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• Muncitorii forestieri din Rădăuți și-au onorat sarcinile de plan pe anii 1971— 1974. Ei și-au creat, astfel, condiții ca pină la sfirșitul acestui an să obțină o producție suplimentară in valoare de 140 milioane lei.In intervalul de timp care a trecut de la începutul actualului cincinal și pină a- cum, lucrătorii din cadrul exploatărilor de pădure și fabricilor de prelucrare au înregistrat o creștere a indicilor de utilizare a masei lemnoase de 2 la sută Ia răsi- noase și 15 la sută la fag.

rcalizind sporuri de beneficii in valoare de 8 milioane lei.Continuind acțiunea de sporire a gradului de valorificare a lemnului, forestierii din Rădăuți vor produce in plus, prin integrarea in circuitul productiv a lemnului de dimensiuni mici, peste 22 000 metri cubi lodbe pentru plăci aglomerate, iar prin valorificarea deșeurilor — peste 43 000 metri cubi lemn de lucru.• Lucrătorii Combinatului de lianți și azbociment din Birsești, petroliștii din Ți-

eleni, energeticienii termocentralei de la Rovinari-Ro- gojelu, muncitorii și tehnicienii din alte unități cu foc continuu ale județului Gorj au început luna mai sub semne de bun augur, încă din prima săptămină ei au înregistrat depășiri zilnice ale prevederilor de plan de 1—5 la sută. în a- cest fel, colectivele unităților economice au adăugat noi sporuri producției suplimentare obținute în primele patru luni ale anului, producție evaluată la 20 milioane lei.

53 de ani de la crearea Partidului Comunist Român

în îndelungata sa istorie — și mai unit
constituie garanția îndeplinirii și în
mai bune condiții, a rolului său de forță

OAMENI IN

Român este astăzi mai puternic ca

Avem un partid puternic, bine organizat,
disciplinat și unit, dispunem de cadre capabile și 
devotate partidului, cauzei socialismului, intereselor
vitale ale întregului nostru popor. Comuniștii
înfăptuiesc neabătut hotărîrile organelor de partid, 
linia politică generală a partidului. Partidul Comunist

oricind
Aceasta

viitor, în cele
politică

conducătoare a societății noastre socialiste”.

NICOLAE CEAUSESCU

ÎNDREPTĂȚIRE
de GRIGORE HAGIU

„Partidul sînt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor". Aceste cuvinte ale secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetizează întreaga istorie a partidului comunist ; istoria luptelor nimii, oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru dreptate și libertate socială și națională, pentru cucerirea puterii politice, pentru făurirea socialismului în România ; istoria luptelor în avangarda cărora s-au situat întotdeauna oameni puternic ancorați în realitățile țării, iubitori ai tradiții-

clasei muncitoare, țără- intelectualității, tuturor

lor înaintate ale poporului român, dar cu- privirea îndreptată înainte, convinși din tot sufletul de dreptatea cauzei lor și de victoria luptei lor.Partidul sînt oamenii. Acei oameni care, la începutul veacului nostru, înțelegind necesitatea făuririi unui partid revoluționar de tip nou, în stare să conducă muncitorimea și celelalte forțe progresiste în lupta pentru apărarea drepturilor libertăților lor democratice, militat) iar la 8 mai 1921 votat pentru transformarea partidului socialist în Partidul Comunist din România. Acei oameni care, mai bine de 20 de ani, înfruntînd teroarea apara-
ȘI au au

tului represiv al statului și ca- . lomniile propagandei burghezo- moșierești, au organizat și condus toate luptele revoluționare ale maselor populare din România, exprimînd în modul cel mai elocvent spiritul combativ al clasei noastre muncitoare, capacitatea partidului comunist de a organiza și conduce lupta poporului pentru înlăturarea exploatării, pentru o viață demnă, de a asigura victoria insurecției naționale antifasciste armate prin aplicarea creatoare, în condițiile specifice țării noastre,

Croiești pămîntului aripi 
din brazdele răsfrînte-n depărtare, 
muți riurile-n albii noi 
fi preschimbîndu-le-n lumină, 
le-mprăștii rămurișul îî, văzduh, 
să țină soarelui o cumpănă subtilă, 
și pentru orice clipă viitoare 
ai ancore masive de metal.

E9

La ordinea zilei, pe

AMENAJĂRI PENTRU

La I.R.A. Grivița a fost 
executat primul boghiu

pentru tramvaiul silențios
îmbunătățirea transportului 

în comun în marile orașe a 
-I------ l execuției
pentru tramvaiele 
Se punea . proble- 
preia această sar-

impus dezvoltarea 
boghiurilor 
silențioase.
ma cine să 
cină.

— Ne-ani angajat noi, ne 
răspunde inginerul șef Ștefan 
Lech. Zi și noapte, în cursul 
lunii aprilie, echipe de tineri 
au lucrat la organizarea nou
lui atelier. Prin autodotare și 
muncă patriotică, s-au montat 
bancurile și mașinile unelte, 
s-au procurat SDV-urile. Apoi 
au fost selecționați oamenii șî 
trimiși Ia specializare Ia I.T.B., 
Călan, Reșița.

Astăzi, lăcătușul mecanic 
Constantin Dobre, secretarul 
organizației U.T.C, de aici, e- 
xecută montajul final al frî- 
nei cu resort în numai două 
ore, față de 7 ore cit îi era 
necesar la prima încercare. A- 
ceeași pricepere au dobîndit și 
ceilalți tineri — Ilie Ene, Ion 
Girță. Ilie Drăghici, inginerul 
Gheorghe Tudor — care au 
reușit să se ridice la nivelul 
experimentalilor meseriași ai 
I.R.A. Grivița, Ștefan Bălău, 
Ionel Gheorghe. Ștefan Miha- 
lache. Ion Dod&u și alții. In 
noaptea premergătoare Iui 1 
Mai n-a plecat nimeni acasă, 
pină nu și-a văzut munca fi
nalizată. Primul boghiu pentru 
tramvaiul silențios, produs de 
mare complexitate tehnică, a- 
similat la I.R.A. Grivița. se 
află pe bancul de probă.

V. RAVESCU 
Foto : GH. CUCU

ogoare

(Continuare în pag. a 11-a)

ADRIAN VASILESCU

rea sondorilor. Este ceea ce vrea să semnifice și această secvență, surprinsă 
Gheorghe Cucu, la Schela de foraj Bascov, județul

REP. : Cîți bani ai plătit în total pentru școlarizare ?ION BOBORODEA (20 de ani, strungar la I.P.A. Sibiu, contractul de muncă desfăcut de trei ori) : Păi, întîi 3 700, pentru că am întrerupt școa- • Ia profesională (se califica lăcătuș) și a doua oară, 2 000 de lei, pentru cursul de calificare la locul de muncă — m-am „recalificat" strungar.REP : Ai preferat să plătești aproape 6 000 de lei, în loc să-ți achiți, muncind, datoriile față de uzină ! Dar văd că te-ai întors, dacă tot veai de gînd s-o faci, de ai mai plătit ?I. B. : Poate că... asta pasiunea mea, să dau bani I.P.A.S. !REP : E și pasiunea tatălui dumitale ? Fiindcă, vorba vine că dumneata plătești, n-am auzit să iasă bani din

a- ce
e la

Al tău ești 
și al tuturor, 
și dacă vii cu-ndreptățire din mulțime, 
îndreptățirea ta-i să limpezești destine, 
să-l pui pe om cu omenia lui aproape, 
față-n față, 
cînd Patria cea mai frumoasă este 
chiar Patria căreia zilnic îi dai viață.

De-a lungul Mureșului, de la Arad și pină la Nădlac, suprafețele amenajate pentru iriggt au crescut în acest an considerabil. Astfel, numai la C.A.P. Seitin. unde ne-am început .raidul nostru, cele 814 hectare reprezintă dublul față de anul trecut. Lucreția Foghiș, tehniciană hidro și, în același timp, secretara organizației U.T.C. din cooperativă, ne furnizează primele amănunte. De la sfir- șitul lunii martie, de cînd s-au început masiv acțiunile de combatere a hectar a primit adaus de apă Tinerii, fiindcă că este făcută mare parte de jinit inițiativa conducerii lucra în două schimburi, nizîndu-se în așa fel incit, prin rotație și la nevoie, ultimul schimb să aibă un program de

lucru prelungit. Dealtfel, tot ei s-au angajat ca pe timpul Cit cîmpul nu reclamă intervenției lor, puțin 25 ia sută lucrărilor din ..Ca niciodată în rii și-au adus campania președintele C.A.P., inginer V. Dobrity.

nevoia să execute cel din volumul legumicultura, acest ari, tine- contribuția în agricolă", apreciază
acțiunile secetei, fiecare in medie un de 400 această în cea ei, au m.c. mun- mai spri- de a orga-

Aurul negru , sîngele vital al economiei, se înnobilează în călătoria sa spre împlinire cu efortul și dărui-
• - - - - ... - - ' ~ de fotoreporterul nostru

Argeș.

însoțind un colectiv al C. C. al U. T. C.,

pe șantierele căminelor muncitorești din Prahova

„SĂ NE CONSTRUIM PROPRIA CASA
un apel la care

//

trebuie să răspundă fiecare tinăr

leneveală și apoi legea îi o- bligă pe părinți. Aveți „pasiuni" comune ?
FILANTROPI
CU BANII

ALTUIA
I. B. : Da de unde ! „Bă- trînu" are alte idei — cică să-i dau banii înapoi. îi dau în fiecare lună salariul, nu-

maî să nu mă mai bată la cap ! îi zic „i-ai și taci" !REP. : Frumos, după- ce 20 de ani a avut grijă să nu-ți lipsească nimic ! Și mai e o problemă : dacă dai lunar salariul in casă, înseamnă că locuiești, măninci și te îmbraci pe banii părinților. Ai impresia că în felul acesta le restitui ceva ?I.B. : Dacă or avea impresia că nu le-am dat destul, o să le mai dau ! V-am mai spus, asta e pasiunea mea, să dau banii, să n-am obligații.REP. : Față de uzină crezi că te-ai achitat cu 6 000 de lei ? Ce s-ar întîmpla dacă toți strungarii ar fi Ia fel de „corecți" ? Ar merge strungurile singure ? Dar mi se pare că habar n-ai ce obli-
Z. MONICA

(Continuare în pag. a lll-a)

Anul acesta în județul Prahova se construiesc 14 cămine pentru tinerii muncitori nefamiliști (cinci vor fi date în funcțiune în 1975). înainte de a analiza stadiul acestor investiții, se cuvine să evidențiem eforturile care se depun pentru executarea lucrărilor în grafic, calitatea acestora, activitatea brigăzilor de muncă patriotică, preocuparea manifestată de comitetul județean U.T.C. în acest sens. Discut, pentru început, cu ing. Mircea Cosma. președintele consiliului tineret muncitoresc. Aflu că în cea mai mare parte propunerile făcute au fost cuprinse în plan.— A rămas în atenția noastră rezolvarea căminelor pentru tinerii întreprinderii de mecanică fină Sinaia și ai Combinatului petrochimic Brazi. La nivelul județului, al șantierelor, s-au organizat comandamente lărgite, s-au încheiat minute cu întreprinderile de construcții pentru efectuarea de către tineri a unor munci necalificate. Valoarea acestora depășește, pină a- cum, 1,5 milioane lei. De două ori pe lună se analizează în secretariat stadiul lucrărilor ; secretarii comitetelor U.T.C. in-

comitetulformează, lunar, în oamenilor muncii.Un grafic întocmitMircea Cosma te pune în temă cu evoluția fiecărei construcții. Poți afla amănunte și despre alte obiective : școli, laboratoare etc. Acționînd în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, de a face totul pentru recuperarea restanțelor și realizarea in termen a noilor construcții, comitetul județean U.T.C. a intervenit operativ în rezolvarea unor situații dificile ajutind șantierele de la Combinatul chimic Valea Călugărească și întreprinderea de reparat utilaj energetic Cimpina să se înscrie în grafic. (S-au rezolvat probleme de aprovizionare, transport etc.).Pe cele mai multe șantiere lucrările se desfășoară in ritm alert. La Plopeni, căminul întreprinderii mecanice are un a- vans de 35 de zile. Aici tinerii au executat lucrări in valoare de 100 000 lei. Cu 35 de zile înainte se va da în folosință căminul întreprinderii de utilaj

de ing.

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a lll-a)

Suprafața amenajată de I.A.S. Nădlac se întinde pe 1552 hectare, din care 500 hectare prin conducte . îngropate. Din 26 martie și pină in prezent, natura a fost ajutată cu peste o jumătate de milion metri cubi de apă. în privința organizării, făcînd o medie a necesarului de apă pentru fiecare din suprafața irigată, datelor primite de la șef, tovarășul Francisc rezultă o doză optimă ditate ; î hectar. Cu toate acestea, in ciuda asigurării unei consistente baze materiale, există neajunsuri care oricind pot deveni acute. Este vorba, după cum ne spune tovarășul Constantin Pană, secretarul comitetului de partid al întreprinderii și specialistul unității pentru irigații,

cultură pe baza inginerul Pandelli, de umi- intre 400—600 m.c. pe u tcata acestea,

IRIGAȚIIde suprafețele amenajate prin canale deschise. 12 din cele 26 de tronsoane existente sînt vechi. Cu ele nu se mai poate realiza media zilnică de 25 hectare planificate. Pe de altă parte, i’cși este vorba mai degrabă ’«e o uzură fizică decît morală, întreprinderile specializate in producția de instalații pentru irigat, nu mai fabrică piese de schimb pentru astfel de sisteme cum ar fi indeosebi tuburile pentru aripi. Desigur, sînt mai rentabile sistemele cu conducte ingropate. Pledează în acest sens faptul că la Nădlac canalele cu apă, de unde se alimentează vechiul sistem, totalizează aproximativ 10 hectare. Dar la aceasta se adaugă și cele 6—7 hectare de drumuri făcute și ca urmare a frecventei nevoi de intervenție pentru reparatul conductelor.Este evident că scopul extinderii rapide a amenajărilor pentru irigat il reprezintă creșterea producțiilor la hectar. A raporta însă doar că s-a dublat suprafața, în timp ce în plan sporurile de producție sînt destul de modeste, este o treabă care nu servește nimănui. Spunem acest lucru, călăuziți de comparația dintre cele două unități. La C.A.P. Seitin, sporul la hectar pentru cultură irigată este in medie de 10 la sută. La I.A.S. Nădlac, care dispune de un sol cu fertilitate aproximativ egală, sporul este de circa 20 la sută. Explicațiile, în bună parte le-am sesizat. Ceea ca nu înseamnă că trebuie să aștepte totul de-a gata.
în 1Ceea beneficiarul să primească

ION DANCEA

ÎNTREBĂRI
Gaston Berger, unul dintre părinții for

melor celor mai moderne aie pedagogiei, 
citat și cu altă ocazie în acest colț de ziar, 
atrăgea atenția că prima învățătură pe 
care trebuie s-o dăm tinerilor este aceea 
de a face față schimbării. Ritmul epocii 
noastre este atît de dinamic îneît cantona
rea într-un singur „spațiu" (geografic, pro
fesional etc.) înseamnă, deseori, condamna
re la anchilozare. Acesta este și motivul 
pentru care, ca o uriașă ființă ultrasensi- 
bilă, societatea modernă trebuie să-și do- 
bîndească, prin suplețea sistemelor sale or
ganizatorice, dar și prin educația membri
lor săi, capacitatea de a se 
adapta »!a situațiile, impuse de 
ziua de azi, sau de viitor. Stu
pefacția în fața schimbării sea
mănă, deci, cu acel gest de 
babă analfabetă, care învă
țase un singur drum, spre
biserică, pentru a asculta una 
eași cîntare, babă care aude deodată că 
altele sînt drumurile adevărate și altele 
templele de căutat în viață.

în acest sens, al nevoii de 
schimbării, societatea noastră 
pus bazele unei atitudini net
tuturor celorlalte : omul nu numai că 
teaptă schimbarea, dar își propune s-o pro
ducă el însuși. Comuniștii au dat nenumăra
te exemple. Un apel, o chemare și baga
jele erau gata, deseori oamenii plecau cu 
familiile pentru a participa la o mare acțiu
ne, nu se temeau de strămutări, nu se je
leau în fața unor schimbări ale locului de 
trai, ale profesiei chiar. Acest exemplu a 
rămas și, din atîtea cazuri pe care 'le-aș

EUGEN FLORESCU

o singura 
și ace-

a face față 
socialistă a 

superioare 
aș-

putea cita, îl aleg pe acela al unui tinăr 
specializat în centrarea axelor de turbine, 
care drept autobiografie la primirea în 
partid a transcris o listă cu zeci de locuri 
în care s-a mutat începînd de la 18 ani. A 
lucrat, a plecat, iar s-a instalat, iar a lu
crat... Și așa mai departe. Frumoasa viață 
a acestui om mi se pare și azi inegalabilă 
prin exemplul ei contrar anchilozării. Bio
grafia acelui om descria nu un culcuș, cu
prindea o țară...

Tot așa de deschis trebuie să spun însă 
că întîlnesc — cu deosebire în ultima 
vreme și mai ales în rîndul unor tineri - și 

un fenomen invers, de băgare 
la umbră, de sleire sub un 
brusture numit „diplomă" sau 
„repartizare". Oameni care la 
25—30 de ani au sîngele 
zeamă de piftie și pe lingă 

care pensionarii sînt niște adevărați ro
mantici cutezători. Tineri fricoși I Tineri 
conservatori I „Ce-o să fie „Ce-o să se 
întîmple ?". „Am auzit că nu mai e nevoie 
de...". Da, uneori nu mai e nevoie. Dar 
dacă nu mai e nevoie aici, e nevoie în altă 
parte. „Ce spui ?", se tînguie ei. „în altă 
parte, unde adică Și întrebarea rămî- 
ne deschisă : nu cumva undeva unde e 
ceva mai greu ? sau în provincie ?

Poate că și una și alta !
Curg apele pe ei. Trăiesc o tragedie. Un 

agronom la doi ani de la absolvire, îndem
nat să se ducă, totuși, să lucreze în profe
sia lui se plîngea că îi este imposibil s-o 
ia „de la început". Cine l-o fi crescut ?

Cei care plecau în munți la Bumbești-Li- 
vezerii nu plecau la greu ? Iar localitățile 
acelea nu cumva erau în... provincie ?

A
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„Am completat cererea de primire în partid, 
numai după ce am depășit stadiul îndeplinirii 

sarcinilor încredințate"
Convorbire cu Ion Constantin, șef de echipă la laboratorul 

de electronică al I. M. M. R .Grivița Roșie

RUBRICA ELEVULUI

IN DIALOG: 

învățătoarele 
cu strungărițele— Mi-ați spus că ați făcut cerere de intrare in partid oarecum tirziu — la 26 de ani, după o matură gindire și după ce ați considerat că și din punct de vedere profesional (in viața de organizație am aflat că ați fost o prezență activă) ați depășit stadiul îndeplinirii exacte a sarcinilor încredințate și ați Început să dați „ceva" în plus. Ce era de fapt acel „ceva" și ce semnificație are pentru dumneavoastră ?— Am Început să lucrez ca muncitor necalificat. După un timp, mi s-a oferit posibilitatea să mă calific — electrician. Făceam, ziceam eu, corect, o muncă de rutină (întreținere). Fără să-mi dau seama prea bine de ce (nu-mi pusesem de fapt, deschis, această întrebare) mă consideram nemulțumit. Eram foarte tlnăr, sănătos și socoteam că aș putea da mai mult, că și ceilalți aveau dreptul să pretindă de Ia mine mai mult. M-am mutat de Ia întreprinderea la care lucram la „Grivița Roșie". Aici, o intîmplare m-a ajutat să-mi găsesc meseria care avea să mă pasioneze și în același timp să-mi cristalizeze gîndurile și dorințele de realizare, într-un timp... record !„întâmplarea" nu este tocmai intîmplare și nu ascunde in ea nimic din clasicul .,noroc", care s-ar așeza la un moment dat în calea unui tânăr ! In cazul lui I. C„ a fost o evoluție firească, prin care trec, cu o periodicitate din ce în ce mai strinsă, atât întreprinderile industriale cît și oamenii care lucrează in ele. In anul angajării lui I. C. la „Gri- vița“ ca electrician. într-una din secțiile de reparat vagoane se introdusese o tehnică nouă — vechile instalații de iluminat se înlocuiau cu instalații moderne, tranzistorizate. Odată cu tehnica. trebuia să evolueze și oamenii ; electricienii se transformau in electroniști. După absolvirea unui curs au trecut la laboratorul de electronică.— Erați pregătit suficient pentru noua muncă ?— Nu și nu sînt nici astăzi : zilnic ne confruntăm cu alte și alte probleme. De fapt, din ziua In care am trecut la laborator am continuat să fiu nemulțumit de cunoștințele mele. Este insă

o nemulțumire care... mă mulțumește ! Mi-am alcătuit o întreagă bibliotecă cu lucrări din domeniu, dublată cu fișe, conspecte etc. și nu exagerez dacă spun că le consult zilnic...— Cred că odată cu „intil- nirea“ cu electronica începuse să se contureze acel ceva in plus pe care il doreați...— Mai mult, s-a și materializat ! Laboratorul nu era suficient utilat. Aveam obligația să rezolvăm toate problemele care nu se puteau rezolva în secție. Făceam acest lucru, dar nu ne mulțumea timpul prea îndelungat afectat fiecărei lucrări și uneori nici chiar calitatea lor. Aveam nevoie de standuri de probă, de nenumărate alte aparate...Aparatele au apărut pe rind și astăzi contribuie substanțial la reducerea timpului de staționare al vagoanelor, la îmbunătățirea calității și finalității instalațiilor și înlocuiesc importul. Datorită concepției originale care a stat la baza construirii lor, o parte au fost considerate inovații. Șapte aparțin, in egală măsură, inovatorului Ion Constantin și colaboratorilor săi, Ion Banc, Radu Cornel, Al. Petrescu, Valentin Cotrună.— Numai cele 7 inovații au constituit acel „ceva în plus" care v-a dat încredere să completați cererea de intrare in partid ?— Doar o parte. De fapt, îmi schimbasem pe nesimțite modul de a gîndi. Să nu credeți că astăzi efectuez numai lucrări interesante, primim și la laborator destule lucrări banale. Dar nu le consider ca atare, ci mă străduiesc să le execut pe toate la un înalt nivel calitativ. Am înțeles că și eu și oricare dintre colegii mei purtăm întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor încredințate, că de îndeplinirea lor depinde realizarea planului uzinei în totalitatea sa. Schimbarea modului meu de a gîndi s-a produs după angajarea mea la „Grivița". Atunci am început să mă apropii de cerința formulată cu multă claritate în proiectul de norme — „comunistul trebuie să fie un

exemplu de dăruire și pasiune 
in muncă, in activitatea crea
toare".— Astăzi, aveți 29 de ani și 3 ani vechime in partid. V-ați identificat cu această cerință 7— Ar fi însemnat să ating perfecțiunea ! Iar eu sînt convins că întotdeauna voi mai avea ceva de făcut.— Din cite vă cunosc, îmi dau seama că ați căutat mereu să vă imbogățiți atit cunoștințele de cultură generală (ați terminat liceul seral) cit și cele profesionale (recalificare, cursuri de perfecționare, veți absolvi in curind școala de maiștri). Ce va urma ? Fiindcă sînt convinsă că va mai urma ceva !— Voi da examen la Facultatea de subingineri — secția electronică.— De ce ?— Citesc mult, dar nu pot învăța singur totul. M-am dus le școala de maiștri pentru un curs de tehnologia AMC. Dar m-am izbit și de alte probleme, aici, la standul meu. Am văzut că unii dintre colegii care sînt la subingineri au știut să le rezolve...— Observ că în tot timpul discuției ați evitat vorbele mari, „teoretizările" cum le-ați numit, și ați adus mereu vorba despre amănunte concrete ale muncii dumneavoastră. Dar eu cred că în spatele tuturor sacrificiilor pe care le faceți (fiindcă sint sacrificii după-amiezile ocupate de ani de zile, duminicile consacrate studiului, concediile înjumătățite din cauza examenelor !) trebuie să stea aeva mult mai important decit un anumit curs, nu ?— Vă voi răspunde, fiindcă într-adevăr nu sînt „tare" la teoretizări, cu un citat din Proiectul de norme : comunistul este dator să-și perfecționeze pregătirea de specialitate, competența profesională, să depună eforturi neslăbite pentru a-și însuși tot ce e nou pe plan mondial și în țară, să-și lărgească continuu orizontul cunoașterii științifice și de cultură generală, să-și îmbogățească mintea și spiritul.$i eu încerc, mă străduiesc să fac aceasta.

MONICA ZVIRJIXSCHI

OAMENI ÎN 
AVANGARDA ISTORIEI

(Urmare din pag. I)a tezelor marxist-leniniste despre rolul clasei muncitoare și necesitatea imperioasă a unității ei de acțiune, despre a- lianțele cu toate clasele și grupările sociale, democratice și patriotice, despre corelația dintre condițiile obiective și faptele subiective în revoluție. A- cei oameni care, după 23 August 1944, intr-o perioadă de profunde transformări economice, de renaștere națională a poporului român, au făcut totul pentru ca partidul comunist, ieșit din ilegalitate, să-și reorganizeze întreaga activitate, să-și constituie, într-un timp foarte scurt, puternice organizații în întreprinderi și instituții, la orașe și la sate. în toate județele țării ; oameni sub conducerea cărora lupta antifascistă a poporului român s-a transformat intr-o mișcare de amploare fără precedent în istoria Româniți, avînd drept obiective democratizarea țârii, reforma a- grară. refacerea economiei naționale, cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii, asigurind premisele pentru trecerea la înfăptuirea sarcinilor revoluției și construcției socialiste, la edificarea noii orînduiri în România. Acei oameni care, în decursul celor trei decenii de la eliberarea patriei de sub jugul fascist, au condus poporul român pe drumul unor strălucite realizări ; un drum care a parcurs o întreagă epocă istorică, de la orînduirea bazată pe exploatare și asuprire din trecut, la orînduirea nouă, liberă, socialistă, în care liber și deplin stăpîn pe soartă, poporul nostru își făurește în mod conștient propria istorie ; de la vechea Românie burghezo-moșierească, înapoiată din punct de vedere economic, la România soeialistă, țară cu o economie dinamică, cu o industrie și agricultură în plin proces de dezvoltare și modernizare, cu un înalt nivel de viață și de civilizație materială și spirituală.Sărbătorim în acest an trei decenii de la eliberarea patriei de sub dominația fascistă, trei decenii de eînd poporul român a pășit pe o cale nouă, de uriașe transformări democratice, revoluționare. Această aniversare prilejuiește evocarea tuturor mărețelor realizări petrecute în România postbelică — realizări Ia înfăptuirea cărora au participat, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului comunist, toți oamenii muncii. în acest an jubiliar, întregul nostru popor, urmînd îndemnul și exemplul comuniștilor, este hotărît să in- tîmpine ziua de 23 August cu înfăptuiri tot mai importante în toate domeniile de activitate. Partidul se bizuie pe devotamentul și abnegația oamenilor

muncii ; ei transpun in viață programul său privind progresul multilateral al patriei, asigurarea unui nivel inalt de ciyiliza- ție și bunăstare in România.Istoria partidului este istoria oamenilor. în întreaga sa e- xistență partidul a evidențiat practic rolul maselor populare și al reprezentanților lor in dezvoltarea societății românești. Cei 53 de ani care au trecut de la făurirea P.C.R. ilustrează convingător ideea că numai ridicarea hotărită a tuturor maselor populare, in frunte cu clasa muncitoare, cu partidul comunist, in momentele de cotitură ale istoriei, este de natură să asigure victoria finală. în acest sens partidul nostru a valorificat bogatele tradiții din istoria țării, din trecutul revoluționar de luptă al poporului român, oferind maselor populare un strălucit exemplu de acțiune în consens cu interesele vitale ale Întregii națiuni. Făurirea noii societăți reprezintă in esență o activitate neobosită a partidului comunist de elaborare a celor mai bune soluții, de găsire a celor mai a- decvate modalități care să a- sigure participarea maselor largi la această importantă operă de creație istorică. în acest proces s-a afirmat cu precădere activitatea partidului de a studia cu atenție realitățile, de a descoperi la timp contradicțiile care apar în societate, de a se consulta cu masele, de a ridica deschis în fața poporului dificultățile ivite și cauzele a- cestora, de a găsi întotdeauna cele mai potrivite căi de depășire a răminerilor în urmă, de mobilizare a tuturor forțelor societății pentru realizarea programului său marxist-leni- nist. Atit prin structura sa. cit și prin tot ceea ce realizează în Întreaga sa activitate, partidul dezvoltă legături puternice cu masele, își afirmă calitatea de exponent al întregii noastre națiuni. întreaga istorie a partidului este străbătută ca un fir roșu de ideea revoluționară a identificării cu aspirațiile, năzuințele, ginduri- le înaintate ale poporului român. Consecvent în transpunerea în viață a acestei idei, partidul comunist se afirmă astăzi ca un factor dinamizator al tuturor oamenilor muncii, el reprezentînd sinteza gindirii și acțiunii unor întregi generații de patrioți luminați, de luptători pentru cele mai înaintate idealuri ale poporului român.Conștiința partidului este conștiința oamenilor. Creșterea rolului conducător al P.C.R. în etapa istorică pe care o străbatem în prezent semnifică o condiționare dialectică. în cadrul dezvoltării societății noastre, dintre baza economică și suprastructura politică și ideologică, premisă permanentă a

progresului material și spiritual al țării. Exercitarea de către P.C.R. a rolului său conducător se afirmă pe o multitudine de planuri, determinind procesul ascendent, mersul înainte al societății noastre pe calea socialismului. Conștient de faptul că creșterea economică deține un rol hotăritor in dezvoltarea socetâții, partidul întreprinde măsuri fundamentale pentru ridicarea potențialului industrial și agricol al țârii, pentru creșterea venitului național, întreprinde eforturi mari pentru deplina valorificare a tuturor resurselor materiale și umane ale patriei. In concepția partidului creșterea economică nu este însă un scop in sine ; ea reprezintă un mijloc la indemi- na omului, un mijloc in stare să asigure condiții echitabile de muncă și de viață tuturor oamenilor.Perioada care a trecut de la cel de-al IX-’ea Congres al partidului — cea mai fertilă din intreaga istorie a României — a marcat un important pas înainte in dezvoltarea multilaterală a patriei, exercitind o influență pozitivă hotăritoare asupra întregii vieți politice, economice și sociale. întreaga politică a P.C.R. din această perioadă, in elaborarea căreia un merit deosebit il are secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este orientată către realizarea unui puternic avint al forțelor de producție, pe baza științei și tehnicii moderne, perfecționarea continuă a relațiilor de producție și a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cunoaștere și cultură al poporului, adincirea democrației socialiste, crearea condițiilor pentru participarea tuturor oamenilor muncii la conducerea țării, aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste. înfăptuirea acestei politici este strins legată de creșterea conștiinței maselor, de ridicarea nivelului ideologic și politic al comuniștilor, al tuturor cetățenilor, al tineretului îndeosebi. de dezvoltarea conștiinței socialiste. Fiind un partid revoluționar. acționind in spiritul materialismului dialectic și istoric, P.C.R. face totul pentru e- ducarea comunistă a maselor, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului popor, a- vînd convingerea că numai cu oameni pregătiți pentru o activitate conștientă poate fi înfăptuit cu succes programul pe care îl avem, precum și programul care urmează să fie elaborat în acest an. la cel de-al XI-lea Congres. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu „sarcinile tot mai complexe ale construcției socialiste cer cunoștințe multilaterale, spirit organizatoric, cutezanță și perseverentă, devotament nemărginit față de partid, fată de popor, față de cauza socialismului și comunismului".

Cele mai frumoase clipe ale 
trimestrului trecut au fost a- 
celea în ca*e noi ani legat o 
frumoasă prietenie cu strun
gărițele anului II L de la 
Grupul școlar I.M.M. In urma 
unei vizite foarte instructive 
pe care am făcut-o la I.M.M., 
am stabilit niște intîlniri in
tre noi și fetele de la II L.

Prietenia apare de la sine, 
cind intilnești pe cineva cu 
care semeni, care are aceleași 
gînduri ca și tine. Așa s-a 
intimplat intre noi, anul V B 
— invăfătoare și anul II L 
de la Grupul școlar Z.MJtf., 
clase înscrise la concursul 
,.Cea mai bună clasă a anu
lui școlar 1973-1974“ și am
bele alcătuite din fete. Fete
le de la V B sint pe punctul 
de a deveni învățătoare, iar 
cele de la II L se pregătesc 
pentru a deveni strungărițe. 
Nu există o diferență prea 
mare și de meserie și de cîr- 
stă? Întrevederile care au a- 
vut loc au demonstrat că nu.— Vă iubiți meseria ?

— Desigur, s-a răspuns de 
ambele părți.

„De cind eram mică do
ream să ajung la catedră, să 
învăț ve alții. E un ci» vechi 
care în curind se va împlini. 
Im» place să formez, să trans
form în bine materia umană, 
atit de sensibilă" (Avostoles- 
cu Maria).— Meseria de strungar nu vi se pare grea, o muncă pentru băieți ?,„Vu, deloc. Este foarte po
trivită șt pentru fete. Sub 
miinile noastre strumul este 
ascultător și șlefuiește piesele 
așa cum dorim noi" (Mihae- 
la Bumbănaci.

Cine spunea că există o 
diferență între meserii, tnt-e 
cea de învățător și cea de 
strungar? Și noi ji ele mode
lam. Noi modelăm sufletul co
piilor, ele modelează fier-— 
un material mai dur.

„Trebuie să ne pregătim 
intens, să stăpinim bine teh
nologia, desenul. Numai așa

vom cunoaște tainele mașinii 
și o vom face să ne asculte" 
(Mioara Costea).

„Vdm continua să ne îm
bunătățim mereu metodele, 
procedeele de lucru. Vom 
pune accent pe metodele mo- 
denie, mai eficiente în aceas
tă verioadă de dezvoltare a 
invățămintului" (Mihaela 
Preda).— Cum vi s-a părut primul contact cu meseria ?„Eram mai emoționată de
cit o fetiță care iese prima 
dată pe scenă. Trebuia să 
răsound curiozității atîtor 
ochi întrebători, să le atrag 
atenția, să fiu, într-un cuvint, 
învățătoare (State Maria).

„La primul contact cu 
strungul îmi era teamă să în
cep lucrul. Nu îmi venea să 
cred că voi reuși să-l stăpi- 
nesc... și totuși l-am stăpînit" 
(Ileana Bejan).— Vă considerați pregătite îndeajuns pentru a fi învățătoare ?

Întrebare foarte dificilă, 
pornită -de la o elevă de la 
I.M.M. care ne pune în în
curcătură. Știm, am luat note 
mari la lecțiile ținute, dar 
sintem îndeajuns de pregăti
te? Ne scoate din încurcătură 
tovarășa profesoară Ștefan 
Valeria.

„Lecțiile practice ținute de 
elevele de la V B la care eu 
asist îmi dau dreptul să a- 
firm că sint pregătite să în
ceapă la sate munca de în- 
vățătoare".

Să educi copiii, să făurești 
mașini — două meserii in a- 
oarență diferite, dar în rea
litate avînd atîtea legături. 
Care din fetele din clasă sint 
de la I.M.M. și care de la 
Liceul pedagogic? Uniforme
le și gîndurile lor nu permit 
diferențierea. Prietenia le-a 
unit.

PITICA VALERIA 
elevă, anul V B 
Liceul pedagogic.

Cîmpulung Muscel

Elevii au fost prezenți in aceste zile la ample acțiuni de muncă patriotică.

Fruntașii7-Nici unul din colegii mei — m-a asigurat Doina Păun, secretara organizației U.T.C. a anului IV S de la Liceul „Ion Minules- cu“ — nu este corigent. Media clasei la învățătură, pe primul trimestru a fost de a- proape 9, iar în cel de-al doilea, întregul colectiv s-a străduit să depășească această notă. Foarte curind ne vom da seama daca efortul nostru a fost încununat de succes.Programul de activitate al clasei a cuprins și alte puncte : două ore pe săptâmină in atelierul de electrotehnică al școlii, muncă patriotică pe șantierul liceului, colaborare la revista „Dintre sute de catarge". N-au fost ocolite nici concursurile. iar cîțiva dintre elevii anului IV S (clasă specială de matematică) vor fi prezenți în finala pe țară a concursului de matematică».Li se poate reproșa ceva ? Și-au îndeplinit toate obligațiile școlare : n-au ocolit nici o activitate prevăzută in program, iar calificativele obținute nu dezmint reputația bună de care se bucură această clasă în cadrul liceului. Și totuși, undeva, in locul exigentei maxime fată de un colectiv foarte bun și-a făcut apariția următorul raționament : elevii din această, clasă sint în ultimul an, se străduiesc să învețe cit mai bine. Este de ajuns !

puteau fi intr-adevăr fruntașiAu nevoie de un calificativ pentru viața de organizație ? Să-l a- cordăm pe cel maxim!„Cei din anul IV S au nota 10 pentru viata de organizație — ne-a confirmat Dorin Brutaru, secretarul comitetului U.T.C. din liceu. Au primit acest calificativ pentru că nu s-au sustras nici unei activități.Deci 10 pentru că „nu s-au sustras". N-avem de ginfl să criticăm clasa ; colectivul său a tinut adunările U.T.C. de an, au plantat puicti. așa cum de altfel au făcut-o tofi uteciștii școlii. pe dealul Grădiștea. Dar concursul și-a propus mai mult. Să demonstreze că un colectiv foarte bun la învățătură poate fi și cel care are cele mai interesante initiative pe linie de organizație. Anul IV’ S, dacă n-ar fi înțeles că de la ei nu se cere mult peste rezultatele bune la învățătură, ar fi avut potențialul chiar dacă este in prag de absolvire, ori tocmai de aceea — să se impună cu inițiative în întreaga activitate de organizație și nu numai să participe la ceea ce fac alții.
Mai multă muncă, 

mai multe inițiativeAcesta a fost răspunsul elevilor din a- nul n Dl de la Gru

pul școlar me/alurgic din Slatina la întrebarea noastră : „Ce a însemnat pentru colectivul din care faceți parte înscrierea la concursul «Cea mai bună clasă a anului școlar 1973/1974»".„Media pe care am obținut-o anul trecut— cea mai bună din grupul școlar — ne-a determinat participarea. Dar cum știam că aveam să concurăm cu clasele cele mai bune, ne-am mobilizat toate eforturile. Am ințeles— ne spune în continuare secretarul clasei, Petre Apintilesei. că trebuie să muncim mai mult și mai bine. O notă sub 7 apărută in catalogul clasei re-* prezenta o problemă. Poate colegul nostru nu a înțeles o lecție, este nevoie deci de a- jutor. Cine să-l dea ? In discuțiile fiecărui sfîrșit de zi aflam unde trebuia să intervenim. Luam îndată hotărîri incit să evităm greutățile. necazurile acelei zile. Așa se face că la sfirșilul primului trimestru am obținut media 8,50. Știam că ne puteam depăși roadele acestei prime etape și pe urmă era în joc prestigiul nostru de clasă unică înscrisă la concurs din atîtea clase cite are grupul nostru școlar. Cum să ne afirmăm acest nou rol pe care ni-1 asumasem ? Am înțeles că prin muncă și inițiative. Doi colegi din clasa noastră nu «înt încă uteeiștf. Am ho- tărit deci să-i ajutăm

astfel Incit în cel mai scurt timp să facă parte din organizația noastră. Acum sint pregătiți, iar la prima adunare generală ei șe vor număra printre deținătorii carnetului de utecist".Colectivul anului II Dl de la Grupul școlar metalurgic nu s-a mulțumit cu note de 8, 9 și 10. Au știut să se afirme ca participant activi ai concursului și prin alte inițiative și acțiuni de care a aflat întreaga școală : nici o absentă Ia practică, ținută și disciplină exemplare, participare la viata culturală și artistică a școlii. Iar ceea ce credem că merită să r ■ tăm in mod deosebit Ia rubrica inițiativelor sint orele de muncă patriotică pentru colectarea aluminiului de la Uzina de aluminiu și cea de prelucrare a aluminiului, uzinele patronatoare. Așa au contribuit elevii din anul II Dl Ia strîngerea unei cantități mari de metal care a luai din nou drumul producției : 110 tone in numai citeva zile. La ultima plenară a activului U.T.C. pe școală s-a auzit o nouă inițiativă : realizarea prin muncă patriotică a unei baze sportive pe locul viran al școlii. Cei care au propus-o și care au fost primii pe teren încă de la măsurătoare au fost uteciștii anului II Dl.
ELENA RUBELI

Momentul acela de sinceritate...Am fost, deunăzi. U Liceul de îmbunătățiri funciare din Brâ- nești. Era promisă o masă rotundă foarte interesantă pe tema .„Absolventul de azi, specialistul de mii ne". Toate datele îndemnau să crezi că in carnetul de reporter se vor adnna multe elmente de scris pentru pilda altor organizații, altor licee. Dar mai ales, că ei. cei din jurul mesei aveau să plece desprinzând folositoare învățăminte, luări aminte pentru cit mai sint elevi, pentru cind vor fi absolvenți. Masa rotundă cu această temă constituie o tradiție in viata liceului, a organizației U.T.C. de aici. Participant» se numărau din rindul celor mai buni elevi, peste puțin timp, ori peste cel mult un an. absolvenții. avind in fată, pentru dialog, absolvenți ai liceului cu o vechime de un an, doi. trei, in cimpul muncii : evident și dascăli. Era prezent chiar și un profesor universitar, decanul Facultății de îmbunătățiri funciare. om de-al casei in liceu, căci vine aici in fiecare săptă- mină pentru a pregăti o mină de tineri să devină candidați la studenție.Deci, o echipă, dacă o putem numi astfel, care putea discuta mult, interesant, substanțial pe tema dată. Pe masă se aflau și niște hirtii bătute la mașină cu întrebări — puncte de reper ale discuției. Masa rotundă trebuia, fără Îndoială, pregătită, dar hirtiile acelea au încurcat to-

tuL Elevii și-au aplecai privările pe ele ori pe caiet, absolvenții își scriseseră răspunsurile. Și s-a vorbit ca la o lecție, crispat, fără nerv și suflet, cu teama de a nu greși cumva un cuvint. de a nu spune ceva in neregulă. Stăruia un aer rece, nepotrivit vârstei, felului de a fi, deschis, al acestor uleriști. Totul era de- o complezentă perfectă, totul era formulă dinainte știută. Cuvinte, cuvinte... De ce ? Poate că ar fi trebuit să fie acolo, la masa lor rotundă, ținută in cancelaria liceului — loc și el nepotrivit a- les —, numai ei, elevii și tinerii din producție, foști elevi ai aceluiași liceu, să-și spună ce aveau de spus, să se întrebe ce aveau de intrebat. Prezenta altora a dat aerul oficial, a estompat sinceritatea. Și masa rotundă. fără voia cuiva, sintem încredințați, a ieșit o acțiune puțin festivă, realizată mai mult pentru invitații prezenți, maturii, neimplicaji propriu-zis in discuție. Și astfel, din cele mai bine două ore petrecute fată in față — elevii și foști elevi — a rezultat puțin. Mult prea puțin. A fost doar momentul acela de sinceritate prilejuit de absolventa liceului care s-a întors spre ea, ea. cea de acum trei ani, cind, prezentă la locul de muncă și-a dat seama că trebuie să ia manualul și aparatul de măsurători, și noaptea, in curtea gazdei, să lucreze, să învețe ceea ce Ia practică cam ignorase, sau ceea ce nu se potrivea cu ce a

găsit pe teren. Că ea, trimisă pe teren, unde a intilnit numai bărbați, toți mai in vârstă. s-a pierdut și n-a mai știut să spună de ce a venit și de unde a venit, dar oamenii aceia au inte- les-o și-au ajutat-o să treaeă handicapul intilnirii cu sarcini dificile. Și au mai fost citeva momente bune. Dar puteau fi mult mai multe. Ar fi reținut și liceul și organizația U.T.C. mai muite sugestii pentru viitoarele promoții. Dar n-a putut reține.Concluzia : nu faceți acțiuni — altminteri lăudabile in intenție — cu gindul la invitații din afară. Ia ce vor spune ei, cum vor aprecia ei discuțiile. Gindi- ți-vă la participant» de fapt și de drept : la ciștigul spiritual și moral cu care pleacă uteciștii de la acea acțiune.LUCREȚIA LUSTIG
CĂTRE CLASELE 

CONCURENTE
Repetăm apelul de a se tri

mite pe adresa ziarului — 
„Rubrica elevului" — rezulta
tele obținute in cel de-al doi
lea trimestru •„ media la învă
țătură. (comparativ cu media 
din primul trimestru), numă
rul de corigenți, nota pentru 
activitățile de organizație. Da
torită faptului că o seamă de 
colective nu ne-au comunicat 
rezultatele, nu putem publica 
clasamentul promis.Redactorul rubricii LUCREȚIA LUSTIG

Premiant la olimpiadă

IOANA CULCEAGAm aflat o veste bună de la Liceul „Tudor Vladimirescu" din Capitală : Ioana Culceag. din anul II A, a obtinut Premiul I și Premiul organizației U.T.C. a Liceului „C. D. Loga“ acordate la Olimpiada de limbă si literatură română, recent desfășurată la Timișoara. Un amănunt, poate semnificativ. îl reprezintă faptul că Ioana face parte dintr-o clasă reală. Pasiunea pentru literatură nu a împiedicat-o să se califice si în finala pe municipiu la fizică. Insă, chiar dacă s-ar fi numărat printre finalistele pe tară ia fizică, ea ar fi participat tot la marea confruntare a iubitorilor limbii si literaturii române. Opțiunea, deși hotărită, ar fi fost totuși dificilă, fiindcă notele maxime se rînduiesc aidoma în catalog, atit la română, cit și la fizică.Dragostea pentiu literatură are izvoare mai vechi : Ioana a fost ca elevă a Școlii generale nr. 198. redactor șef adjunct al revistei școlare „Reporter" si. în prezent, continuă să scrie versuri, reportaje, cronică literară, anchete, studii, toate aceste activități neimpiedicind-o să aibă la sfirșitul anului trecut cea mai bună medie din liceu — 9,58. Cele mai recente proiecte sint legate de prezentarea la sesiunea cercurilor științifice din acest an cu lucrarea : Semnificația privirii în literatura națională. Se documentează. <le asemenea, pentru lucrările: „Elementul vegetal — apanaj al caracterului uman în literatura populară" și „Obiceiuri de nuntă la români". Deși atit de „înrobită" literaturii, Ioana dorește să urmeze cursurile Facultății de electronică. ..Ca ingineră voi fi mai utilă societății și voi butea să-mi continui și preocupările literare", afirmă recenta. laureată a olimpiadei, înregistrez, dealtfel, și un prim proiect al viitoarei specialiste în calculatoare : realizarea unui computer capabil să determine pe baza unui program special veridicitatea personajelor in literatură. Scriitori, atentie 1Ioana Culceag continuă o frumoasă tradiție a reprezentanților Liceului „Tudor Vladimirescu". care la ultimele trei ediții ale olimpiadelor de literatură, s-au întors cu premii. „Secretul" trebuie căutat si în pasiunea cu care-și desfășoară activitatea la catedră si dincolo de ea profesoara de română Virginia Ștefâ- nescu.
CALIN stănculescu

Salut 

și îndemn 

ostășescStimați tovarăși de muncă de la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera-Bucu- rești. primiți din partea fostului vostru coleg din sectorul ambalaj, secția mobilă, un salut ostășesc, încă de la primele mele cuvinte țin să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire. Eu vă doresc mult spor în muncă, vă doresc mult succes în realizarea planului de producție, ținind seama că acest an este anul hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Stimați tovarăși din organizațiile P.C.R. și U.T.C. de la secția mo

bilă, vă scriu aceste rîn- duri pentru a vă aduce mulțumirile mele sincere, deoarece atîta vreme cit am activat alături de dumneavoastră am avut multe lucruri folositoare de învățat. Intre dumneavoastră m-am format și de aceea am ținut să vă mulțumesc și. in același timp, să vă asigur că, prin comportarea mea, prin atitudinea mea, voi da dovadă de seriozitate, de multă rivnă în însușirea măiestriei militare, in executarea ordinelor comandanților mei. Sint hotărît să mă port in așa fel incit să fac cinste colectivului meu de muncă, să se aprecieze și din acest punct de vedere faima intreprinderii noastre.Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția cu care m-ati înconjurat si vă urez spor la muncă. Aștept cu emoție clipa cind, după ce îmi voi îndeplini datoria sub drapelul patriei, mă voi re

întoarce la vechiul meu loc de muncă, alături de bunii și grijulii mei colegi și tovarăși.Cu respect, soldat 
POPA GHEORGHE

Vrem să 

jucăm tenis !în ziarul dumneavoastră cu nr. 7744 de luni. 15 aprilie a.c., a apărut o amplă acțiune : „Poate deveni tenisul un sport de masă ?“ — într-o nouă etapă „Cine candidează la „Racheta de aur" ?, pe care eu, citind-o cu atenție. am observat că in județul Arad doar trei localități vor primi rachete și mingi de tenis de cîmp. Satul nostru de ce nu a primit puteti ști imediat. La noi in sat tenisul de cimp este al doilea sport practicat de

tineri — după sportul rege — dar cu toate că ocupă acest loc fruntaș este foarte neglijat. Aici nu sînt terenurile ca terenurile, fileurile ca fi- leurile, mingile ca mingile și nici rachetele ca rachetele : dar totuși în Întreg satul există două terenuri, unul în partea estică, iar unul în partea vestică. Cel din partea vestică este in fața casei unde locuiesc (nr. 67), iar celălalt in fața casei cu nr. 202. Dar nici unul nu are dimensiunile pe baza cărora s-au construit terenurile fotografiate in ziar. Cel de lingă mine are lungimea de 15 metri, iar lățimea de 4,25 metri; iar celălalt este mai scurt ca al nostru, dar mai lat. „Rachetele" cu care jucăm sint făcute din seîn- dură la care femeile din sat le zic „maiuri" deoarece cu ele se spală mai bine la vale ; dar a- ceste „maiuri" nici nu seamănă cu rachetele. Sint in formă de drep

tunghi cu dimensiunile de : lungimea 20—25 cm., iar lățimea 10—15 cm. : și o „coadă" de 10 cm. Ca mingi avem mingi de cauciuc pe care le cumpărăm de la magazinul sătesc. Filee nu avem și de aceea folosim două bețe înfipte în pămint de care se leagă două sfori pentru a nu se rupe.Dacă făceam teren a- veam acum și rachete, mingi, fileu ; dar unii zic că nu au unde să facă teren, dar se înșeală fiindcă au unde. Au două posibilități. lată-le : In centrul satului este o piață. în mijlocul acestei piețe, se află biserica, iar de o parte și de alta este liber. în partea dinspre est, membrii U.T.C. din această localitate construiesc un frumos parc, iar în partea vestică se spune că după ce uteciștii vor termina parcul vor face un teren de fotbal. Despre tenis nu se vorbește.

Dar, de ce să mai facă încă un teren de fotbal cind este unul în curtea școlii ? Știți de ce ? Fiindcă tovarășul învățător Coțoi Vasile nu ne prea permite ca să jucăm fotbal pe motiv că facem gălăgie. Cea de a doua soluție este următoarea : în spatele bisericii se găsește o porțiune care ar avea dimensiunile unui teren de tenis, dar cine pune această problemă ? Nimeni. Dar noi, tinerii din acest sat, avem o singură dorință : terenul de tenis. Că dacă avem teren putem juca și cu „maiuri" și cu mingi de cauciuc și cu o sfoară. Oare vom găsi pină Ia urmă pe cineva care să ne ajute să ne împlinim această dorință ?
MARCU BIRDA 

salul Cil, comuna Almaș, 
județul Arad
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Marți a sosit In Capitală, Ia invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, delegația Partidului Istiqlal din Maroc, condusă de Allal El Fassi, președintele partidului.Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost intimpinați de Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Eugen Jebe- leanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.. Nestor Ignat, membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al F.U.S., și Dumitru Balalia, membru în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.A fost de față Maati Jorio. ambasadorul Marocului la București-Marți după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Mexican, formată din tovarășii Arturo Martinez Nateras. membru al Comisiei Executive a C.C. al P.C. Mexican, și Reynaldo Rosas, membru al C.C. al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația Partidului Comunist Mexican a fost intîmpi- nată de tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Marți a plecat la Sofia 6 delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central, care va efectua o vizită de schimb de experiență in R.P. Bulgaria, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din această țară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central.
★Pe aeroportul orașului Sofia, delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România a fost întimpinată de Kostadin Ghiaurov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, și de alți membri ai conducerii C.C.S.A fost prezent ambasadorul României la Sofia, Trofin Sime- drea.

In editura politică o apărut 
lucrarea :Luigi Longo — Carlo Salinari.INTRE REACȚIUNE ȘI REVOLUȚIE.Amintiri și reflecții despre primii ani de viață al Partidului Comunist Italian,

sub egida Institutului de stu
dii istorice și social-politice de 
pe Ungă C.C. al P.C.R.

Ziua mondială a Crucii Roșii 

„Sînge donat — 
viață sal vată “Anual, la această dată, în întreaga lume este sărbătorită Ziua mondială a Crucii Roșii ca un act de recunoaștere și intărire a relațiilor umanitare, stabilite trainic, pretutindeni, între semenii noștri. Fiecare aniversare este un prilej de analiză și trasare a noi coordonate pentru activitatea Ligii Societăților de Cruce Roșie și a celor peste 120 de organizații naționale afiliate. Conferința internațională a Crucii Roșii, organizată anul trecut la Teheran, a sintetizat preocupările pentru 1974 sub deviza .,Singe donat — viață salvată". Către toate guvernele țărilor participante a fost lansat un apel de a organiza programe naționale pentru donarea benevolă de singe, aceasta fiind in spiritul societăților de cruce roșie. Semilună Roșie. Leul și Soarele Roșu. Și in țara noastră numărul donatorilor de singe a crescut; tot mai mulți oameni înțelegind aceasta ca o datorie civică de mare preț. Donarea onorifică a devenit tot mai mult un act colectiv, care angajează o mare masă de persoane sănătoase. Se ilustrează astfel o amplă și. bine dirijată activitate de educație sanitară desfgșurată de organele medicale, sprijinite de organizațiile de masă și obștești.Societatea de Cruce Roșie din țara noastră s-a preocupat continuu de asigurarea cadrului propice pentru stimularea donării onorifice de sînge, apelind la formele si metodele cele mai eficiente de convingere. S-au editat și difuzat. în tiraje de masă, broșuri și afișe cu această tematică, s-au realizat de către Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie filme educativ-sanitare și alte numeroase activități informaționale și educative, organizate frecvent de comisiile de Cruce Roșie din întreaga țară. întîlnirile dintre donatorii și beneficiarii sîn-

gelui, în fața publicului, a- dunările festive pentru ln- minarea insignei „Donator de onoare", precum și mulțimea scrisorilor de recunoștință adresate celor care au salvat o viață cu sîngele lor etc. confirmă public valoarea civică a acestui gest de profund umanitarism, fiind totodată și cel mai eficient mijloc educativ și propagandistic. Exemple de solidaritate umană, in care tinerii parafează cu singele lor acest sentiment, sint nenumărate. Multe s-au consemnat cu prilejul accidentelor de circulație sau de muncă. Ele au rămas in anonimat. Dar exemplele recente, din care reținem doar pe cele ce urmează. sint edificatoare pentru spiritul de răspundere și înțelegere adine omenească cu care tinerii abordează o atare preocupare mondială.La Liceul economic din Focșani există 100 de donatori onorifici de singe, la școala de șoferi profesioniști din Turnu Măgurele 40. la Liceul „Vasile Alecsandri" din Bacău 80. Gestul lor este iz- vorit din. convingerea că donarea onorifică de singe este un act de prețuire a vieții. Iar tinerii știu cu adevărat să prețuiască viața și acest ..medicament viu", cu deosebită valoare in prevenirea și tratamentul multor. îmbolnăviri. In tratamentul de urgență, aplicat în cazul hemoragiilor mari, sau al nașterilor grele, la bolnavii digestivi, sîngele reprezintă cel mai important mijloc pentru salvarea vieții. Transfuzia de singe a deschis orizonturi noi pentru bolnavii de he- mofilie, leucemie și alte îmbolnăviri. Sub forma derivatelor sale — plasmă, gama- globulină. fibrinogen etc. — sîngele are aceeași valoare inestimabilă pentru viață.
Dr, CORNELIU TODESCU,

Instructor principal al 
Consiliului National al 

Societății de Cruce Roșie

actualitatea pentru, tineret
Etapa văzută de CORNEL DINU

C.C. al U.T.C., în colaborare cu Ministerul. construcțiilor in- dustriale și Ministerul Educației și învățămîntului a organizat in București, la Grupul profesional construcții, un concurs pe meserii, faza pe minister, la meseriile instalatori tehnico-sanitari și încălziri centrale. La faza finală au participat 39 elevi din 13 școli profesionale de construe, ții, aleșii din totalul de 520 citi au fost la faza de masă. Primele 3 locuri au fost cîștigate de Ion Sirbu (Școala profesională de construcții Giurgiu). Mircea Constantin (Grupul școlar de construcții București) și Șerban Marin (Grupul școlar de construcții București). Ciștigătorilor li s-au înminat diplome și premii în obiecte.PETRE TAFLAN
o

Din gama aparatelor radio, fabric - recent la ..Electronica", recomandăm receptorul, complet tranzistorizat. „Practic" la care se poate atașa și pick-up. In acest trimestru a intrat in fabricație si receptorul ..Gloria", portabil, cu putere de ieșire 2 wați, cu posibilitatea de alimentare de la bordul autoturismului, baterie și rețeaua electrică. Din punct de vedere al performantelor si clasei, depășește familia „Mondial".

In munții Bihorului. Ia Stina de Vale, este încă zăpadă. Zăpadă bună de schiat pină tir- ziu. cind primăvara iși incheie. in alte părți sezonul.— De curind. ne informează lectorul universitar Dumitru Mușat. de la Institutul pedagogic din Oradea, s-a desfășurat aici, cu bune rezultate din partea tinerilor noștri, concursul international de schi, probe alpine și de fond (10 km), seniori si senioane .Păcat însă că. aici, unde condițiile meteorologice sint extrem de favorabile, asemenea manifestări sint rare. Această ..perlă" a Bihorului poate si trebuie să devină un cadru optim de desfășurare a concursurilor de acest gen. Totodată. s-ar înregistra si un mai mare aflux de turiști. Se pot face amenajări mai serioase pentru găzduirea grupurilor.
NICOLINA GARICI

în următoarele 24 de ore. răcirea vremii semnalată în regiunile nord-vestice ale' țării, se va propaga treptat in toată țara. Cerul va fi schimbător, cu in- nourări accentuate in regiunile vestice și nordice, unde vor cădea averse de ploaie. în regiunile deluroase din Maramureș, nordul Transilvaniei și al Moldovei, există posibilitatea ca a- ceste ploi să se transforme în lapoviță și chiar în ninsoare, în regiunile sudice și sud-estice răcirea va fi mai ușoară, iar a- versele de ploaie numai izolate. Vintul va sufla moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre +10 și +20 grade, iar cele minime intre zero și +8 grade. în București, vremea în răcire ușoară, cer variabil, favorabil averselor de ploaie după amiaza. Vint potrivit. Maxima avind valori între +16 și + 18 grade, iar minima Intre +4 și +6 grade.
PRONOEXPRES

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 1 MAI 1974Extragerea I : Categ. 1 : variantă 25° o a 41 298 lei și 2 10°o a 16 519 lei; lei ;1varianteCateg. 2 : 1,95 a 38122Categ. 3 : 7,40 a 10 046 lei ;Categ. 4 : 62 a 1199 lei ; Ca

teg. 5 : 113,90 a 653 lei ; Categ. 6 : 4 337,80 a 40 lei.Extragerea a Il-a : Categ. B : 14,15 variante a 6 165 lei ; Categ. Categ. Categ. Categ.
REPORT184 879 lei.

C :
D 

E : 
F :

47,10 a 1 852 lei ; ; 2 076,60 a 60 lei ; 129,35 a 200 lei;2 898,20 a 40 lei.
CATEGORIA A :

FILANTROPI CU BANII
(Urmare din pag. I) gații Iți revin eu adevărat față de uzina in care ai învățat o meserie...I. B. : Ba da.REP. : Vrei săNu-mi spui citeva? vin acum inI. B. cap...Punem punct log. loan „conferențiat" asupra zofiei sale de viață" bine de o oră, avind grijă să se prezinte mereu în postura care ii este dragă — de „original". de „om cu idei moderne". opuse celor prăfuite ale „bătrinului".Pe tatăl său l-am intilnit in noua hală a uzinei „Independența", sudind sub cupolă traversele unui viitor pod rulant. Ion Boborodea, tatăl, este sudor de categoria a V-a ți anii petrecuți pe schele depășesc cu mult vîrsta fiului său. Din descrierea sa. Bo- borodea-jr. nu mai rezultă chiar atit dz „zmeu" pe cit se crede :— Vâ spun drept, cit e de mare nu e dimineață in care să plece la lucru nebătut ! Stăm aproape de uzină și trebuie să mă uit după el să-l văd dacă intră pe poartă. I-am plătit datoriile fiindcă n-am avut cum. dacă treabă, va mea !Părinții(mama e muncitoare la ..Fla- ro") au muncit o viață de om ca să nu le lipsească nimic celor doi copii. De cițiva ani și-au ridicat o casă, mobilată cu tot ce trebuie. Din strădaniile părinților, Boborodea n-a priceput decit că i se cuvine totul, că menirea sa pe lume este să risipească ce-au adunat alții muncind.Tot in Sibiu, am mai vizitat citeva familii cu fii la fel de „iubitori" și de originali.Despre Gheorghe Grecu, știam de la I.P.A.S. că a părăsit întreprinderea după ce a absolvit cursurile de ucenicie la locul de muncă (frezor) și mai știam că. fără o- cunație fiind se „relaxează" colindir.d casele de cultură, cofetăriile și alte localuri ale municipiului. L-am căutat la o oră înaintată. 22, in spe-

acestui dia- Boborodea ne-a „filo- mai

încotro, dar de-a- nu se face om de pleca din casalui Boborodea

ranța unei intilniri. Acasă se afla întreaga familie (tatăl, fost forjor la I.P.A.S., azi pensionar, mama, muncitoare, fratele mai mare, muncitor. venit direct de la liceul seral, mezinul familiei, elev) cu excepția „eroului" nostru. Tatălui său. om care a prestat ani de zile o muncă deosebit de grea, i se pare pe drept cuvint o nedreptate să plătească o sumă mare pentru a-i permite fiului său să ducă viața care ii place :— își face de cap fiindcă știe că voi plăti eu.- Vine noaptea, se scoală la 10. mă- nincă. dă citeva telefoane și pleacă. Nici bună ziua nu-mi zice. Noi nu existăm pentru el decit ca să-i plătim datoriile și ca să ne buzună- rească pentru coniac și țigări.Gheorghe Grecu a fost chemat a doua zi la comitetul județan U.T.C. pentru a convins să se reîntoarcă uzină, ca să-l scutească tatâl său de plată. „Aristocratul". căruia i s-a desfăcut contractul de muncă pentru indiseiplină. se „lasă greu" în fața celor care vor să-l ajute să se înscrie pe făgașul normal :— Să vedem, am să mă mai gindesc ! Da*,i-mi citeva zile... Aceeași scenă se repetă peste citeva ore la sediul U.T.C. de la I.P.A.S. Secretarul U.T.C.. Liviu Natanail, l-a chemat pe Mihai Topir- ceanu, strungar, absolvent al cursului de ucenicie la locul de muncă pentru a-1 convinge să renunțe la un angajament in altă întreprindere și să se întoarcă la I.P.A.S., să-și onoreze contractul. Ti- nărul Topirceanu face cu multă dezinvoltură abstracție de situația familială forjor la I.P.A.S. și muncitoare la Fabrica rămizi au de crescut copii) și... pune condiții :— Ori mă primesc in secția din care m-au dat afară, (pentru absențe, indisciplină și o beție de pomină, după mărturia maistrului loan Tol- ciu). ori prefer să plătesc !„Prefer să plătesc". ..asta e pasiunea mea", rostesc cu emfază cițiva tineri care n-au produs încă nimic în viață, care n-au simțit niciodată bucuria unică a lucrului ieșit

fi în pe

(tatăl, mama de că- cinci

ALTUIAdin miinile lor. Inconștienți, pretins spirituali, rostesc vorbele cu aceeași ușurință cu care „preferă" să cheltuiască pe țigări și băuturi fine, pe îmbrăcăminte la modă si jocuri de noroc, bani pe care nu i-au ciștigat, bani smulși cu brutalitate unor rărinți care au muncit o viață.Oare legea nu i-ar putea obliga chiar pe cei in cauză să-și achite propriile datorii. odată ce au trecut de majorat ? Credem că este singura soluție pentru a-i aduce cu picioarele pe pămint pe acești „filantropi cu banii altora".
IJ

Box: „CENTURA 
+ DE AUR“Turneul internațional de box „Centura de aur" a continuat ieri după-amiază la arena „23 August" din Capitală eu întîlnirile celei de-a 3-a gale a preliminariilor. In limitele categoriei cocoș cel mai spectaculos meci l-au furnizat tinerii pu- giliști români Constantin Buz- duceanu ți Francisc Molnar. Practicind un box tehnie cu lovituri precise de la semi distanță și directe de stingă care și-au atins totdeauna ținta, Buzducea- nu a obținut o meritată victorie la puncte. La aceeași categorie, Țone Mircea l-a întrecut la puncte pe bulgarul Todorov, in timp ce un alt reprezentant al nostru, Marian Lazăr, a ciștigat prin abandon (dictat de arbitru) în repriza a 2-a, întîl- nirea cu Galbarian (Iran). O victorie rapidă a obținut boxerul cubanez Perez. învingător prin KO tehnic în fața pugilis- tului grec Fotopoulos. Raksay (Ungaria) l-a întrecut la punct» pe Rocke (R. D. Germană).La categoria ușoară. Altanciue (R. P. Mongolă). mai rapid în execuție, cu lovituri precise de la semidistanță, a cîștigat întil- nirea cu Ilie Gheorghe. Alte rezultate : Adrianov (U.R.S.S.) învinge la puncte pe Geirahmand (Iran) ; Di» Constantin (România) cițtigă la puncte în fata lui Kolovrat (Cehoslovaci») ; Ion Vladimir (România) întrece la puncte pe Hristu Kakouris (Grecia).

eîte interesantă de urmărit mai ales acum cind a început să și ciștige. O partidă importantă la Tg. Mureș. Rapidul a ciștigat un punct nesperat, dar ceea ce a luat de la „Dinamo" îi va îndepărta destul de puțin de zona părăsirii. F.C. Argeș a ciștigat deseori la Ploiești. Acum cind echipa promițătoare a lui Mircea Dridea luptă pentru existență, punctele le sint puțin apropiate. „Băcăuanii" vor încerca, ciștigind cu „U“ Cluj, să forțeze speranța la sine die. Totul are un sfirșit. Sportul studențesc amină liniștea celui mai competent profesor din fotbalul românesc. Este o personalitate răbdătoare, plină de dragoste față de jucătorii care îl ascultă și trăiesc disputa. Nu acceptă infringerea atunci cind nu este justificată, așa cum a fost în meciul de duminică. La Cluj, împotriva ceferiștilor, va fi greu dar nu imposibil. Echipa este capabilă de momente excelente. Dar prea scurte.în Încheiere, un eveniment de importanță majoră pe care simt nevoia să-l interpretez, cerind să-mi fie iertată inițiativa, din postura jucătorului. Conducerea fotbalului românesc a analizat, prin forul său conducător. Biroul federal, situația a patru dintre cei mai adulați jucători : Dobrin, Răduca- nu. Dumitru și Dumitrache. Neparticiparea lor la ultimele evoluții ale echipei. naționale are cauze diferite. Cum s-a ajuns la această situație ? Simplu. Invocarea unor argumente puerile atunci cind trebuie să reprezinți țara este condamnabilă. Intr-o activitate care trezește ecouri atit de mari — slăbiciunile. contrazicerile și interesele de castă, nu-și au locul. Dumitrache a întrebat, simplu, pentru ce a fost sancționat. Nu a primit răspuns. Era și un caz aparte. Pedepsele nu se individualizează oare pretutindeni ? Din nou un apel la uit echilibru intre obligații și drepturi în organizareaAtunci cind se ciniă i emoția este diferită. Dar ne ridicăm in picioare.

Așa sintem noi. Înseamnă trebuie săNu că răminem la fel. Filozofia modernă susțin» că orice schimbare in presupune anumitAltfel, obișnui- leit-motive ale țelor de analiză. De ani aud mereu că fotbalului nostru ii lipsește marcajul, jocul fără minge, aruncarea de la tușe ș.a.m.d. Toate aceste argumente, pur tehnice, fiind rostite de somități incontestabile ale soccerului nostru. Să nu fi făcut, oare, nimic bun in ultima vreme jucătorul român ? Verdele clorofilei care dă viață branșei noastre aduce din ce in ce mai mult spre toamnă. Brazi nu vom fi niciodată, și nici realismul „apărării" italiene, indiferent de adversar, nu vom dori să-l facem.Etapa a XXVII-a programează, pentru unii, derby-ul returului. Nu toată lumea mai crede in importanța disputei pentru puncte sau orgolii dintre Dinamo și „U“ Craiova. Nict aici nu ne desmințim. Valoarea celor două echipe este mult diferită. în viață nu-ți alege nici părinții, nici nașterii și cu atit mai . .tutorele. Dacă noi am beneficia de „intreaga" atmosferă a echi pei craiovene. începind de i» public și terminînd cu public» • țiile. oamenii și importanța lor. atunci România echipă de club, pină la capăt.U.T.A. — F.C. Constanța est» o dispută echilibrată pentru un loc in Cupa U.E.F.A. Orice rezultat pare posibil. Brașow nii vor și ei să joace intr-o competiție europeană. în fond, cine nu vrea ? Este o echipă de viitor, bine pregătită fizic și care ocupăC.S.M. Reșița are puține șanse „Steaua" și vor atrage, in mod cert, puțină lume pe stadionul „Ghencea". Păcat. Evoluția echipei militare

bine un ciștig.ședin- cițiva

poți locul puțin
ar avea o maro Râmin optimist

realist terenul.„Poli" Timișoara fotbalului. imnul, toți
SĂ NE CONSTRUIM PROPRIA CASĂ**

(Urmare din pug. I)petrolier Teleajen. Aici a fost lansată inițiativa „Muncim să ne construim propria casă" preluată de șase șantiere. Tot înainte de termen se va inaugura și căminul întreprinderii de materiale izolatoare din Berceni.Din păcate am alt fel de situații fi formulate : intilnit insă și care ar putea
Aparent totul merge binede anvelopeîntreprinderea ..Victoria"-Florești are de realizat două cămine, unul cu termen decembrie 1974. Există fonduri. amplasament, documentația s-a asigurat tie.— Nu văd nici tru care să nu rile — ne spune directorul I.A.V. Așa să fie oare?Vizităm șantierul însoțiți de ing. Valeriu Metnic, șeful biroului tehnic, verificări documentație al T.C.I. și împuternicitul directorului întreprinderii beneficiare. Un loc viran ocupat de mai multe cotețe pentru o- rătănii, cițiva stilpi de curent de joasă tensiune și sute de mc de pămint. Exact ca acum o lună și jumătate. Demersurile făcute pe lingă beneficiar de a elibera amplasamentul, adresa nr. 795 din 12 aprilie au rămas fără răspuns, cu toate că aces-

din luna mar-un motiv pen- inceapă lucră- ing. Ion Dința.

ta se află ■peste drum de constructor. începem numărătoarea acestor „nu văd motive": documentația nu este ia zi. finanțarea nu s-a deschis. amplasamentul... Nu se știe cine-1 eliberează. Constructorul NU. pentru că lucrarea zută in proiect nu se angajează bligat — el dă tier". Rămine de văzut ce verdict va da Banca de investiții. Pină atunci nu se lucrează.

TENIS. începind de astăzi și pină duminică 12 mai. la Dalia» (Texas) se va desfășura turneul final al „Circuitului W.C.T.", concurs la care vor participa primii opt clasați în turneele celor trei grupe preliminare ale competiției. In prima zi de întreceri sint programate două partide de mare interes : John Newcombe (Australia) — Tom Okker (Olanda) și Rod Laver (Australia) — Stan Smith (S.U.A.).In celelalte două sferturi de finală, care se vor disputa joi, tenismanul român Ilie Năstase va primi replica lui Jan Kcdes (Cehoslovacia), iar suedezul Bjorn Borg il va întîlni pe americanul Arthur Ashe.SPADA. Proba individuală de spadă din cadrul turneului individual de seringă de la Innsbruck a fost cistigată de englezul Belson cu 5 victorii, urmat de Ivanof (Elveția). Fischer (R.F. Germania), Auen (Luxemburg) și P. Szabo (România) — toți cu cite 4 victorii.
nu este prevă- ; beneficiarul — deși este o- „notă de șan-

Sau cum se poate complica un lucru simpluLa întreprinderea de utilaj chimic Ploiești care trebuie sâ dea în folosință anul acesta un cămin. Sintem in mai și nu s-a săpat nici un mc de pămint. Beneficiarul face eforturi, colaboratorii complică lucrurile simple. Intii a fost o istorie cu proiectul : executat de I.C.P.U.C.R. București, nu avea studii geo. nu rezolva problema utilităților și... nu avea amplasamentul. S-a cerut LP. Prahova un studiu de amplasament. în varianta acceptată s-a ales terenul dintre str. Sondelor și Tribunei al cărui proprietar era indicat T.M.U.C.B., grupul de șantiere Ploiești. în realitate instituția indicată in studiu nu avea nici un teren. După trei luni de investigații se află că terenul a- parține Rafinăriei Ploiești. După

alte 2 luni se rezolvă amplasamentul. Dar lucrările nu încep. B.I. nu avizează deschiderea finanțării deoarece documentația trebuie refăcută in spiritul H.C.M. 720/1974. De aici începe istoria cu proiectantul bucureș- tean. La 17 ianuarie a.c. cu a- dresa nr. 795 i s-a cerut refacerea documentației. Nici un rezultat. Urmează o sumedenie de reveniri, corespondențe: 2 febr. (adresa 3 865), 26 febr. (8 874), 9 și 16 martie. Proiectantul tace. Tace și centrala (înștiințată de fiecare dată), care ar fi trebuit să intervină pentru a curma a- ceastă stare de lucruri. După reorganizarea I.C.P.U.C.R. beneficiarul apelează pentru documentație la proiectantul ploieștean, lansează comanda la 8 a- prilie. care — obiectiv — se va rezolva abia în iunie. Consecințele sint limpezi: termenul nu se va respecta, constructorii vor fi penalizați, vor sosi dotările In valoare de 1 milion, se vor bloca spații etc. Cine răspunde? Normal, cei ce au determinat a- ceastă situație. Timpul trebuie recuperat insă. Colectivul care a analizat stadiul construcției căminelor de nefamiliști a avut, la comitetul județean de partid, o întilnire cu reprezentanții constructorilor, beneficiarilor, proiectantului. Băncii de Investiții. S-au analizat cauzele rămînerii in urmă a unor șantiere, s-au stabilit măsuri. Rămine să vedem ce se va realiza !

CICLISM. Cunoscutul ciclist belgian Walter Godefroot, unul din primii clasați in recentul Tur ciclist al Flandrei. a fost învinuit de dopaj. Analizele e- fectuate după terminarea cursei au fost pozitive, dar ciclistul a cerut o contraexpertizâ pretin- zind că nu a luat decit medicamente prescrise de medicul său curant.AUTOMOBILISM. — Cursa automobilistică de 1 000 km de la Francot champs, a doua probă a campionatului mondial al constructorilor, a fost ciștiga’.ă de echipajul Jackie Ickx (Bel- gia)-Jean Pierre Jarier (Franța) pe o mașină „Matra Simca". Învingătorii au fosl cronometrați cu timpul de 4h 13’15”6.10 (medie orară de 238.448 km), fiind urmați de echipajele Derek Bell — Mike Hailwood (Anglia) pe ..Gulf Ford" și Van L»nnep (O- landa) — Herbert Miiller (Elveția) pe „Porsche".VOLEI. La Bekesciaba s-a disputat întîlnirea internațională amicală de volei dintre selecționatele feminine ale Ungariei și României. La capătul unui joc echilibrat, voleibalistele maghiare au terminat Învingătoare cu scorul de 3—2 (9—15. 15—13,12—15. 15-5, 17-13).Partida revanșă se va desfășura la Szolnok.

M.I.C.M.G. GRUPUL ȘCOUAR AL ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJE MEDGIDIAStr. Tortomanului nr. 8
PROSPECTpentru admiterea în Liceul de mecanică ți in Școala profesională pentru anul școlar 1974—1975, sesiunea iunie 1974.Se primesc înserieri la :1. - LICEUL DE MECANICAAbsolvenți a 8 clase de școală generală din acest an școlar care să nu depășească virsta de 17 ani pină la 31 decembrie 1974.I.M.U, Medgidia acordă burse in număr nelimitat tuturor elevilor care incheie contracte de școlarizare și se angajează ca după absolvirea primei trepte de liceu să lucreze in întreprindere. Cei care nu incheie contract vor primi burse in proporție de 36l1,0 in condițiile prevăzute de regulament.în treapta 1 de liceu elevii vor fi pregătiți pentru următoarele meserii : electri

cieni, frezori, forjori, lăcătuși, rectificatori, sudori, sculeri S.D.V., strungari, turnători șl vopsitori industriali.2. — ȘCOALA PROFESIONALASe primesc absolvenți ai școlii generale de 10 ani, promovați ai școlii generale de 8 ani din acest an școlar ți promoții mai vechi, in virstă de pină la 18 ani împliniți pină la 31 decembrie 1974. De asemenea sc primesc absolvenți ai clasei » VIII-* din acest an școlar care pină la 31 august 1974 Împlinesc vîrsta de 18 ani, numai daci optează pentru Școala profesională, contrariu se înscriu in prima treaptă de liceu.Se acordă burse tuturor elevilor. Elevii vor fi pregătiți in următoarele meserii : lăcătuși mecanici, rectificatori, sudori, sculeri S.D.V. și turnători.Se primesc băieți ți fete atit la Liceul mecanic, cit și Ia Școala profesională. înscrierile incep pe data de 13 iunie 1974. Admiterea se face fără examen.Informații suplimentare la secretariatul școlii, sir. Torlomanului nr. 8 Medgidia, telefon 318 interior 192.

România-îilm prezintă

întreprinderea energo-reparații
B-dul Mărășești nr. 2, lingă Parcul Libertății,

ANGAJEAZĂ
muneitori necalificați, tineri începind cu virsta de 16 ani împliniți, in vederea califi

cării prin cursuri de scurtă durată (6 și 8 luni) cu scoatere din producție, in meseriile : 
strungar și turnător-formator.

Pentru meseria de strungar se primesc absolvenți ai școlii generale, iar pentru me
seria de turnător-formator, absolvenți a mi nimum 4 clase.

Angajarea se face atit pentru sediul din B-dul Mărășești nr. 2, autobuzele 32 și 
33, tramvaie 7 și 12, stația Parcul Libertății, cit și pentru modernul sediu din Vitan, 
B-dul Energeticienilor nr. 2, sector 4, Ia capă tul autobuzului 35.

Cursanții primesc pe durata cursului salariul tarifar de 1071 lei lunar, precum și 
alte drepturi stabilite de lege : spor pentru condiții deosebite, echipament de protecție și 
de lucru, antidot etc.Relații suplimentare se pot obține la bl roul personal, telefon : 23 26 40. Cu : Maximilian Schell, Diana Baker și Rossano Brazzi.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII - BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi didactice

1. Asistent 1» ratedr* drConstrucții de beton armat și construcții metalice, disciplinele: Construcții metalice.Construcții industriale și Construcții metalice și tehnologia execuției, poziția 22 din statul de funcțiuni.2. Asistent la catedra de Beton armat și construcții metalice, disciplinele : Construcții metalice. Construcții industriale și Construcții metalice și tehnologia execuției, poziția 24 din statul de funcțiuni.3. Asistent la catedra de Limbi moderne, disciplina Limba germană, poziția 13 din statul de funcțiuni.4. Asistent Ia catedra de Rezistența materialelor, disciplinele : Mecanica construcțiilor și Rezistența materialelor și elasticitate, poziția 18 din statul de funcțiuni.5. Asistent la catedra de Cadastru și măsurători terestre. disciplinele : Foiogra- metrie analitică și teledetec- ție. Desen topografic și cartografie. Organizarea ți sistematizarea teritoriului, poziția 15 din statul de funcțiuni.6. Asistent la catedra de Cadastru și măsurători terestre. disciplinele : Cadâstru, organizarea fondului funciar. Organizarea și sistematizarea

teritoriului, Cadastru, conducerea lucrărilor de cadastru, poziția 17 din statul de funcțiuni.7. Asistent la catedra de Construcții hidrotehnice, disciplinele : Construcții metalice și elemente de construcții și Curs general de construcții ți beton armat, poziția 13 din statul de funcțiuni.8. Asistent I» catedra de Geotehnică și fundații, disciplinele : Geotehnică și fundații ți Fundații ți terasa- mente, poziția 13 din statul de funcțiuni.9. Asistent la catedra de Geotehnică și fundații, disciplinele : Geotehnică și fundații. Fundații ți terasamen- te ți Fundații și procedee de fundare, poziția 14 din statul de funcțiuni.10. Asistent la catedra de Matematici, disciplinele: Geometrie analitică si diferențială ți Matematici generale, poziția 36 din statul de funcțiuni.11. Asistent I* catedra de Tehnologia mecanică și organe de mașini, disciplinele: Organe de mașini și Desen tehnic, poziția 26 din statul de funcțiuni.12. Asistent la catedra de Mașini de construcții, disci

plinele : Mașini de construcții și procedee de lucru și M șini de construcții, poziția 14 din statul de funcțiuni.13. Asistent la catedra de Mașini de construcții, disciplinele : Construcția și exploatarea mașinilor de tracțiune ți auto-speciale pentru construcții, Mașini termice ți Tehnologia și mecanica lucrărilor edilitare, poziția 19 din statul de funcțiuni.14. Asistent la catedra de Mașini de construcții, disciplina : Mașini de construcții, poziția 21 din statul de funcțiuni.Candidați! ia concurs vor depune la secretariatul rectoratului din București, bd. Republicii nr. 176, cererea de Înscriere cu actele prevăzut» de Lege* nr. 6 privind Statului personalului didaetie din Republica Socialistă România, in termen de 15 zile de In data publicării *- cestui anunț in Buletinul Oficial.Cei ce funcționează intr-o instituție de invățămint superior sint obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.Concursul se va ține la sediul institutului, in termenul legal.
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tun nu
Tineretul congelez

SI-
m

prezența
COMITETUL SOCIAL AL E.C.O.S.O.C. 

A ADOPTAT UN PROIECT DE REZOLUJIE 
SUPUS DE ROMÂNIA

Necesitatea creșterii
J

participării tineretului
la viața națiunilor, la

activitatea internaționalăComitetul social al ECOSOC a adoptat, prin consens, un proiect de rezoluție supus de România la punctul „căi de comunicație cu tineretul și organizațiile internaționale de tineret".în discursul de prezentare a proiectului de rezoluție, reprezentantului român. Nicolae Ropo- teanu, a subliniat că problema multiplicării canalelor de comunicație cu tinăra generație a devenit una dintre preocuDările princioale ale O.N.U. in domeniul tineretului și a subliniat, totodată, că tineretul și organizațiile sale pot aduce o contribuție importantă la transriune- r?a in viață a rezoluțiilor și hotăririlor O.N.U. și că România manifestă un interes permanent față de dezbaterea problemelor tineretului în cadrul Națiunilor Unite.Proiectul de rezoluție reafirmă importanța și necesitatea creșterii continue a participării tineretului la promovarea drepturilor omului și sale fundamentale, a eforturilor spre facilitarea

fie or- decere ca acest document să înaintat statelor membre, ganizațiilor internaționale tineret și organismelor specializate ale O.N.U.In încheierea rezoluției se aprobă recomandările secretarului general privind continuarea pe încă doi ani a activității Grupului consultativ special pentru tineret în vederea studierii în continuare a problemelor menționate în raportul secretarului general.

TINERETUL LUMII

Budapesta:

Lucrările
Congresului 

U. I. S.BUDAPESTA 7 — Corespondentul Agerpres. A. Pop. transmite : La Budapesta s-a deschis, marți după- amiază. cel de-al 11-lea congres al Uniunii Internaționale a Studenților. Participă delegați din peste 70 de țări, printre care și o delegație a U.A.S.C.R.. condusă de Constantin Boștină, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Timp de opt zile, delegații vor dezbate activitatea desfășurată de Uniunea Internațională a Studenților in perioada care a trecut de la congresul precedent, sarcinile uniunii in lupta antiimperia- listă, pentru pace, securitate și cooperare internațională, contribuția U.I.S. la reforma și democratizarea învăță- mintului.

Bonn: Demisia cancelarului
Willy Brandt

Helmut Schmidt a fost desemnat candidat în 
funcția de cancelar din partea coaliției 

guvernamentale

activă în viața
in Republica Popu- prilejuiește cunoas- realitâți aflate in de înnoire. In acest___________________ nume- exemple. In Poto-Poto,

tării
9

dezvoltării naționale și internaționale, a păcii și eliberării popoarelor aflate sub dominație străină, a luptei pentru excluderea politicii ds forță și agresiune din relațiile internaționale.Documentul evidențiază activitatea pozitivă desfășurată de Grupul consultativ special pentru tineret, din care face parte și România, grup care a elaborat o serie de recomandări practice în dogițeniul atragerii tineretului la viața națiunilor și la activitatea internațională a acestora, precum și la spriji nirea și promovarea principii lor și idealurilor Națiunilor Unite. Totodată, apreciază pozitiv raportul secretarului general al O.N.U. în problema multiplicării canalelor de comunicație cu tineretul lumii și

libertăților

ITALIA - Aspect din timpul unei recente demonstrații reven
dicative a muncitorilor agricoli.

Oficiul de presă federal a a- nunțat in mod oficial demisia cancelarului Brandt.în scrisoarea de demisie, adresată președintelui R. F. Germania, Brandt iși asumă ..întreaga responsabilitate politică" in cazul spionului Guenter Guillaume...îmi asum — se spune textual in scrisoare — intreaga responsabilitate politică pentru neglijențele legate de afacerea de spionaj Guillaume și. prin prezenta, îmi dau demisia din funcția de cancelar federal".Brandt a cerut ca demisia să intre in vigoare cu „efect imediat" și ca șeful statului să-I însărcineze pe locțiitorul său, ministrul de externe Scheel, cu rezolvarea afacerilor curente pină la alegerea unui succesor.Marți la amiază, președintele Gustav Heineman i-a primit pe Willy Brandt și pe membrii cabinetului său, acceptindu-le demisia in mod oficial, in baza articolului 69 al Constituției vest- germane. El i-a rugat pe miniștri să continue rezolvarea problemelor curente, sub președinția vicecancelarului și ministrului de externe Walter Scheel, pină la formarea unui nou guvern.în cursul dimineții, cabinetul vest-german s-a întrunit, pen-

tru a analiza situația creată in urma demisiei lui Willy Brandt. Un purtător de cuvint al guvernului a precizat că reuniunea a fost prezidată de vicecancelarul Waiter Scheel. El a menționat, de asemenea, că Willy Brandt nu a participat la această ședință.După ce Prezidiul Partidului Social-Democrat l-a desemnat pe vicepreședintele P.S.D., Helmut Schmidt, candidat al partidului la funcția de cancelar, a avut loc o reuniune a fracțiunii parlamentare a P.S.D. din Bundestag, la care a luat parte și Willy Brandt. Deputății social- democrați s-au pronunțat, în unanimitate, in favoarea candidaturii lui Schmidt.Luind cuvintul cu acest prilej, Willy Brandt a declarat că nu va renunța la funcția de președinte al P S.D. și că se va devota in întregime activității in cadrul partidului.Un purtător de cuvint al P.S.D. a precizat că Partidul Liber Democrat — partenerul de coaliție al P.S.D. — și-a exprimat sprijinul față de candidatura lui Helmut Schmidt, anunțind că deputății săi vor vota in favoarea a- cestuia, cu prilejul alegerii noului cancelar de către Bundestag.
LUIS CORVALAN

Autoritățile militare din Chile l-au transferat pe Luis Corv i- lan, secretar general al Partidului Comunist din Chile, de pe insula Dawson — unde era deținut împreună cu alți lideri ai Unității Populare — în capitala tării, la Santiago de Chile, unde urmează să compară, în curînd, in fața unui tribunal militar — relatează ziarul argentinian „La Prensa". reluat de agenția T.A.S.S. împreună cu Luis Corvalan au fost transferați și foști membri ai guvernului de ținuți pe tre care ședințelecialist, Sergio Bitar, fbstul mi nistru al minelor, și fostul se-
Unitate Populară, de- insula Dawson, prin- Anselmo Sole, pre- Partidului Radical So-

VA COMPARE

cretar general al guvernului Allende. Fernando Flores.Potrivit ziarului „La Prensa". împreună cu aceste personalități politice, in fața tribunalului militar de la Santiago de Chile urmează să compară și Clodomiro Almeyda. fost ministru de externe în guvernul Allende, precum și fostul rector al Universității tehnice.Se anunță, de asemenea, că junta militară chiliana a comutat pedeapsa cu pronunțată împotriva a militanți ai Partidului list din Chile de către un tribunal militar din San Fernando, in închisoare pe viață — anunță agențiile France Presse și Reuter, reluînd o declarație a actualului ministru de interne, generalul Oscar Bonilla.

moartea, cinci Socia-

Pentru realizarea
aspirațiilor

poporului coreean
Opinia publică din România a luat cunoștință cu vie satisfacție de noile propuneri, realiste și constructive, făcute de Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene in scopul de a contribui la depășirea tensiunii și la promovarea cauzei reunificării independente și pașnice a Coreei, dezideratul major al întregului popor coreean.Noile propuneri corespund întru totul politicii pe care Partidul Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. Coreene au promovat-o consecvent in problema apărării intereselor naționale ale poporului coreean. Printre numeroasele inițiative și propuneri îndreptate spre realizarea idealului național al celor 40 de milioane de coreeni din Nord si Sud — reunificarea pașnică și independentă a patriei — la loc de frunte se situează contactele și convorbirile care au dus la Declarația comună din iulie 1972 — moment de semnificație istorică pentru destinele întregii națiuni coreene. Acest document de referință conținea. în esență, trei principii : independența, unificarea pașnică a țârii, consolidarea națională. Pentru transpunerea in viață a acestor principii, partea noid- coreeană a prezentat in continuare o serie dc propuneri concrete și raționale menite să ducă la promovarea înțelegerii și dialogului între Nord și Sud. La numai un an de Ia semnarea Declarației comune, tovarășul Kim Ir Sen prezenta, în numele partidului și guvernului R.P.D. Coreene, un program in cinci puncte privind înfăptuirea dorinței de unitate a întregii națiuni. Acest program prevede lichidarea stării de confruntare militară și slăbirea încordării între Nord și Sud. cooperare și schimburi in toate domeniile intre cele două părți ale țării, convocarea unei Mari Adunări Naționale compuse din reprezentanți ai diferitelor pături ale populației, partidelor și organizațiilor sociale din intreaga țară, crearea și admiterea în O.N.U. a unui stat confederal al Nordului și Sudului.Dorința fermă a întregului popor coreean de salvgardare a ființei naționale s-a lovit pină în prezent de obstrucționis- mui regimului de la Seul, care, deși a semnat Declarația comună din 1972, a continuat actele militare la granițaR.P.D. Coreene, propaganda ostilă ideilor reunificării independente și pașnice a țării și represiunile împotriva forțelor democratice și progresiste din Sud. Obstacolele și dificultățile existente in calea procesului de reunificare au condus la concluzia că problemele privind depășirea unor factori ostili reunificării Coreei, precum și cele privind un acord de pace trebuie soluționate în mod direct cu S.U.A., parte interesată întrucît dispune de trupe în Coreea de deține comandamentul suprem al forțelor armate și semnatară a acordului de armistițiu.Ca urmare, R.P.D. Coreeană a propus în mod oficial telor Unite înlocuirea acordului de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace între S.U.A. și R.P.D. Coreeană.

Sud. esteSla-prinir-un acord de pace intre S.U.A. și R.P.D.Acest acord ar urma să conțină, pe lingă obligația părților de a nu se ataca reciproc, angajamentul S.U.A. de a nu ob- strucționa reunificarea pașnică și independentă a Coreei și de a nu se amesteca în treburile interne ale acestei țări. De a- semenea, ar trebui să înceteze intensificarea înarmărilor și să se ia măsuri pentru retragerea într-un interval cit mai scurt a trupelor străine din Coreea de Sud, aceasta urmind a nu mai constitui o bază militară operațională pentru nici o altă țară.Bazate pe o analiză lucidă și realistă, noile propuneri ale R.P.D. Coreene vizează normalizarea situației din această zonă, fiind expresia voinței nestrămutate a poporului coreean de a-și hotărî singur destinele in conformitate cu aspirațiile sale legitime la reunificarea țării, independență, pace și progres.Poporul român, care a desfășurat o Îndelungată luptă pentru realizarea statului său național și independent și care susține cu fermitate lupta pentru eliberare națională și socială a popoarelor, sprijină noile propuneri prezentate de R.P.D. Coreeană ca parte integrantă a eforturilor depuse de poporul coreean pentru lichidarea dezmembrării artificiale a Coreei, pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei sale. BAZIL ȘTEFAN
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PREȘEDINTELE INTERIMAR AL FRANȚEI 
L-A PRIMIT PE AMBASADORUL ROMÂNIEI 

LA PARISMarți, președintele interimar al Franței, Alain Poher. l-a primit, la Palatul Elysee, pe ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan. Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis președintelui interimar al Franței, din partea președintelui Republicii România. tovarășul Ceaușescu. un mesaj de salut. Președintele Alain Poher a mulțumit în mod călduros
Socialiste Nicolae prietenesc interimarși a transmis președin-

9• LA marți, o sacrată împlinirii a 29 de ani de la eliberarea Germaniei de sub jugul fascist. Erau prezenți Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. Willi Stoph, președintele Consiliului de Stat. Horst’ Sindermann. președintele Consiliului de Miniștri. alțiconducători de partid și de stat ai R.D.G., numeroși invitați.Despre semnificația aniversării a vorbit Willi Stoph.

BERLIN a avut loc, adunare festivă con-

sa-telui Nicolae Ceaușescu un lut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de prosperitate și noi succese.în timpul convorbirii. președintele interimar Alain Poher a evocat cu satisfacție vizita pe care a întreprins-o in cursul anului trdtut in România. Au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor româno-fran- ceze.

• MINISTRUL de finanțe canadian, John Turner, a prezentat in parlament proiectul de buget al țării, care însumează 23.95 miliarde dolari, deficitul bugetar planificat fiind de 459 de milioane dolari, buget se ridica la dolari și se soldase cit de aproximativ de dolari.In expunerea sa, ministrul canadian a precizat că vor fi instituite o serie de taxe asupra beneficiilor marilor companii, precum și asupra vinzări- lor de băuturi alcoolice și țigări.

Precedentul 19 miliarde cu un defi- un miliard

Un popas iară Congo terea unei plin proces sens. Brazzaville oferă roase zona cea mai dens populată a capitalei congoleze, ca și in celelalte cartiere, ospitalierele noastre gazde, tineri militanți ai Uniunii Tineretului Socialist Congolez. ne arată cu îndreptățită mindrie sediile noilor companii naționale, ale întreprinderilor. ale instituțiilor sociale ți culturale. Realizările consemnate la Brazzaville reprezintă, cum este și firesc, doar o parte a succeselor dobindite la nivelul întregii țări.La capătul unei lupte dirze, plină de sacrificii, poporul congolez și-a văzut incununate năzuințele : la 15 august 1960 Congo cucerește independenta. Eforturile in vederea punerii in valoare a însemnatelor bogății naționale, a resurselor umane, pentru construirea unei vieți noi, au dobindit dimensiuni noi după 1968. odată cu instalarea Ia conducerea tării a președintelui Marien N’Gouabi, cu proclamarea Republicii Populare Congo, cu crearea Partidului Congolez al Muncii (P.C.M.).Conform Programului P.C.M., adoptat la congresul extraordinar al partidului. Congo se a- flă într-o etapă nouă de transformări. obiectivul apropiat fiind realizarea unei adevărate independențe economice a țării. Ca urmare a procesului de naționalizare, început in urmă cu circa un deceniu, noi sectoare ale economiei au fost trecute sub controlul statului. Printre acestea, se află porturile, căile ferate, aviația, pădurile, sectoarele energetice, producția de zahăr, extracția de minereu de fier, aur, plumb și cupru. La mijlocul anului trecut circa 13 la sută din volumul producției industriale era realizată în u- nități aparținind sectorului de stat. La începutul acestui an, Adunarea Națională Populară a adoptat o lege în virtutea căreia a fost suprimată activitatea pe teritoriul congolez a u- nui grup de opt societăți petroliere străine, intre acestea gă- sindu-se reprezentanțele monopolurilor „Shell", „Mobil", „Pur- fina“. „Texaco". Potrivit legii adoptate, bunurile acestor firme sint transferate Societății naționale de cercetări și exploatare petrolieră „Hydrocongo". în prezent sectoarele naționalizate au cuprins și domenji ale activității agricole și comerciale.Congo a făcut in anii din urmă pași importanți pentru dezvoltarea unei industrii naționale. Semnificativ în acest sens este faptul că în perioada 1965-1973 au fost date în exploatare peste 40 de noi întreprinderi. care prin producția lor contribuie la o mai bună valori fi rare a resurselor naționale, la limitarea unor importuri, la obținerea unor noi fonduri necesare realizării altor proiecte de dezvoltare economico-socială a țării.De o atenție deosebită în cadrul preocupărilor permanente ale autorităților s-a bucurat rețeaua de comunicație, factor important în imnulsionarea dezvoltării. încă din 1969, guvernul congolez — hotărit să preia sub controlul său principalele mijloace de transport — a creat Agenția transcongoleză de comunicații, însărcinată cu gestiunea porturilor fluviale. între care și a portului Brazzavilte, a portului oceanic Pointe-Noirc. a cursurilor interioare navigabile și a căii ferate Congo—Ocean. Arterele rutiere joacă, de ase-

menea, un rol important. Ele leagă diferitele regiuni administrative ale țării, avînd peste 10 000 kilometri. Două linii ferate principale, Congo-Ocean și Comilog, alături de transporturile fluviale (se prevede ca traficul acestora să ajungă în anul viitor la 2 milioane tone) completează un sistem, în continuă adaptare cerințelor economice și sociale ale tînărului stat.Unul din principalele argumente care pledează in favoarea extinderii transporturilor se referă la exploatarea bogățiilor naturale naționale. Congo și-a înscris pe hărțile ultimilor ani noi rezerve de minerale utile. Printre acestea consemnăm zăcămintele de plumb, zinc și cupru din bazinul Niari, fier in regiunile Sangha și Zanaga, fosfați la Holle și Kwilou.Paralel cu eforturile pentru extinderea căilor de comunicație, pentru sporirea producției agricole, pentru punerea în exploatare a bogățiilor solului și subsolului congolez, o atenție cu totul specială se acordă formării de cadre naționale

nere. I-am regăsit proiectele viitorului, du-i cu cită hotărire vorbesc despre curs din țară, despre munca lor, pătrunzi și mai mult in sensul marilor obiective ce și le-au propus. Este firească această mobilizare a tineretului, ținind seama de ponderea acestei categorii in populația țării, reflectată. printre altele, și in faptul că circa 60 la sută din deputății aleși în organele centrale sau locale ale puterii, sint tineri.Potrivit interlocutorilor noștri, principalul obiectiv îl reprezintă mobilizarea și mai intensă a tuturor tinerilor în vederea concretizării sarcinilor pe care Partidul Congolez al Muncii le-a trasat în fața tinerei generații, pentru punerea în a- plieare a programului de patru ani privind munca în rindul tineretului, program elaborat la cel de-al doilea Congres al U- niunii Tineretului Socialist Congolez, desfășurat în primăvara anului trecut. Semnificativ pentru felul în care tinerii răspund chemării în vederea

elaborînd Ascultin- și mindrie prefacerile în

O nouă lansare la Șantierul naval din Brazzavilleacest capitol s-au înregistrat succese importante. Astfel, peste 95 Ia sută din populația de vîrstă școlară este cuprinsă în invățămint. Acest indicator situează Republica Populară Congo pe unui din primele locuri pe continent. în invăță- mîntnl primar, efectivele au crescut eu circa o treime in cinei ani. Datorită construirii unor noi localuri școlare, învă- țămintiil secundar și tehnic a cunoscut o continuă dezvoltare. Obiectivul propus de guvern, ca în fiecare district să funcționeze o școală profesională, a fost atins Înainte de termen. în ceea ce privește invățămintu! superior,' funcționează o școală normală destinată, in primul rind, pregătirii viitorilor învățători și un Centru de învăță- mint superior Ia Brazzaville. La aceasta din urmă funcționează trei secții : filologie, drept și științe. în ultimii ani statisticile au consemnat o creștere a interesului pentru secția științe.Convorbirile purtate cu conducători ai Uniunii Tineretului Socialist, vizitarea unor five politice, economice, rale, dialogul cu tineri iezi, muncitori, țărani, studenți, au evidențiatimportant pe care-1 joacă tinăra generație în cadrul actualelor prefaceri revoluționare. Cea mai mare parte a cadrelor din conducerea statului și partidului, din economie, sint li-

obiec- cultu- congo- elevi, rolul

dezvoltării economice și sociale a țării, este și aprecierea pe care am consemnat-o in timpul vizitei în orașul Kinkala, unde ne-a fost larg descris „Proiectul Pool", privind dezvoltarea complexă a regiunii cu același nume. Robert JacQues Kimpo, unul din conducătorii regiunii Pool, ne-a vorbit cu căldurădespre munca și succesele organizației de tineret, despre spiritul de cadre Pool", secții fermele plantații din apropiere de Kinkala. intilnind numeroși tineri de diferite profesii, înregistrezi mărturii elocvente ale aportului eficace, entuziast pe care tinăra generație îl aduce la eforturile pentru progresul țării.Realizările dobindite sint rezultatul unei activități intense, depusă de întregul popor. De altfel, deviza Republicii Populare Congo este „Unitate, muncă, progres", cuvinte care întruchipează sensul eforturilor, dorința de afirmare a tînărului stat african. Aceste succese se înscriu în programul elaborat de congresul extraordinar al partidului, desfășurat la sfîrșitul anului 1972, program care prin obiectivele sale și-a promis punerea bazelor liste in Congo.

răspundere al tinerelor angajate în „Proiectul Vizitînd numeroasele industriale și agricole, de animale și tinerele

societății socia- Republica Populară

• LA HANOI a avut loc, luni, o adunare festivă consacrată celei dc-a XX-a aniversări a victoriei de Ia Dicn Bien Fu asupra forțelor colonialiste. La Adunare au luat parte mmbri ai conducerii superioare de partid și de stat a R. D. Vietnam, reprezentanți ai vieții publice și ai organizațiilor obșteșii. militari.

• LA înapoierea s-a din turneul efectuat intr-o serie de capitale vest-europene, secretarul general al Partidului Socialist Portughez. Mario Soares, a ținut, marți, la Lisabona o conferință de presă. Cu acest prilej, liderul socialist a subliniat din nou necesitatea ca Partidul Comunist Portughez să participe la formarea guvernului provizoriu. Viitorul guvern — a relevat el — are misiunea de a soluționa probleme importante, printre care, pregătirea alegerilor libere, redresarea situației economice a țării și lichidarea statutului colonial impus teritoriilor africane controlate de Portugalia.

IOAN TIMOFTE
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MIERCURI, 8 MAI 1974
LADY CAROLINE: Patria (orele 

9,30: 12,15; 15; 17.45: 20,30).
FRAȚII JDERI: Modern (orele 9; 

12: 16; 19); Melodia (orele 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20): Excelsior (orele 
9: 12,30; 16; 19.30).

AFACEREA ..PRINȚUL NEGRU: 
Central (orele 9,15: 11.30; 13,45: 
16: 18.15: 20.30).

BANI DE BUZUNAR: București 
(orele 9: 11.15; 13.30: 16,30; 18,45: 
21)

LUMINILE ORAȘULUI: Scala 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16.15: 18.45: 
21); Capitol (orele 9; 11: 13; 15: 
17; 19: 21): Favorit (orele 9,15: 
11.30: 13.45: 16: 18.15; 20.30).

CAT BALLOU: Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15: 13.30; 16: 18.30; 20,45); 
Festival (orele 9; 11.15;
18.30: 20.45).

OMUL DIN ÎNALTA 
TATE: Grivlta (orele 
13 30; 16; 18.15: 20.30).

PACALA Floreasca (orele 10;
15.30 19): Victoria (orele 9: 12.30: 
16: 19.30).

ASEDIUL: Lumina (orele 9;
11.15: 13.30: 16: 18.30: 20 45).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Gloria (orele 9: 11.15: 13.30: 16;
18 15: 20 30): Volga (orele 9: 11.15:
13.30 15.45: 18. 20.15): Flamura (o- 
rele 9; 11 30: 13.15: 16; 18 15: 20.30)

NAICA; NAICA și VEVERIȚA: 
NATCA PLEACA I A BUCUREȘTI 
NAICA ȘI BARZA: Doina (orele 
9.45: 11.15)

PĂDUREA PIERDUTA : Doi
na (orele 12.45; 15,30; 18; 20.15).

13,30: 16:

Tn prezența președintelui Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, la Caracas a fost inaugurată expoziția internațională ..Edueație-74". Vizitind standul românesc, în care sint expuse cărți, discuri, colecții filatelice și fotografii infățișind aspecte din viața copiilor și tineretului din țara noastră, șeful statului venezuelean a apreciat că asemenea manifestări reprezintă un mijloc important de cunoaștere reciprocă și apropiere între popoare.

RECRUDESCENȚA ACȚIUNILOR 
TERORISTE ÎN IRLANDA DE NORDîn ultimele zile, în Irlanda de Nord, au fost semnalate noi incidente, provocate de elementele extremiste, soldate cu victime omenești.Astfel, în capitala provinciei, la Belfast, un protestant a fost rănit cu focuri de arme în timp ce ieșea dintr-un bar. Pe de altă parte, în localitatea Londonderry, o persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă asupra unei mașini în care se

afla o patrulă a poliției. Polițiștii nu au putut riposta, deoarece agresorul a folosit drept paravan doi copii care se aflau pe stradă.în fața recrudescenței acțiunilor teroriste, trupele britanice staționate în Ulster și forțe ale poliției aii întreprins noi acțiuni de cercetare și depistare a elementelor extremiste, precum și a eventualelor depozite de arme. Pe șosele au fost instalate baraje de control.

CE DRUM SA ALEGI!
(orele
20.15) ; 
13,30:

UN 
(orele 
20,30): . .

CIDUL; Bucegi (orele 15.30; 19): 
Giulești (orele 9 30: 16: 19.30). 5

TREI SCRISORI SECRETE: Fla
căra (orele 9; 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
R ASULUI: Unirea (orele 15.45; 18:
20.15) .

RIO LOBO: Arta (orele 15,30; 
18: 20,15); Moșilor (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18; 20,15)

SECRETUL LUT BUDDHA : Dru
mul Sării (oreie 15.30: 18: 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA ! 
Ferentari (orele 15.30: 18; 20.15).

ADIO ARME 1: Popular 
15.30. 19).

SALUT SI ADIOt Rahova 
te 16: 18: 20).

CtNTECUL NORVEGIEI: 
mos (orele 15.30;

SAMBIZANGAî 
16; 18)

TARUL rVAN 
PROFESIA: Munca

MARELE MAESTRU: Progresul 
(orele 15 30: 18. 20 15).

ANTONIO SI CLEOPATRA: Co- 
troceni (orele 13.45: 16.45: 19.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Pacea (orele 15.30; 18;
20.15) .

9: 11,15; 13.30: 15.45; 
Buzești (orele 9;

16; 18.15: 20,30). 
COMISAR ACUZA: 
9; 11.15: 13.30; 16;
Lira (orele 15.30: 18:

Aurora 
18; 

11,15:

Dacia 
18.15; 

20,15b

(ore-

19).
Munca

Cos-

(orele

IȘI SCHIMBA 
(ora 20).

zilei. 22.35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica : Nichita Stă- 
nescu. 23.20 Studioul muzicii con
temporane. 23155—24.00 Ultimele 
știri.

15.30: 18: 20.15). 
FRUMOASA SEARA 
MEA; Viitorul (orele

MAI TARE DECIT MOARTEA 
Vitan (orele

CEA MAT
DIN VIAȚA 
15.30; 18).

HOȚUL JE PIERSICI: Viitorul 
(ora 20).

BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE : 
Crlngașl (ora 16).

FLUTURII StNT LIBERI: Crîn- 
gași (ora 13).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
înfrățirea (orele 15.30; 18: 20.15).

SUSPICIUNE (orele 14.30: 16.30): 
SECRETUL CIFRULUI (ora 18.45); 
REBECCA (ora 20,45). rulează la 
Cinemateca „Union".

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală : • Geografie 
(anul IV): Transporturile în Re
publica Socialista România: •
Biologie (anul III); Fiziologia cir
culației ; • Introducere in mate
matica modernă: Grupuri finite 
(II) — prezintă conf. dr. Ion Cu- 
cuiescu. 10.00 Curs de limbă en
gleză. 10.30 Curs de limbă rusă. 
11.00 Virstele peliculei. 11,55 Le
gile țării — legile noastre. 12.05 
Gala maeștrilor. 17,00 Fotbal: Di
namo București — Universitatea

Craiova (Divizia A). 18.45 Tribuna 
TV: • Semnificații: „8 Mai 1921“ 
— documentar; • Evenimente, e- 
couri, reflecții ; q Comentariu ; 
• Prezențe românești. 19.00 Film 
serial pentru copii: .,George“.
19.30 Telejurnal. 20,00 „De Ziua 
Partidului" — emisiune de ver
suri și cîntece. Versuri de: Ion 
Brad, Al. Andrițoiu. Virgil Teodo- 
rescu, Alfred Margul Sperber. A- 
drian Beldeanu, Meliusz Iossef, 
Negoiță Irimie. Pachia Ion Tato- 
mirescu. Gh. D. Vasile. Ion Pe- 
trache, Adrian Munțiu, Eugen 
Frunză, Vlaicu Bîrna, Nicolae 
Stoian, Ion Meițoiu, Aurel Storin. 
Ion Socol. M. Negulescu. Muzica 
de : Ioan Chirescu. Florin Comi
șel, Mircea Neagu, Emil Lerescu, 
Marin Constantin. Radu Șerban, 
George Grigoriu, V. Popovici.
20.30 Film artistic: .,Bariera“ — 
producție a studioului cinemato
grafic București. Regia: Mircea 
Mureșan. Scenariul^ Teodor Ma-

Cornea. 
Mihaela 
Caragiu. 
Olteanu, 
Patriciii. 

22.05

zilu. Imaginea : George 
Cu: Octavian Cotescu, 
Mihai, Ion Besoiu, Toma 
Mircea Albulescu, Draga 
Gheorghe Dinieă. Gina 
Dan Nuțu, Olga Bucătaru.
Slavă strămoșilor vestiți! 22,15 24 
de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Muzica românească în con
temporaneitate. 20,25 întrebări și 
răspunsuri • Seminariile recapi-

x REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînleli**. Tel: 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul:
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ..ROMPRESFIL ATELIA- — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

tulative
• Cultură 
Telex. 21.05 
lirice. 21.45

■ Calitatea vieții 
și religie (II). 21,90
Romanțe. 21,30 Efigii 

Carusel.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „GLORIOS
PARTID" de Mircea Neagu. 10.00 
Meridian-elub. 11,00 Profil pe por
tativ — flautistul Jean Pierre 
Rampal. 11,30 Selecțiuni din ope
rete. 12.00 știri. 12.05 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amiezii, 17.05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rere. 17,50 Mindria întregului po
por — cîntece închinate partidu
lui. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Arte plastice. 18.10 Dublu recital : 
Nancy Holloway și George Ena- 
che. 18,55 Melodia zilei. 19,00 In 
direct., din orașul Victoria. 19.30 
Știri. 19,35 Casa de discuri 
Hungaroton. 20,00 Figuri de seamă 
din istoria culturii românești. Di- 
mitrie Paciurea. 21.00 Radio-fono- 
rama. 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meterologic. Sport. 22.30 Melodia

Opera Română : CARNAVAL ; 
INVITAȚIE LA VALS ; CARMEN
— ora 19: Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BĂLAN — ora 19,30; 
Teatrul National (Sala Mare) : 
ZODIA TAURULUI — ora 19.30; 
(Sala Mică) : TREI FRAȚI GE
MENI VENEȚIENI — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PYGMA
LION — ora 19.30; (Sala Studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TÎNĂ
RULUI „W“ _ ora 19.30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19 30; 
(Sala Studio) ; HAMLET — ora 
19,00; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL _ ora 19,30; Teatrul Mic : 
VIAȚA E CA UN VAGON 7 — 
ora 19.30; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : O 
FATĂ IMPOSIBILA — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR ! — ora 19,30; (Sala Victo-/ 
ria) : VINO SĂ NE VEZI DISEA- 
RA — ora 19.30: Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : PETER PAN
— ora 15.00 (Sala Academia) : UN 
BĂTAT ISTEȚ ȘI UN REGE NĂ- 
TAFLET — ora 17.00;
„Rapsodia Română" 
CU CÎNTECE _ 
„Ion Creangă" : 
ora 9.30: Circul 
NIRE LA CIRC

Ansamblul 
: LA HANUL, 

ora 19,30; Teatrul 
IANCU JIANU — 
Globus : ÎNTÎL- 

— ora 19,30.

Combinatul poligrafic .,Casa Scînteii". 40.362


