mo
ților (orele 9; 12.30; 16; 19.30).

SECRETUL ----- -------------- ---
Unirea (orele 15,45: 18: 20.15).

CHEMAREA ----------------------
Vltan (orele 15.30: 18: 20.15)

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
rașului : Cosmos (orele 15.30; 
18; 20.15), Progresul (orele 15.30: 
18: 20.15).

CEATA ; Popular (ora 20.15).
OMUL CU CREIERUL TRANS

PLANTAT : Popular (orele 15,30; 
18).

Rahova

(o-

STRUCTURA CRISTALULUI ; 
Viitorul (ora 20).

DRUMUL SPRE VEST: Viitorul 
(ora 16).

LUNA FURIOASA; 
(orele 15.30; 18: 20.15)

PROPRIETARII: înfrățirea 
rele 15.30: 18; 20,15).

PLUGUL ȘI STELELE (orele 
14,30; 16,30); PRIZONIERUL DIN 
INSULA RECHINILOR (Ora 18.45) ; 
URAGANUL (ora 20,45). rulează la 
Cinemateca „Union".

LUI BUDDHA S

STRABUNILOR î
SlMBATA, 27 APRILIE 1974

PROGRAMUL 1
9.00 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi. 9.30 Film 
serial: ,,Eneida“. 10,20 Bucureștiul 
necunoscut: Muzeul Theodor A- 
man. 10.35 Telecinemateca. 16.30 
Fotbal: Politehnica Timișoara —

Petrolul Ploiești (divizia A) Trans
misiune directă de la Timișoara.
18.15 Familia la... Brăila. 18,45
Nuntă la Bălești. 19,00 Cum vor
bim. 19.15 Publicitate. 19.20 1001
de seri. 19.30 Telejurnal. 1 
Mai 1974 — sub semnul anului ju
biliar • Cronica întrecerii pen
tru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. 20.00 Tele-enciclo- 
pedia. 20.40 Film serial: ..Co
lumbo". Episodul „Candidatul".
22.15 Telejurnal. 22,20 Fotbal: Ar
gentina — România.

PROGRAMUL 2
20,40 Vedete ale muzicii ușoare; 

21.20 Itinerar turistic ; 21.35 Film 
de desen animat — Aventurile 
ursulețului Yogi ; 22.15 Top ’74 la 
ORTF ; 22,30 Gala canțonetei

DUMINICĂ. 28 APRILIE 1974
PROGRAMUL 1
8,30 Deschiderea programului. 

Gimnastica pentru toți; 8.40 Cra
vatele roșii; 9.35 Film serial pen
tru copii: COMOARA DIN 13

CASE. Ultimul episod: 10.00 Via
ța satului; 11,15 Ce știm și ce nu 
știm despre..; 11,45 Bucuriile mu
zicii: 12,30 De strajă patriei; 13.00 
Album duminical; 15,30 Drumuri 
in istorie. Cetatea Brașovului; 
15.50 Magazin sportiv; 16.30 Film 
serial: 17 CLIPE ALE UNEI PRI
MĂVERI — episodul II; 17,40 Chi
tare patriei. Concurs coral inter- 
județean: 19,00 Lumea copiilor; 
19.30 Telejurnal. Săptămina poli
tică Internă și internațională în 
Imagini: 20.00 Reportajul săptămî- 
nii. Șase copii și un muzeu: 20.20 
Publicitate; 20,25 • Film artistic : 
CĂLĂREȚUL SINGURATIC — 
producție a studiourilor america
ne — premieră pe țară cu An
thony Perkins; 21.50 Muzică ușoa
ră cu formația ..Capitol"; 22.05 
Telejurnal; 22,15 Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL 2
10.00—11,45 Matineu simfonic: 

Orchestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu": 20,00 Film se
rial pentru copii; GEORGE. Epi
sodul „Cursele lui Freddie"; 20,25 
Teatru liric TV. Selecțiuni din o- 
pera „Pescuitorii de perle" de 
Bizet; 20.55 Film serial : CO
LUMBO.

• IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR dedicate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub dominația 
fascistă, in zilele de 25 și 26 
aprilie, a avut loc, la Hamburg, 
R. F. Germania, în cadrul In
stitutului pentru economie și 
politică „Haus Riessen", semi
narul româno—vest-german cu 
tema „Marketingul in Româ
nia și posibilitățile de cooperare 
dintre România și R.F.G.", or
ganizat de Institutul pentru stu
dierea conjuncturii 
nale din 
Riessen"

perirea cheltuielilor necesitate 
de menținerea trupelor ameri
cane in R.F.G. Acordul, încheiat 
joi, îl- înlocuiește pe cel realizat 
anterior, care a expirat la 30 
iunie 1973.

București și 
din Hamburg.

internațio-
,1 „Haus

• LA 
CEPUT 
XIII-lea 
Progresist al “Oamenilor 
cii din Cipru — Akel, 
participă delegați ai organizații
lor din întreaga țară. Sint pre- 
zenți invitați din partea unor 
partide comuniste și muncito
rești. Partidul Comunist Român 
este reprezentat la lucrările 
congresului de tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al 
P.C.R.

NICOSIA AU 
lucrările celui ____
Congres al Partidului 

Mun- 
la care

ÎN- 
de-al

Există posibilități deosebit 
de favorabile pentru dezvol
tarea relațiilor dintre Argen
tina și țările socialiste — a 
declarat ministrul argenti
nian ai economiei, Jose Gel- 
bard. Argentina — a spus el 
în continuare — speră ca, pe 
calea extinderii relațiilor sale 
cu statele socialiste, să întă
rească legăturile de priete
nie cu popoarele acestor țări 
și să-și consolideze suvera
nitatea națională.

• S.U.A. ȘI R.F.G. au semnat, 
joi, la Bonn, un acord potrivit 
căruia Statele Unite vor primi 
in următorii doi ani suma de 
2,22 miliarde dolari pentru aco-

• PATRIOȚII DIN REPUBLI
CA GUINEEA-BISSAU continuă 
cu succes — potrivit unui comu
nicat oficial al PAIGC, difuzat 
la Dakar — acțiunile împotriva 
trupelor colonialiștilor portu
ghezi, provocindu-le serioase 
pierderi în oameni și tehnică de 
luptă. Astfel, ta zona orașu
lui Farim, ei au reușit să do

boare încă un avion portughez. 
In acest fel, numărul avioane
lor doborite de patrioți din luna 
martie anul trecut se ridică la 
41. In același sector au fost 
scufundate două nave militare 
cu soldați portughezi la bord.
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